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 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل:
َيأَمانُُِِكَتابُُ)  (َوالنُُّذورُُِ,َاْلأ

العرب كانت إذا أرادت تأكيد   ألن   ؛يت اليمي دييناً مِّ ـوس دييٍ  عُ َجم  :ديانُ األ
 .آلخر لتأكيد ذلك الكالملت يدىا اليمىن كالٍم مد  

وال أعظم من اهلل  ,على وجٍو سلصوص مٍ تأكيد الكالم بذكر معظ   :وشرعاً 
  . بو تعاىسبحانو لذلك ال جيوز احللف إال  

 َّ جضحض  مص  ُّٱ :لقولو سبحانو ؛حيلف ادلرء يف أمور الدنيا واألفضل أال  

صالة  أو واهلل إن   ,اإلسالم حقٌ  واهلل إن   :حيلف على أمور الدين مثل وللمرء أنم 
صلى اهلل عليو وسلم على أمور الدين يف  بي الن   فَ لَ وقد حَ  ,للنفس الفجر مرحيةٌ 

  .أكثر من مثاني موضعاً 
  .وىو إلزام ادلكلف نفسو دبا مل جيب عليو بأصل الشرع نذرٍ  عُ َجم  :والنذورُ 
َا )): صلى عليو وسلم بِّ لقول الن   ؛و يكرهإذا كان مقيدًا فإن   :وحكمو َوِإَّن 

رَُج ِبِو ِمنم اَلمَبِخيلِ  َتخم   وإنم  ًة,أذبح شا أنم  شفى اهلل مريضي فنذرٌ  نم إ :مثل ((ُيسم
 ىم ُّٱ :لقولو سبحانو ؛أتصدق أنم  علي   نذرٌ  :كان مطلقًا فال بأس مثل

 . َّيم
النذور فقال ب لكبعد ذ أعقبو مث ,ديانرمحو اهلل أحاديث األ وذكر ادلصنفُ 

  :ديانيف األ
ُاهللُُ-6611ُ ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوِل َُعنأ ُهَما, َُعن أ ُاَللَُّو َُرِضَي ُُعَمَر ُِابأِن َعنأ

ُوسلم ُبِأَبِيِو,ُ))ُ:عليو ِلُف َُيحأ َُوُعَمَر ٍب, ُرَكأ ُِفي ُاَلأَخطَّاِب ُبأَن ُُعَمَر َرَك َُأدأ أَنَُّو
ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوُل َهاُكمُأُ:فَ َناَداُىمأ ُيَ ن أ ُاَللََّو ُِإنَّ ِلُفواَُُأََل َُتحأ َأنأ

ُمتُأ ُلَِيصأ ُبِاَللَِّو,َُأوأ ِلفأ َُكاَنَُحاِلفاًُفَ لأَيحأ ,َُفَمنأ َفٌقَُعَليأوُُِ((ِبآبَاِئُكمأ ُ.ُمت َّ
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؛ لبيان: ربرمي احللف األديانرمحو اهلل ىذا احلديث كتاب ساق ادلصنُِّف 
  .باءباآل

بٍُ: )قال ُرَكأ ُِفي ُاَلأَخطَّاِب ُبأَن ُُعَمَر َرَك َُأدأ وىو عشرة  :راكبٍ  عُ َجم  (أَنَُّو
َُرُسوُلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلم)فصاعداً  ِلُفُبِأَبِيِو,ُفَ َناَداُىمأ َأََلُُ:َوُعَمَرَُيحأ

ُ َُأوأ ُبِاَللَِّو, ِلفأ ُفَ لأَيحأ َُحاِلفًا َُكاَن َُفَمنأ , ُِبآبَاِئُكمأ ِلُفوا َُتحأ َُأنأ َهاُكمأ ُيَ ن أ ُاَللََّو ِإنَّ
ُمتُأ   (لَِيصأ

  :مسائل عد ة وىذا احلديث يدل على

ُاْلولى ُوسلم: )قولو :المسألة ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوِل َُعنأ َرَكُ: َُأدأ أَنَُّو
ُاَلأَخطَّابُِ ُبأَن صلى اهلل عليو وسلم ألصحابو يف  بِّ ( يدل على معاشرة الن  ُعَمَر
لتعليمهم  ؛لطوا بالناسخيت وىكذا جيب على أىل العلم أنم  ,طريقهم وغري ذلك

 .أمور الدين
بٍُ: )قولو :المسألةُالثانية ضي اهلل ( يدل على األلفة بي الصحابة ر ِفيُرَكأ

 .عنهم يف ذىاهبم ورليئهم
ُالثالثة ُبِأَبِيوُِ: )قولو :المسألة ِلُف َُيحأ أىل اجلاىلية  ( يدل على أن  َوُعَمَر

يف  متحققٌ  دىمعنالوالدين  بر   على أن   فدل   ؛وصدر اإلسالم يعظمون آبائهم
 م.فطرتو فيحلفون هب

ُالرابعة فعمر نشأ يف  ,عليو دَ وِّ ادلرء ينشأ على ما عُ  يدل على أن   :المسألة
 .رضي اهلل عنو فَ لَ حَ لفون باآلباء فَ بيئة حي

ُالخامسة ُاَللَّوُِ: )قولو :المسألة َُرُسوُل ُوسلم فَ َناَداُىمأ ُعليو ُاهلل ( صلى
 بي فلم يؤخر الن   ,ظهر إذا كان قادرًا عليويدل على وجوب إنكار ادلنكر إذا 

 .م ذلك البيان دلا ظهر ىذا ادلنكرصلى اهلل عليو وسل
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ُالسادسة ( يدل على تعظيم ربرمي احللف بغري فَ َناَداُىمُأ: )قولو :المسألة
من حلف بغري اهلل )): فقال عظمة ذلك صلى اهلل عليو وسلم بي  الن  اهلل وقد بي  

 .((فقد كفر أو أشرك
ُالسابعة َهاُكمُأ: )قولو :المسألة ُيَ ن أ ُاَللََّو ُِإنَّ   ( يدل على استخدام صيغٍ َأََل

وجل والصراحة  أداة التنبيو وذكر اهلل عز :من ,يف ربرمي احللف بغري اهلل كثريةٍ 
 .((ينهاكم)): يف قولو

ِلُفواُبِآبَاِئُكمُأ: )قولو :المسألةُالثامنة َُتحأ ربرمي احللف باآلباء  ( يدل علىَأنأ
 .وىو الشاىد

ُالتاسعة ُبِاَللَّوُِ: )قولو :المسألة ِلفأ ُفَ لأَيحأ َُحاِلفًا َُكاَن  ( يدل على أن  َفَمنأ
 .َّ جضحض  مص  ُّٱ :لقولو سبحانو ؛األفضل على عدم احللف ولو كان باهلل

ُالعاشرة ُمتُأ: )قولو :المسألة ُلَِيصأ وجوب عن احللف يدل على  :( أيَأوأ
 .على احللف بغري اهللالسكوت 

ُعشرة ُالحادية حديث النفس باحللف بغري اهلل ال  يدل على أن   :المسألة
  .ادلنهي عنو بإظهار ذلك أما الصمت عنو فال يأمث ادلرء عليو ألن   ؛إمث فيو

 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
ُ ُأَِبي َُعنأ َُوالنََّساِئيِّ َُداُوَد ُِْلَِبي ُِرَوايٍَة ُعنوَوِفي ُاهلل ُرضي َرَة ََلُ))ُ:ُىَري أ

َُوََلُ ُبِاَللَِّو, ُِإَلَّ ِلُفوا َُتحأ َُوََل َنأَداِد, ُبِاْلأ َُوََل , ُبِأُمََّهاِتُكمأ َُوََل , ُِبآبَاِئُكمأ ِلُفوا َتحأ
َُصاِدُقونَُ ُتمأ َُوأَن أ ِلُفواُبِاَللَِّوُِإَلَّ ُ.((َتحأ

رمحو اهلل ىذه الرواية؛ لبيان: ربرمي احللف باآلباء أو بغريىم  ساق ادلصنِّفُ 
 .من ادلخلوقات

   :مسائل عد ةيدل على  وىذا احلديث
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ُاْلولى ُِبآبَاِئُكمُأ: )قولو :المسألة ِلُفوا َُتحأ ( يدل على ربرمي احللف ََل
 .و ال يعظم سوى اهللأن   :واحلكمة يف ذلك ,باآلباء

ُالثانية ُبِأُمََّهاِتُكمُأوَُقولو: ) :المسألة ( كذلك يدل على ربرمي احللف ََل
 .ويدل على تعظيم أيضاً  ,باألمهات

 .أىل اجلاىلية ألمهاهتم على تبجيل المسألةُالثالثة:
َنأَدادُِ: )قولو :المسألةُالرابعة ما عبد  ( يدل على ربرمي احللف بكلِّ َوََلُبِاْلأ

أو  ,وزلمد ,بي والن   :أو األنبياء مثل ,الالت أو العزى :مثل ,من دون اهلل
 .وىكذا كاحلسن واحلسي  وغريىم بالصاحلي من الصحابة
ُالخامسة ُبِاَللَّوُِ: )قولو :المسألة ُِإَلَّ ِلُفوا َُتحأ ث ( يدل على من حدَوََل

صلى اهلل  بي  الن  فلما بي   ؛ لو الصواببي  ي من كمال التعليم أنم  :عنده خطأ
 .فإذا أردمت فاحلفوا باهلل :و ال جيوز احللف بغري اهلل قال ذلمعليو وسلم أن  

ُالسادسة َُصاِدُقونَُ: )قولو :المسألة ُتمأ َُوأَن أ ُِإَلَّ ُبِاَللَِّو ِلُفوا ( يدل على َتحأ
 فيو باً كان كاذ  فإنم  ,باليمي اً يما إذا كان الكالم مؤكدوجوب الصدق ال س

 .*- ياذ باهللوالع - فهو كبرية من كبائر الذنوب غموساً 
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 

ُصلىُُ-6611ُ ُاَللَِّو َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: ُعنو ُاهلل ُرضي َرَة ُُىَري أ ُأَِبي َوَعنأ
ُقَكُِبِوَُصاِحُبكَُ))ُ:اهللُعليوُوسلم ُ.((َيِميُنَكَُعَلىَُماُُيَصدِّ

ظاىر  ؛ لبيان: أن  األديانرمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب  ساق ادلصنِّفُ 
  .اليمي تكون دلا يراه ادلستحلف

َعَلىُ) ,تقع ديينك اليت ربلف هبا عند اآلخر دبا يفهمو :( أيَيِميُنكَُ) :قال
ُقَكُِبِوَُصاِحُبكَُ   .ما ظهر لصاحبك لكي يصدقك هبا :أي (َماُُيَصدِّ
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    :مسائل عد ةوىذا احلديث لو 
ُاْلولى: احلالف ىو ادلآخذ دبا  ( يدل على أن  َيِميُنكَُ: )قولوُالمسألة

 .ت إليوبَ سِ اليمي نُ  ألن   ؛يرتتب على اليمي إن كانت آمثة
ُقَكُِبِوَُصاِحُبكَُ: )قولو :المسألةُالثانية العربة  ( يدل على أن  َعَلىَُماُُيَصدِّ

 ؟سواء يف حال التقاضي أم ال ,يف مفهوم اليمي دلا طلبو ادلستحلف
ُالثالثة ُقكَُ: )قولو :المسألة  فلريضى لو باهلل فَ لِ من حُ  ( يدل أن  ُيَصدِّ

 .تعظيماً هلل ؛وليصدق
ُالرابعة وكذا يف  ,اليمي تقطع النزاع يف اخلصومات يدل على أن   :المسألة

 .غري اخلصومات
هبا يصدق ادلرء ويف  إذم  ؛يدل على تعظيم شأن اليمي المسألةُالخامسةُ:

 لُ جُ الرَ  كَ لِ ذَ  فَ لَ حَ ق فَ رِ سم يَ  الً جُ ى رَ أَ رَ  ى عليو السالمسِ عيم  ن  أَ ))صحيح مسلم 
بمُت َعيـمَن   :ى عليو السالمسِ يم عِ  الَ قَ فَـ  ,قم رِ سم يَ  و ملَم أن    :يعن ((آَمنمُت بِالل ِو وََكذ 

  .تصديقاً باليمي
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 

ِلفُِاَلأَيِميُنَُعَلىُنِيَِّةُ))َوِفيُِرَوايٍَة:ُ َتحأ ِلمٌُُ((اَلأُمسأ َرَجُهَماُُمسأ ُ.َأخأ
اليمي اليت  أن   :أي ((َصاِحُبكَ )) :ىذه الرواية؛ لتفسري معىن ساق ادلصنِّفُ 

  .فكل  الذي حَ  :أي فُ لِ حم تَ سم مُ ـتقع تكون على ما يصدقك بو صاحبك وىو ال
  :مسائل ىذه الرواية علىو 

ُ.احلق إذا العربة بنيتو الم لصاحبيدل على تعظيم اإلس :المسألةُاْلولى
يدل على عظم  اشل   يف األحكام تغري النية ذلا يدل على أن   :المسألةُالثانية

  .شأهنا
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 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
َمِنُبأِنَُسُمَرٍةُرضيُاهللُعنوُقَاَل:ُقَاَلَُرُسوُلُُ-6611ُ َُعبأِدُاَلرَّحأ َوَعنأ

ُعليو ُاهلل ُصلى ُُاَللَِّو ُفَ َرأَيأتَُ))وسلم ُيَِميٍن َُعَلى َت َُحَلفأ َُخيأراًَُُوِإَذا َرَىا َغي أ
َها رٌُُ؛ِمن أ ُيَِميِنَك,َُوائأِتُاَلَِّذيُُىَوَُخي أ َُعنأ رأ َفٌقَُعَليأوُُِ((َفَكفِّ  .ُمت َّ
الكفارة  ؛ لبيان: أن  األديانرمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب  ساق ادلصنِّفُ  

  .يف اليمي ثِ نم تكون قبل احلِ 
  :مسائل عد ةديث يدل على وىذا احل

ُاْلولى ُفَ َرأَيأتَُ: )قولو :المسألة َُيِميٍن َُعَلى َت َُحَلفأ َُخيأراًَُُوِإَذا َرَىا َغي أ
َها ما من اليمي  أن   :ومفهومو ,من اليمي ما دينعك من اخلري ( يدل على أن  ِمن أ

 .واهلل ال أدخن :مثل ,ن الشرعدينعك 
َهاُفَ َرأَيأتَُ: )قولو :المسألةُالثانية َرَىاَُخيأرًاُِمن أ ( يدل على حسن تشريع َغي أ

 شخصٌ  فَ لَ مثل لو حَ  ,من التزود من اخلري ةً مل جيعل اليمي مانع إذم  ؛اإلسالم
 .ةفجعل اإلسالم لو مندوح وُ مِحَ ال يصل رَ 

َهاُفَ َرأَيأتَُ: )قولو :المسألةُالثالثة َرَىاَُخيأرًاُِمن أ  فَ لَ فهومو من حَ دب( يدل َغي أ
فال  .واهلل ال أسرق :مثل لو قال ,و ال يكفرفرأى غريىا شرًا منها أن   على دييٍ 

 .ذبلب احملرم األهن   ؛مث أسرق فالكفارة ىنا زلرمة رم فِّ كَ   :نقول
ُالرابعة َُيِميِنكَُ: )قولو :المسألة َُعنأ رأ  إذم  ؛( يدل على مساحة اإلسالمَفَكفِّ

 .جعل الكفارة لنقض اليمي
ُالخامسة رٌُ): قولو :المسألة َُخي أ ُُىَو ُاَلَِّذي و ال بأس ( يدل على أن  َوائأِت

يكفر قبل  بي أنم  رٌ وكذا العكس فادلرء سليـِّ  ,بفعل الذي ىو خري مث الكفارة
رٌ ))احلديث أتى بالواو  ألن   ؛أو حينث مث يكفر ثِ نم احلِ   .((َوائمِت اَل ِذي ُىَو َخيـم
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أو  ,بي التكفري أوالً  رٌ ادلرء سليـ   أن   :لبيان ؛ىذا احلديث ساق ادلصنِّفُ ف
  .احلنث أوالً 

 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
ُ: ٍظُلِلأُبَخاِريِّ َُيِميِنكَُ))َوِفيَُلفأ َُعنأ رأ ٌر,ُوََكفِّ  ((فَاِئتُاَلَِّذيُُىَوَُخي أ

  .بينهما رٌ ادلرء سليـ   أن   :لبيان ؛رمحو اهلل ىذه الرواية ساق ادلصنِّفُ 
 سواء فعل ما دل   :يعن, على الكفارة وكالمها حبرف الواو ثَ نم م ىنا احلِ فقد  

فَاِئت اَل ِذي ُىَو )), أو هبذا احلديث: ر عن ديينك أوالً عليو احلديث السابق فكفِّ 
 .((َخيـمرٌ 

  مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
ُ َُداُوَد: ُِْلَِبي ُِرَوايٍَة ُ))َوِفي ُثُمَّ َُيِميِنَك, َُعنأ رأ رٌَُفَكفِّ َُخي أ ُُىَو ُاَلَِّذي ُ((ِائأِت

َناُدَىاَُصِحيحٌُ  .َوِإسأ
 إذا  حينث إال   أنم  لو و ال جيوزأن   :لبيان ؛رمحو اهلل ىذه الرواية ساق ادلصنِّفُ 

  :وىذه ادلسألة اختلف أىل العلم فيها على ثالثة أقوال, كفر
واحلنفية استدالل  وإليو ذىب ادلالكية ,ر أواًل مث حينثو يكفِّ أن   :القول األول

  .ود األخريةبرواية أيب دا
  .البخارياستناداً لرواية  ,رو حينث مث بعد ذلك يكفِّ أن   :والقول الثاين

ر كما يأيت الذي ىو خري ويكفِّ  بي األمرين إما أنم  رٌ و سليـ  أن   :والقول الثالث
وإليو  ,ر ويأيت الذي ىو خري وىذا أرجح األقوالأو يكفِّ  ,البخارييف رواية 

 .ذىب احلنابلة والشافعية
فيهما  فلم يأتِ  ومسلم أصحالبخاري رواية  أن   :ودعلى رواية أيب دا دُ والر  

  .وإَّنا بالواو وىذا من مساحة الدين ((مث))حرف العطف 
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 باخليار بي أنم  ادلرءواهلل ال أزور أخيت ف :قال اً شخص لو أن  : ذلك مثالُ 
ر سواء قبل الفعل و يكفِّ أو يزور أختو مث يكفر فادلقصود أن   ,يكفر مث يزور أختو

 .*بعد الفعل أم
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 

ُاهللُُ-6611ُ ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوَل َُأنَّ ُهَما َُعن أ ُاَللَُّو َُرِضَي ُُعَمَر ُِابأِن َوَعنأ
ُ ُقَاَل: ُوسلم َُحلَُ))عليو ُاَللَّوُُُفََُمنأ َُشاَء ُِإنأ ُفَ َقاَل: َُيِميٍن ُِحنأَثُُ؛َعَلى َفََل

َسةُُُ((َعَليأوُِ َحُوُِابأُنُِحبَّانَُُ,َرَواُهُاَلأَخمأ ُ.َوَصحَّ
حكم  :لبيان األديان؛رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب  ساق ادلصنِّفُ 

 .يف اليمي االستثناء
َُحلَُقال: ) َُيِمينٍُُفََُمنأ ُ)من حلف ديينًا على شيء  :أي (َعَلى ُِإنأ فَ َقاَل:

ُاَللَّوُُ َُعَليأوُِ)ق ذلك دبشيئة اهلل عل   :يعن (َشاَء ُِحنأَث  ذبب عليو  مل :أي (َفََل
  .كفارة لو فعل ذلك الفعل

  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 
َُحلَُ: )قولو :المسألةُاْلولى َُيِمينٍُُفََُمنأ واز احللف يف ( يدل على جَعَلى

 .أمور الدين والدنيا
َُشاَءُاَللَّوُُ)  :قولو :المسألةُالثانية  ,وجل ( يدل على قوة اهلل عزفَ َقاَل:ُِإنأ

 .ديينو لغوٌ  ق الفعل على مشيئة اهلل كأن  فمن عل   ,فقد يريد اهلل ما ال يريده البشر
من علق ديينو دبشيئة  ( يدل على أن  َفََلُِحنأَثَُعَليأوُِ: )قولو :المسألةُالثالثة

 .مل ذبب عليو كفارة باإلجاع ؛اهلل ومل يفعل ما حلف عليو
ُالرابعة ا احلكم من هفيمشيئة اهلل يف اليمي يتغري  يدل على أن   :المسألة

 .وجوب كفارة إى عدمها
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وىذا من أعظم  ,يدل على جواز تعليق احللف باليمي :المسألةُالخامسة
  .عن الكفارة دوحةاألمور اليت فيها من

  مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
6616ُ-ُُ ُقَاَل: ُهَما َُعن أ ُاَللَُّو َُرِضَي ُُعَمَر ُِابأِن ُ))َوَعنأ ُاَلنَِّبيِّ َُيِميُن َكاَنتأ

 .َرَواُهُاَلأُبَخاِريُُُّ((ََل,َُوُمَقلِِّبُاَلأُقُلوبُِ:ُيوُوسلمصلىُاهللُعل
جواز احللف  :لبيان األديان؛ىذا احلديث يف كتاب  رمحو اهلل ساق ادلصنِّفُ 

  .بصفة من صفات اهلل
  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 

ُاْلولى ُعل: )قولو :المسألة ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيِّ َُيِميُن ُوسلمَكاَنتأ  دل   (يو
لف ولكن حلفو كان على أمور صلى اهلل عليو وسلم كان حي ب  الن   على أن  

 .الدين
ُالثانية ُاَلأُقُلوبُِ) ,ال أفعل ذلك الفعل :( أيََلُ: )وقول :المسألة ( َوُمَقلِِّب

ىذا  مثل واهلل ال أشرب ادلاء ,اليمي تكون يف النفي ويف اإلثبات على أن   فدل  
 .البيت يف اإلثبات واهلل ألدخلن  و  يف النفي,

ُالثالثة ُاَلأُقُلوبُِ: )قولو :المسألة جواز اهلل بصفة من ( يدل على َوُمَقلِِّب
من وجاء احللف بصفة  ,وجل لقلوب البشر تقليب اهلل عز :صفات اهلل وىي

 هث  مث  ُّٱ :بليسإعن قول  حكايةً صفات اهلل كما يف كتاب اهلل 
 .اهلل عزة فهو حلف بصفة َّ مس

ُالرابعة  ,يدل على قدرة اهلل سبحانو وتعاى بتقليبو لقلوب البشر :المسألة
 .عليو تقليب القلوب سهلٌ  :يعن ((أصبعي من أصابع الرمحنبي )) :ويف رواية
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أعظم ما خيافو ادلسلم تقلب قلبو من من  يدل على أن   :المسألةُالخامسة
 يدعو: صلى اهلل عليو وسلم بي وكان الن   ,- والعياذ باهلل - اذلداية إى الضاللة

 .*((ِديِنكَ قـَلمِب َعَلى  ثـَبِّتم  يَا ُمَقلَِّب المُقُلوبِ ))
  قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 

ُهَماُقَاَل:ُُ-6611 ِرٍوَُرِضَيُاَللَُّوَُعن أ َُعبأِدُاَللَِّوُبأِنَُعمأ ُ))َوَعنأ َجاَءَُأعأَراِبيٌّ
ُ ُاَلأَكَباِئُر? َُما ُاَللَِّو! َُرُسوَل ُيَا ُفَ َقاَل: ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيِّ َفذََكَرُُ-ِإَلى

َُوِفيوُِ ُاَلأَغُموسُُُ:-ُاَلأَحِديَث, ُقَاَل:ُُ,اَلأَيِميُن ُاَلأَغُموُس? ُاَلأَيِميُن َُوَما قُ لأُت:
َُكاِذبٌُ ِلٍم,ُُىَوُِفيَها ِرٍئُُمسأ َتِطُعَُماَلُامأ .ُ((اَلَِّذيُيَ قأ َرَجُوُاَلأُبَخاِريُّ  َأخأ

حكم اليمي  :لبيان األديان؛رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب  ساق ادلصنِّفُ 
  .الغموس
ُصلىُاهللُعليوُوسلمُفَ َقاَل:ُيَاَُرُسوَلُاَللَِّو!ُ: )قال ُِإَلىُاَلنَِّبيِّ َجاَءَُأعأَراِبيٌّ

ُ ُاَلأَكَباِئُر? َُوِفيوُُِ-َما ُاَلأَحِديَث, ُاَلأَغُموسُُُُ:-َُفذََكَر  :ومتام احلديث (اَلأَيِميُن
 ؟رُ ائِ بَ كَ ا الم مَ  !اهللِ  ولَ سُ ا رَ يَ  الَ قَ صلى اهلل عليو وسلم فَـ  بِّ ى الن  إِ  ايبي رَ عم أَ  اءَ جَ ))
 يُ مِ يَ الم  :الَ قَ  ؟يي أَ  مُث   :الَ قَ  ,نِ يم دَ الِّ الوَ  وقُ قُ عُ  :الَ قَ  ؟يي أَ  مُث   :الَ قَ  ,اهللَ بِ  كُ رم الشِّ  :الَ قَ 
 .((وسُ مُ غَ الم 

قول  من وليس ,ىذا القائل ىو فراس الراوي عن الشعب (قُ لأتُُ) :مث قال
َتِطُعُ)صلى اهلل عليو وسلم  بِّ عرايب للنِّ األ ُيَ قأ ُاَلَِّذي ُقَاَل: ُاَلأَغُموُس? ُاَلأَيِميُن َوَما

َُكاِذبٌُ ِلٍم,ُُىَوُِفيَها ِرٍئُُمسأ  ( َماَلُامأ
ن قول الشعب الراوي عن عبداهلل ا موجاء تفسري اليمي الغموس صرحياً بأهن  

 بِّ سياق للن  ال ىنا فذكرىا كأن   امأو  ,العاص كما عند ابن حبان بن بن عمرو
  .ليمي الغموساصلى اهلل عليو سلم يف تفسري 
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  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 
ُاْلولى َُأعأَراِبيٌُّ): قولو :المسألة ىذا الدين للجميع  ( يدل على أن  َجاَء

 .تسأل عن الدين و جيب على جيع فئات اجملتمع أنم وأن   ,للشريف والوضيع
ُالثانية َُأعأَراِبيٌُّ: )يدل قولو :المسألة  ادلرء جيب عليو أنم  أن   على( َجاَء

 .يسعى للسؤال عن دينو
ُالثالثة صلى اهلل عليو  بِّ يدل على حرص األعراب يف عهد الن   :المسألة

 .وسلم على العلم
( يدل على فقو فَ َقاَل:ُيَاَُرُسوَلُاَللَِّو!َُماُاَلأَكَباِئُر?: )قولو :المسألةُالرابعة

ما  اما ىو كبائر ومنه ايف ادلعاصي منه و علم أن  حيث أن   ؛أمور الدينباألعراب 
  .ىو صغائر

وأنواع الذنوب  ,يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة ب عليها حدٌ رت  ما تَ  :والكبرية
 ,وأكل مال اليتيم ,والسحر ,كالعقوق  :مث أكرب الكبائر ,- والعياذ باهلل - شرك

كما قال   مث بعد ذلك دلمٌ  ,مث صغائر ,السرقة :مث كبائر مثل ,التويل يوم الزحفو 
 .َّ  ميني زي ُّٱ :سبحانو

ُالخامسة َُوِفيوُِ: )قال :المسألة ُاَلأَحِديَث, ُاَلأَغُموسُُُُ:َفذََكَر ( يدل اَلأَيِميُن
اليمي وبة ومن ذلك ا الواجب فيها الت  وإَّن   ,من األديان ما ال كفارة لو على أن  
  .الغموس

لو ذىب إى  :حيلف على أمٍر ماٍض عادلًا متعمدًا مثل واليمي الغموس أنم 
واهلل مل أذىب إى زيد وىو  :فقال ؟ىل ذىبت إى زيدٍ  زيد أمس فسألو عمروٌ 

اليمي الغموس ال كفارة فيها ومسيت  - العياذ باهللو  -ىذه  وعامدٌ  ذاكرٌ 
 .-والعياذ باهلل  - لنارا تغمس صاحبها يف األهن   ؛غموساً 
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ُالسادسة ُاَلأَغُموُس?: )قولو :المسألة ُاَلأَيِميُن َُوَما  ( يدل على أن  قُ لأُت:
 مقدمتهم لف ويفة الس  نوىذه س ,يسأل ما أشكل عليو طالب العلم عليو أنم 

 .حابة رضي اهلل عنهمالص  
ُالسابعة ُ: )قولو :المسألة َُماَل َتِطُع ُيَ قأ ُاَلَِّذي ُِفيَهاُُقَاَل: ُُىَو ِلٍم, ُُمسأ ِرٍئ امأ

 - والعياذ باهلل - غموسًا عند القاضي اً من حلف ديين ( يدل على أن  َكاِذبٌُ
 .بالنار متوعدٌ 

ُالثامنة وما كان أيضاً  ,اليمي الغموس تتضمن ما عند القاضي :المسألة
 .الكذب بي الناس يف األمر ادلاضيخارج مكان التقاضي ك

ُالتاسعة بال  بَ ذَ فلو كَ  ,يدل على عظمت اليمي يف احلديث :المسألة
 .و أتى باليميألن   ؛مل يتوعد بالغمس يف النار وسبب ىذا الوعيد الشديد دييٍ 

:ُ ُالعاشرة حيلف  فعلى ادلسلم أال   ,على تعظيم شأن اليمي يدل المسألة
 .ذلكل إذا احتاج إال  

لزيادة ادلودة بينهما  ؛من حلف كاذبًا على زوجتو :الحاديةُعشرة المسألة
واهلل اشرتيتها  :لو اشرتى ذلا ىدية دبئة لاير فقال :مثل ,غموساً  اً ال يكون ديين

ما يكذب على زوجتو في اهلل أباح للزوج أنم  ألن   ؛دبئيت لاير فليست ديينًا غموساً 
  .يقرب بينهما

  مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
ُعَُُ-6611ُ َُوَعنأ َهااِئَشَة َُعن أ ُاَللَُّو ُتَ َعاَلى))ُ:َرِضَي لِِو ُقَ وأ ُِفي  مل خل ُّٱ:

ُق َُ َّحم جم يل ىل ُُىَو : َُواَللَّوُِقَاَلتأ ََُل ُاَلرَُّجِل: ُل َُواَللَّوُِوَُُ,وأ َرَجوُُُ((بَ َلى َأخأ
ُفوعاًَُوَأوُأُ,اَلأُبَخاِريُُّ ُ.َرَدُهُأَبُوَُداُوَدَُمرأ

  .حكم لغو اليمي :لبيان ؛ألديانساق ادلصنُِّف ىذا احلديث يف كتاب ا



13 
 

ُتَ َعاَلى) :قالت ِلِو ُقَ وأ ُِفي  :يعن (َّحم  جم  يل  ىل  مل  خل ُّٱ:
:ُُىَوُق َُ)بالكفارة أو اإلمث  ُلُاَلرَُّجِل:ََُلَُواَللَّوُِقَاَلتأ ىل أنت  :( مثل لو قيل لووأ

  .أذىب بلى واهلل أريد أنم  :مثل لو قال (بَ َلىَُواَللَّوُِوَُ) ,ال واهلل :قال ؟تعبان
ُاَلأُبَخاِريُُّقال: ) َرَجُو ُفوعاًَُوَأوُأُ,َأخأ َُمرأ َُداُوَد ُأَبُو ادلوقوف على عائشة و  (َرَدُه

  .أصحي 
  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 

ُاْلولى: ُتَ َعاَلى): قولو المسألة ِلِو ُقَ وأ ُِفي ( َّحم جم يل ىل مل خل ُّٱ:
 انت تفسر للصحابة كتابك  إذم  ؛يدل على علم عائشة رضي اهلل عنها الغزير

 .اهلل
ُالثانية طلب العلم الشرعي على وفق الضوابط  يدل على أن   :المسألة

 .الشرعية للمرأة زلمودٌ 
ُالثالثة ُق َُ) :قولو :المسألة ُُىَو : َُواَللَّوُِقَاَلتأ ََُل ُاَلرَُّجِل: ُل ُوَُوأ َُواَللَّوُِ, ( بَ َلى

 ,وىي اليت مل يقصد عقد اليمي فيها ,لغو اليمي ال كفارة فيها يدل على أن  
أذىب فلو دخل  ال واهلل أريد أنم  :أدخل بييت فقال :آلخر مثل لو قال شخصٌ 

واهلل ال أدخل بيتك ىنا عقد  :و مل يعقد اليمي ولو قالألن   ؛ال كفارة عليو
  .فيها ثَ نَ اليمي وعليو الكفارة لو حَ 

 .مل يوجب الكفارة يف اليمي إذم  ؛يدل على سعة الشرع :المسألةُالرابعة
ففي  ,غريىايف ة أحكام الشرع يف اليمي و يدل على دق   :المسألةُالخامسة

لعدم نية  ؛ويف لغو اليمي ال كفارة فيها ,لعظمتها ؛يمي الغموس ال كفارةال
 :مثل ,احللف على أمٍر مستقبلٍ  :سوى اليمي ادلنعقدة وىي ومل يبق ,عقدىا

 .*يداً فلو مل يزرٌه يكفرٌر غداً ز واهلل سأزو 
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 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
6611ُ-ُُ َرَة ُُىَري أ ُأَِبي ُصلىَُوَعنأ ُاَللَِّو َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: ُعنو ُاهلل رضي

ُ ُوسلم ُعليو عَُ))اهلل ُِتسأ ُلِلَِّو ُاَلأَجنَّةَُُةًُِإنَّ َُدَخَل َصاَىا َُأحأ َُمنأ ماً, ُِاسأ ِعيَن ُ((َوِتسأ
َفٌقَُعَليأوُِ ُ.ُمت َّ

ُ َماءََُوَساَق َسأ َُاْلأ ُِحبَّاَن َُوابأُن رأِمِذيُّ ِقيقُُ, اَلت ِّ ُُ:َوالتَّحأ ُِمنأ رَاٌج ُِإدأ َُسرأَدَىا َأنَّ
 .بَ عأِضُاَلرَُّواةُِ

جواز احللف  :لبيان ؛رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب األديان ساق ادلصنِّفُ 
  .بأمساء اهلل

ُلِلَّوُِ) :قال عَُ) - سبحانو وتعاى -( ِإنَّ ماًُُةًُِتسأ ُِاسأ ِعيَن  أمساء اهلل عز (َوِتسأ
أو استأثرت بو )) :عليو الص الة والس الم ىو كما قال وجل ال يعلم عددىا إال  

 :فهي تنقسم إى قسمي ((يف علم الغيب عندك
من أحصى من أمسائو ىذه  :ثاين وقسمٌ  , اهلل من كثرهتاال يعلمو إال   :قسمٌ 

عَُوتسعي منها دخل اجلنة فقولو: ) ةالكثرية تسع ُِتسأ ُلِلَِّو ماً,ُُةًُِإنَّ ُِاسأ ِعيَن َوِتسأ
َصاَىا َُأحأ  (َدَخَلُاَلأَجنَّةَُ)تسعي من أمساء اهلل الكثرية الالتسع و  (َمنأ

  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 
عَُ: )قولو :المسألةُاْلولى ُلِلَِّوُِتسأ ماًُُةًُِإنَّ ِعيَنُِاسأ على كثرة أمساء ( يدل َوِتسأ

يدخلو  فالتسع والتسعون ادلوعود دبن أحصاىا بأنم  - سبحانو وتعاى - اهلل
تتجاوز  قد اله بألقابو ؤ بن آدم أمسا من اإلنسان :وهلل ادلثل األعلى ,اجلنة كثرية

 .وىكذا وىو ابن فالن وىو شيخٌ  ىذا زيدٌ  :مخسة أمساء مثل تقول
عَُقولو : ) :المسألةُالثانية ماًُُةًُِتسأ ِعيَنُِاسأ اهلل وتر حيب الوتر  ( يدل أن  َوِتسأ

 .((رَ تـم الوِ  بُ حيُِ  رٌ تـم وِ  اهللُ وَ )) :لذلك متام ىذا احلديث
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ُالثالثة سبحانو  - ى هباكثرة األمساء تدل على عظمة ادلسم    :المسألة
 .-سبحانو وتعاى  - ه كلها حسىن وال أكثر من أمسائوؤ وأمسا - وتعاى

ُالرابعة  ,والعزيز :مثل ,و جيوز احللف بأي اسٍم من أمساء اهللأن   :المسألة
 .وىكذا والوىاب ,واجلميل ,والعظيم ,والكرمي

ُالخامسة َصاَىاقولو : ) :المسألة َُأحأ ُاَلأَجنَّةَُ َمنأ  البخاري( ذىب َدَخَل
من حفظ تسعة  :أي ,من حفظها :ادلقصود باإلحصاء أي وغريه إى أن  

  .وتسعي امساً من أمساء اهلل دخل اجلنة
من عرف معىن تسعة وتسعي امسًا وعمل دبقتضاىا دخل  :والقول الثاين

اهلل ىو الذي  قتضاىا بأن  دبوتعمل  اهلل وىابٌ  تعلم أن   :مثل الوىاب ,اجلنة
اهلل ىو  ن  أ تعتقد بأنم  اهلل شايف وتعمل بادلقتضى ومثل تعلم أن   ,يهب لك الِنعم

  .الذي يشفيك وىكذا
  .من حفظها وعلم معناىا وعمل دبقتضاىا دخل اجلنة أن   :والقول الثالث

من علم معناىا وعمل دبقتضاىا دخل  :ادلراد أن   - واهلل أعلم - اجحوالر  
ظ أصحابو و كان حيفِّ صلى اهلل عليو وسلم مل يثبت عنو بأن   ب  الن   ألن   ؛اجلنة

 .- سبحانو وتعاى - أمساء اهلل
َماءَُقال: ) َسأ َُاْلأ ُِحبَّاَن َُوابأُن رأِمِذيُّ ُاَلت ِّ الوىاب الرزاق الفتاح  :يعن (َوَساَق

ِقيقُُ) :دراج كما قال ادلصنفُ إوىذه  إى آخره, العليم رَاٌجُُ:َوالتَّحأ َُسرأَدَىاُِإدأ َأنَّ
ُبَ عأِضُاَلرَُّواةُِ  مل يتفق الرواة إذم  ؛صلى اهلل عليو وسلم بِّ وليست من قول الن   (ِمنأ

  .نقصييزيد و  بل كل راويٍ  ,من تلك األمساء واحدٍ  على شيءٍ  أيضاً 
  مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 



16 
 

ُاَللَِّوُُ-6611ُ َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: ُهَما َُعن أ ُاَللَُّو َُرِضَي ُزَيأٍد ُبأِن ُُأَساَمَة َوَعنأ
ُوسلم ُعليو ُاهلل َُجَزاكَُ))ُ:صلى ُِلَفاِعِلِو: ُفَ َقاَل َُمعأُروٌف, ُِإلَيأِو ُُصِنَع اَللَّوَُُُمنأ

َلَغُِفيُاَلث ََّناءُُِ؛َخيأراًُ ُأَب أ َحُوُِابأُنُِحبَّانَُُ((فَ َقدأ ,َُوَصحَّ رأِمِذيُّ َرَجُوُاَلت ِّ  َأخأ
 :لبيان ؛رمحو اهلل كتاب ىذا احلديث يف كتاب األديان ساق ادلصنِّفُ 

 ر ادلصنفُ وقد كر   ,من أمساء اهلل اليت جيوز احللف هبا مٍ اس مشروعية الدعاء بأيِّ 
  .رمحو اهلل ىذا احلديث أيضاً يف كتاب اجلامع

َُمعأُروفٌُ) :قال ُِإلَيأِو ُُصِنَع ُِلَفاِعِلوُِ)أمٍر  يف أيِّ  مَ دِ خُ  :( أيَمنأ  :( أيفَ َقاَل
َلَغُِفيُاَلث ََّناءُُِ؛اَللَُّوَُخيأراًَُُجَزاكَُ) :لصانعو ُأَب أ   .أكثر يف ثنائو وشكره :أي( فَ َقدأ

  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 
ُاْلولى: َُمعأُروفٌُ) :قولو المسألة ُِإلَيأِو ُُصِنَع  ( يدل على مشروعية أنم َمنأ

وقال  َّ حفخف  جف مغ جغ ُّٱ :خيدم ادلرء أخاه ادلسلم كما قال سبحانو
 .((... ِإى آِخرِه يَ نِ مِ ادلؤم  لُ ثَ مَ )) :عليو الص الة والس الم

ُالثانية ُ: )قولو :المسألة َُمعأُروفٌَُمنأ ُِإلَيأِو ( يدل على تسخري اخللق ُصِنَع
 .يعينو عليو أنم  أو ضيقةً  ربةً فمن رأى عند أخيو ك ,بعضهم لبعض

ُالثالثة: ُصِنَع إِلَيمِو ))يدل على جواز نسبة األفعال إى ادلخلوقي  المسألة
على إثبات أفعال ادلخلوق ولكن  فدل   ؛فادلخلوق ىو الذي صنع ((َمعمُروفٌ 

 .َّ نبىب  مب زب   رب  يئ ىئ ُّٱربت مشيئة اهلل 

منو ما ىو  :ناءمن الث   ( يدل على أن  فَ َقاَلُِلَفاِعِلوُِ: )قولو :المسألةُالرابعة
 .ما ىو بالقول :ومنو ,كاإلىداء مثالً   فعلٌ 

ُالخامسة ُِلَفاِعِلوُِ: )قولو :المسألة َُُجَزاكَُ: فَ َقاَل  ( يدل على أن  َخيأراًُاَللَُّو
 .اك اهلل خرياً ز ج :األقوال يف رلازاة ادلعروف قولو خريَ 
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ُالسادسة َُخيأراًَُُجَزاكَُ: )قولو :المسألة ( يدل على إطالق اخلري يف اَللَُّو
 .الدعاء

ُالسابعة  :مثل ,غري مشروع قييد يف اخلري أمرٌ الت   يدل على أن   :المسألة
اهلل قد جيازي على اخلطوة أكثر  ألن   ؛وىذا خطأ حسنةً  خطوةٍ  جزاك اهلل بكلِّ 

  .من حسنة
كتب اهلل خطواتك حسنات ىذا من ربجري الواسع   :بعضهم وكذا قول

 ازاة أكثر من اخلطواتاجملفقد تكون  ؛وخالف ىذا احلديث وىو اإلطالق
  .كبري  – ىسبحانو وتعا - وفضل اهلل

قييد األصل اإلطالق جزاك اهلل ألف خري ىذا من الت   :بعضهم وكذا قول
اً ))  .ومتنوعٌ  كثريٌ   فال حدود ذلذا اخلري بل ىو خريٌ  ,نكرة ((َخريم

ُالثامنة ُاَلث ََّناءُِ: )قولو :المسألة ُِفي َلَغ ُأَب أ  الثناء ( يدل على مشروعيةفَ َقدأ
 .جزاك اهلل خرياً  :فيو قول الثناء وادلبالغُ  وأفضلُ  ,على من خدمك

ُالتاسعة َُخيأراًَُُجَزاكَُ: )قولو :المسألة  ومتضمنةٌ  فظة دعاءٌ ( ىذه الل  اَللَُّو
 صلى اهلل عليو ب  الن   ؛ ألن  وأوى من قول شكراً  وأبلغُ  أفضلُ  :دلعىن الشكر وىي

 .*وسلم وصفها بادلبالغة يف الثناء
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 

6611ُ-ُُ ُهَما, َُعن أ ُاَللَُّو َُرِضَي ُُعَمَر ُِابأِن ُعليوَُوَعنأ ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيِّ َعنأ
ِرَُوقَاَل:أَنَُّوُ))ُ:وسلم ُاَلنَّذأ ُُ,ِإنَُّوََُلُيَأأِتيُِبَخيأرٍُُنَ َهىَُعنأ َرُجُِبِوُِمنأ َتخأ َوِإنََّماُُيسأ

َفٌقَُعَليأوُُِ((اَلأَبِخيلُِ ُ.ُمت َّ
حكم  :لبيان ؛ذورحلديث يف كتاب األديان والني رمحو اهلل ىذا ا ساق ادلصنِّفُ 

  .ذرالن  
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ُوسلم) :قال ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيِّ ُُ:َعنأ َُوقَاَل:أَنَُّو ِر ُاَلنَّذأ َُعنأ ََُلُُنَ َهى ِإنَُّو
َرُجُِبوُُِ,يَأأِتيُِبَخيأرٍُ َتخأ ُاَلأَبِخيلُِ َوِإنََّماُُيسأ ا خيرج البخيل مالو بسبب إَّن   :أي( ِمنأ

  .ال رغبة يف التصدق ,خوفاً من اإلمثذر الن  
  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 

ُاْلولى: ُوسلم: )قولو المسألة ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيِّ ُُ:َعنأ ُأَنَُّو َُعنأ نَ َهى
رُِ سو أمرًا مل جيبو عليو فمن أوجب على نف ,الدين غالبٌ  ( يدل على أن  اَلنَّذأ

 .ه ذلكالشرع ضر  
 ذر.الن  هناه عن  إذم  ؛يدل على رأفة اإلسالم بادلسلم :المسألةُالثانية
  :ذرالن  اختلف العلماء يف حكم  :المسألةُالثالثة

صلى اهلل عليو وسلم هنى  ب  الن   أن   يف ىذا احلديث و زلرمٌ أن   :القول األول
يف احلديث اآلخر يف  عليو الص الة والس الم وولقول ,ذر والنهي للتحرميعن الن  

 .((ذر ال يغن من القدر شيئاالن   فإن   اال تنذرو ))صحيح مسلم 
عن  ذرالن   صرفت ابقةاألدلة الس   ن  إ :وقالوا ,ذر مكروهٌ الن   أن   :والقول الثاين

 ىن  من  خن  حن   جن   يم  ىم ُّٱ :قولو سبحانوبالتحرمي إى الكراىة 

إَّنا ىو  ما ورد فيو من هني على أن   دل  ذر فلما مدح اهلل ادلوفي بالن   َّين
 .للكراىة

أتصدق فشفى اهلل مريضي  إنم  :ذر معلقاً مثلو إذا كان الن  أن   :والقول الثالث
أن أتصدق فهذا ال بأس  هلل علي   :كان مطلقًا مثل  وإنم  ,بألف لاير فهذا مكروهٌ 

  .بو وإى ىذا القول ذىب شيخ اإلسالم رمحو اهلل
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صلى اهلل عليو  بي هنى الن   إذم  ؛و بعض أىل العلممنا تعجب شل   رذالن  وحكم 
عليو ال  ِنَ ثم فعلو أُ  عنو لكن إنم  فابتدائو منهيٌ  ,وسلم عنو وأثىن اهلل على فاعلو

 .وا خلوفو من اهلل من اإلمث ففعلللنذر وإَّن  
ُالرابعة ُِبوُِ: )ولو ق :المسألة َرُج َتخأ ُُيسأ ُ َوِإنََّما  مِّ ( يدل على ذاَلأَبِخيلُِِمنأ

مفهوم  َّ خن حن جن مم خم حم جم ُّٱ :واهلل يقول ,البخل
 .فلم يفلح من مل يدع الشح   :اآلية

 يؤدِّب فهو الذي ؛يعزر البخيل اشل   ذرالن   يدل على أن   :المسألةُالخامسة
 .عن خبلو وخيرج ادلال دلا نذر بو البخيل

ُالسادسة خيل بإخراج ادلال  و يلزم الب  من العلة يف النهي ىو أن   :المسألة
  .كما يف ىذا احلديث

ذر ال يغن من القدر فإن الن  )) :ويف صحيح مسلم علة أخرى وىي قولو
 أن   ظني ي في  شُ  أتصدق بألف لاير إنم  شفى اهلل مريضي أنم  فمن نذر إنم  ((شيئا

 .بسبب ذلك ادلال واحلال ليس كذلك وجل للمريض شفاء اهلل عز
من علل النهي ما قد خيالط قلوب بعض الناس من سوء  :السابعةالمسألةُ

إذا نذر هلل وىذا غري  مريضو إال   اهلل لن يشف فقد يظن الظان أن   ,باهلل الظنِّ 
 .صحيح

 ,يشق على نفسو بأمٍر ىو يف غنية عنو ال  على اإلنسان أ :الثامنةالمسألةُ
صلى اهلل  بِّ كما يف قول الن    كاليف الشرعيةويكفيو يف دخول اجلنة امتثال الت  

صلى اهلل عيو  بي والن   ,ذروليس منها الن   ((أَفـمَلَح ِإنم َصَدقَ )) :عليو وسلم لؤلعرايب
يَن َأَحٌد ِإال   َوَلنم )) :وسلم قال  .*((َغَلَبوُ  ُيَشاد  الدِّ

  قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 



21 
 

6611ُ-ُُ ُاهلل ُرضي َُعاِمٍر ُبأِن َبَة ُُعقأ ُاَللَِّوَُوَعنأ َُرُسوُل ُقَاَل ُقَاَل: عنو
َُكفَّارَُةُيَِمينٍُ))ُ:صلىُاهللُعليوُوسلم ِر ِلٌم.ُ((َكفَّارَُةُاَلنَّذأ َُرَواُهُُمسأ

كفارة   :لبيان ؛ذوروالني يف كتاب األديان  رمحو اهلل ىذا احلديث ساق ادلصنِّفُ 
  .ذرالن  

َُيِمينٍُ) :قال َُكفَّارَُة ِر ُاَلنَّذأ ورة سمثل كفارة اليمي ادلذكورة يف  :( أيَكفَّارَُة
 َّ مئ  خئ  حئ  جئ   ىييي  ني مي  زي ري ُّٱادلائدة 

  .إى آخره
  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 

ُاْلولى رُِ) :قولو :المسألة ُاَلنَّذأ وجل بعباده  يدل على رمحة اهلل عز (َكفَّارَُة
 .فارةذر كجعل للن   أنم 

 .لو كفارة ذرالن   يدل على أن   :المسألةُالثانية
رُِ: )قولو :المسألةُالثالثة ذر على بعض أىل العلم ىذا الن   لَ ( محََ َكفَّارَُةُاَلنَّذأ

أسري  أنم  نذرٌ  هلل علي   :مثل لو قال شخصٌ  ,دة يف األمور ادلباحةالكفارة ادلقي  
ىذا على  بعض أىل العلم أيضاً  لَ ومحََ  ,يكفر حافيًا عشرة أمتار ىذا لو أنم 

أتصدق  أنم  علي   نذرٌ  :مثل لو قال شخصٌ  ,دة بادلالالكفارة إذا كانت مقي  
 .يدخل يف ىذه الكفارة اآليت ذكرىا جبميع مايل فلو أنم 

أصلي ركعتي فذىب بعض أىل  أنم  نذرٌ  هلل علي   :وأما نذر العبادات مثل
 بِّ قول الن  ل ؛الوفاء بذلك وال يكون فيو كفارةالعلم إى اإلجاع على وجوب 

 .((َمنم َنَذَر َأنم يُِطيَع الل َو فـَلمُيِطعموُ )) :صلى اهلل عليو وسلم
ُالرابعة: َُيِمينٍُ) ولو:ق المسألة  ,ذر يصح فيو الكفارةالن   أن   :( أيَكفَّارَُة

 .فيو اليمي الذي نوع الكفارة
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 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
ُِفيِو:ُ رأِمِذيُّ ُُيَسمُِّ))َوزَاَدُاَلت ِّ َحوُُُ((ِإَذاَُلمأ   .َوَصحَّ

ذر ادلشار إليو يف احلديث الن   أن   :لبيان ؛رمحو اهلل ىذه الرواية ساق ادلصنِّفُ 
  .دذر ادلطلق ال ادلقي  ابق ىو الن  الس  

 :مسائل عد ةوىذه الرواية تـدل على 
 ,ذر ادلطلق فيو كفارةالن   ( يدل على أن  ُيَسمُُِِّإَذاَُلمُأ: )قولو :المسألةُاْلولى

أتصدق فتصح فيو الكفارة على قول بعض أىل  أنم  هلل علي   :مثل لو قال
  .مطلق و نذرٌ ألن   ؛العلم

شفى اهلل مريضي ألتصدق ىنا ساق  ئنل :ذر ادلعلق مثل لو قالأما الن  
 .علم اإلجاع على وجوب الصدقة فيوبعض أىل ال

ُ ق ذبب فيو لِّ عُ  إذا ذرالن   أن   :يدل ىذا احلديث دبفهومو :الثانيةالمسألة
 .ةكفار ال

ُالثالثة حيرتز من  اإلنسان عليو أنم  يدل ىذا احلديث على أن   :المسألة
 - بإذن اهلل - ذمتو بو وسيأيت وفتشغل ؛و قد ال يستطيع الوفاء بوألن   ؛ذرالن  

 .*بقية أنواع النذور والكفارة فيها
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 

ُ ُفوعاً: َُمرأ َُعبَّاٍس ُِابأِن َُحِديِث ُِمنأ َُداُوَد ِوُ))َوِْلَِبي ُُيَسمِّ َُلمأ رًا َُنذأ َُنَذَر ِمنأ
ُ َُيِميٍن, َُكفَّارَُة َُفَكفَّارَتُُو َُمعأِصَيٍة ُِفي رًا َُنذأ َُنَذَر َُوَمنأ َُيِميٍن, َُكفَّارَُة َُفَكفَّارَتُُو َوَمنأ

ُ ََُل رًا َُنذأ َُيِمينٍَُنَذَر َُكفَّارَُة َُفَكفَّارَتُُو ُاَلأُحفَّاَظُُ((ُيِطيُقُو َُأنَّ ُِإَلَّ َُصِحيٌح؛ َناُدُه َوِإسأ
َفُو. ُحواَُوق أ  رَجَّ
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 أن   :لبيان ؛ذوررمحو اهلل ىذه الرواية يف كتاب األديان والني  ساق ادلصنِّفُ 
  .ذر الذي يتعذر الوفاء بو كفارتو كفارة دييالن  

َُنَذرَُ) :قال وُُِِمنأ ُُيَسمِّ رًاَُلمأ أتصدق  أنم  هلل علي   :نذراً مطلقاً مثل :يعن (َنذأ
(ُ َُوَمنأ َُيِميٍن, َُكفَّارَُة َُفَكفَّارَتُُو َُمعأِصَيٍة ُِفي رًا َُنذأ َُنَذَر َُوَمنأ َُيِميٍن, َُكفَّارَُة َفَكفَّارَتُُو

َُكفَّارَُةَُيِمينٍُ راًََُلُيُِطيُقُو,َُفَكفَّارَتُُو   (َنَذَرَُنذأ
  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 

ُاْلولى وُِ: )قولو :المسألة ُُيَسمِّ َُلمأ رًا َُنذأ َُنَذَر ذر الن   ( يدل على أن  ِمنأ
فهذا جيب عليو  ,أقرأ القرآن أنم  هلل علي   :مثل مطلقٌ  نذرٌ : ينقسم إى قسمي

  .يقرأ القرآن أنم 
 ,ادلطلق كفارتو كفارة دييذر الن   يدل ىذا احلديث على أن   :المسألةُالثانية

 ,يقرأىا أقرأ عشر آيات فهنا باإلجاع جيب عليو أنم  أنم  علي   هلل :مثل لو قال
رأىا بعد ادلغرب يكفر  يقرأىا بعد ادلغرب ومل يق فإذا مل يقرأىا وىو ناوي مثاًل أنم 

 .كفارة ديي
ُالثالثة شفى اهلل  إن   :د مثلذر ادلقي  الن   :مفهوم ىذا احلديث :المسألة
 ذر.الن  فيدل على جواز ذلك  ة؛مريضي أتصدق بشا
ُالرابعة د يف العبادات إذا مل يفعلو ذر ادلقي  الن   أن   :اجحالقول الر   :المسألة
ِر  )) :صحيح مسلم يف يف حديث عقبة قَ بَ دلا سَ  ,فكفارتو كفارة ديي َكف اَرُة اَلن ذم

 د.ادلقي  ادلطلق و  ذرالن  ىذا عام يف و  ((َكف اَرُة ديَِيٍ 
ُالخامسة َُكفَّارَُةُ) :قولو :المسألة َُفَكفَّارَتُُو َُمعأِصَيٍة ُِفي رًا َُنذأ َُنَذَر َوَمنأ

 أنم  هلل علي   :مثل لو قال ,ادلعصية فيو كفارة ديي نذرأن   ( يدل علىَيِمينٍُ
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 :ذلذا احلديث وحديث عقبة السابق ؛أشرب اخلمر فهنا يكفر كفارة ديي
ِر َكف اَرُة ديَِيٍ ))  .((َكف اَرُة اَلن ذم

نذرت  :مثل ,فال كفارة فيو ةصيغتو شركي ذرالن  إذا كان  :المسألةُالسادسة
لعظم  ؛وال كفارة فيو شركٌ  - والعياذ باهلل - فهذا ةأذبح شا ذلذا القرب أنم 

يف  ولكن إذا كان هلل عني :وادلراد بنذر ادلعصية ,ا على صاحبو التوبةالذنب وإَّن  
 .معصية

ُالسابعة َُيِمينٍُ: )قولو :المسألة َُكفَّارَُة َُفَكفَّارَتُُو ُُيِطيُقُو ََُل رًا َُنذأ َُنَذَر ( َوَمنأ
أو زلرمًا ذبب فيو   ,أو مباحاً  ,ذر بأنواعو سواء كان نذرًا واجباً الن   يدل على أن  

  .كفارة
ال  :يسري من ادلدينة إى مكة ماشيًا نقول أنم  لو نذر شخصٌ  :ذلك مثالُ 

  .لوجود ادلشقة وكفر كفارة ديي ىذا يف الطاعة ؛تسر
  :ذلك عليو نقول يلبس اللون األصفر وشق   ويف ادلباح لو نذر الشخص أنم 

  .وانلألفر كفارة ديي وألبس ما شئت من اك
 .نذر ادلعصيةفيو كفارة ديي على تفصيل يف  وأن   قَ بَ نذر ادلعصية سَ يف و 

ُالثامنة وجل كل يوم بعد  يصلي هلل عز أنم  لو نذر شخصٌ  :المسألة
  .ذلك عليو فكفارتو كفارة ديي بنذره أو شق   يت ومل يفادلغرب أربع ركعا

  مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
َُحِديِثَُعاِئَشةَُ ُِمنأ َُنَذَرَُأنُأ)):ُرضيُاهللُعنهاَُولِلأُبَخاِريِّ يَ عأِصَيُاَللََّوَُُوَمنأ

 ((َفََلُيَ عأِصوُِ
 ,نذر ادلعصية حيرم الوفاء بو أن   :لبيان الرواية؛ هرمحو اهلل ىذ ساق ادلصنِّفُ 

  .مث  فلو فعلو أَ 
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  :مسائل عد ةرواية تـدل على الوىذه 
ُاْلولى: ُيَ عأِصوُِ: )قولو المسألة َُفََل ُاَللََّو ُيَ عأِصَي َُأنأ َُنَذَر ( يدل على َوَمنأ

 يوىف صلى اهلل عليو وسلم أنم  بي هنى الن   إذم  ؛كانت صغريةً   ادلعصية وإنم شؤم 
 ذر.الن  بتلك ادلعصية مع عظم شأن 

ُالثانية ُيَ عأِصوُِ: )قولو :المسألة ( يدل على وجوب احلذر من كل َفََل
  .فقد تكون تلك ادلعصية ىي سبب دخول ادلرء النار ؛معصية

  مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
َرانَُ َُحِديِثُِعمأ ِلٍمُِمنأ ٍرُِفيَُمعأِصَيةٍُ)):ُرضيُاهللُعنوَُوِلُمسأ  ((ََلَُوفَاَءُلَِنذأ

  .نذر ادلعصية ال يوىف بو أن   :لبيان ؛رمحو اهلل ىذه الرواية ساق ادلصنِّفُ 
يفي بو فال يفعلو مع و ال دل على أن  توىذه  ,دل على ربرميت :الرواية األوى

 .فعل معصية
  :مسائل عد ةوىذه الرواية تـدل على 

ُاْلولى َُمعأِصَيةٍُ: )قولو :المسألة ُِفي ٍر ُلَِنذأ من أنواع  ( يدل على أن  َوفَاَء
 .نذر ادلعصية :ذرالن  

  .يوىف بو نذر ادلعصية ال يدل على أن   :المسألةُالثانية
 :من حديث عقبة قبلو ابق وماحديث ابن عباس الس   دل   :المسألةُالثالثة

  .و تلزمو كفارة اليمي أن  و مع عدم الوفاء بو يف ىذه الرواية إال  أن  
  : أمرانالروايات الثالثة اليت بعده تبي  من حديث عقبة و  قَ بَ ا سَ  شل  فتبي  

ويدل  ,ذر إذا كان يف طاعة اهلل سبحانووجوب الوفاء بالن   :األمر األول
ادلباح الذي  ويدل أيضاً على أن   ,ذر إذا كان يف معصية اهللعلى ربرمي الوفاء بالن  

  .لعَ فم فيو مشقة ال يُـ 
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دلشقة  ؛نذرهبمن مل يفي  وأما الكفارة فيدل حديث عقبة وما بعده على أن  
  .فيو كفارة ديي وكذا ادلعصية أن   :مثالً يف الطاعة أو يف ادلباح

وجوب الوفاء ف ,ق بي وجوب الوفاء وبي الكفارةيفرِّ  العلم أنم فعلى طالب 
 .*آخر ءٌ والكفارة شي شيءٌ 

 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
6611ُ-ُُ ُقَاَل: ُعنو ُاهلل ُرضي َُعاِمٍر ُبأِن َبَة ُُعقأ ُ))َوَعنأ َُأنأ ِتي ُُأخأ َنَذَرتأ

ُصلى ُاَلنَِّبيُّ ُفَ َقاَل َُحاِفَيًة, ُاَللَِّو ُبَ يأِت ُِإَلى ِشَي ِشَُُتمأ ُلَِتمأ ُوسلم ُعليو اهلل
ِلٍم.ُ((َولأتَ رأَكبُأ ُظُِلُمسأ َفٌقَُعَليأِو,َُواللَّفأ ُُمت َّ

حكم  :لبيان ؛ذوروالني يف كتاب األديان  رمحو ىذا احلديث ساق ادلصنِّفُ 
 .ذر ادلباحالن  

ُاَللَّوُِ) :قال ُبَ يأِت ُِإَلى ِشَي َُتمأ َُأنأ ِتي ُُأخأ  تَ يم بَـ  ج  ربَ  نم أَ )) :( ويف روايةَنَذَرتأ
ِشُ)غري منتعلة  :( أيَحاِفَيةًُ) ((اهللِ  ُلَِتمأ ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيُّ فَ َقاَل

 ( َولأتَ رأَكبُأ
ِلمٍُقال: ) ُِلُمسأ ُظ َُواللَّفأ َُعَليأِو, َفٌق لفظ مسلم سوى ك  البخاريلفظ و  (ُمت َّ

  .حذف كلمة حافية
   :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 

ِشَيُِإَلىُبَ يأِتُاَللَّوُِ: )قولو المسألةُاْلولى: َُتمأ ِتيَُأنأ ُُأخأ على  ( يدلَنَذَرتأ
 .إذا كان مطلقاً  ذرالن  إباحة 

 .بالذىاب إى بيت اهلل احلرام ذريدل على جواز الن   :المسألةُالثانية
ُالثالثة ينقض  فلو أنم  ,ذر بادلشي إى بيت اهلل احلرام مباحالن   أن   :المسألة

 ذر.الن  ىذا 
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ِتي: )قولو :الرابعةُالمسألة  ُُأخأ ( يدل على علم النساء يف عهد َنَذَرتأ
ذر وجعلتو هلل وإى بيت عقبة عرفت الن   أخت   أن   إذم  ؛صلى اهلل عليو وسلم بِّ الن  

 .شي حافيةمت صلى اهلل عليو وسلم أنم  بي ولكن منعها الن   ,اهلل احلرام
ُالخامسة ُ: )ولو ق :المسألة ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَلنَِّبيُّ ِشُفَ َقاَل لَِتمأ

وكما يف  ,ذر إذا كان فيو مشقة ال جيب الوفاء بوالن   ( يدل على أن  َولأتَ رأَكبُأ
راً اَل يُِطيُقُو َفَكف اَرتُُو َكف اَرُة ديَِيٍ )) :احلديث السابق  .((َوَمنم َنَذَر َنذم

ُالسادسة فادلشي إى بيت اهلل  ؛يدل على يسر ىذا اإلسالم :المسألة
ادلشقة  أن  )) :عدةوالقا ,ا فيو مشقةاحلرام من غري نعٍل ال يثاب عليو ادلرء وإَّن  

فليست صحيحة من   ((ادلشقة على قدر التعب)) :عدةما قاأو  ((على قدر األجر
الصوم وصالة  :مثل ,ما ىو مشروعٌ ا تصح على قدر التعب فيوإَّن   وجوٍ  كلِّ 

  .لفجر مثالً ا
ديشي نصف ساعة قبل  أنم  :مثل ما ىو مشروعٌ ا على قدر التعب فيأمو 

جر على قدر التعب فهذا غري األ ل:و قي ,ادلسجدصالة الظهر مث يدخل 
 .مشروعٌ 

رع واحدة فهذا احلكم أحكام النساء والرجال يف الش   أن  ُ:المسألةُالسابعة
ِش َولمتـَرمَكبم ))   .للمرأة والرجل ((لَِتمم

 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
َسةُِ ُُ:َولِلأَخمأ ُُمرأَىا:))فَ َقاَل: َُشيأئاً, ِتَك ُُأخأ ُِبَشَقاِء َنُع َُيصأ ََُل ُاَللََّو ُِإنَّ

َُثََلثََةُأَيَّامٍُ ,َُولأَتُصمأ ,َُولأتَ رأَكبأ َتِمرأ  ((فَ لأَتخأ
   .لو كفارةذر ادلباح الن   أن   :لبيان ؛رمحو اهلل ىذه الرواية ساق ادلصنِّفُ 
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ِتَكَُشيأئاًُ) :قال َنُعُِبَشَقاِءُُأخأ ُاَللََّوََُلَُيصأ  بذيتع عن اهلل غنٌ  إن   :( يعنِإنَّ
إن اهلل )) :ومسلم البخاريىذه الرواية ما جاء يف  تقد فسر ف ,ادلرأة نفسها تلك

َتِمرُأُُمرأَىا:) :وقال, ((غن عن تعب ىذا الشيخ نفسو لتلبس اخلمار  ( أي:فَ لأَتخأ
َُثََلثََةُأَيَّامٍُ)وتغطي وجهها  ,َُولأَتُصمأ   .(َولأتَ رأَكبأ

 :مسائل عد ةوىذه الرواية تدل على 
َنعُُ: )قولو المسألةُاْلولى: ُاَللََّوََُلَُيصأ  وجل غنٌ  اهلل عز ( يدل على أن  ِإنَّ

 وكما قال َّ حم  جم  هل  مل  خل ُّٱ :عن أفعال العباد كما قال سبحانو
 .َّ يبرت  ىب  نب   مب  زب رب ُّٱ سبحانو:

ُالثانية َُشيأئاًُ: )قولو :المسألة ِتَك ُُأخأ ُِبَشَقاِء َنُع َُيصأ ََُل ُاَللََّو ( يدل على ِإنَّ
على  وجل فيو مشقةٌ  ا وضعو اهلل عزكاليف الشرعية شل  ما زاد عن الت   أن  

يَن َأَحٌد ِإال   َوَلنم )) :صلى اهلل عليو وسلم قال بي والن   ,اإلنسان  ((َغَلَبوُ  ُيَشاد  الدِّ
ليس من  يلزم نفسو بشيءٍ  وأال   ,وجل يكتفي دبا شرعو اهلل عز فعلى ادلرء أنم 

 .أصل الشرع
ُ َتِمرُأُُمرأَىا:: )قولو :الثالثةالمسألة وجوب اخلمار للمرأة  ( يدل علىفَ لأَتخأ
 .عند األجانب

ُالرابعة صلى اهلل عليو وسلم ولو مل  بي ألمهية اخلمار ذكره الن   :المسألة
 .أل عنوسم يُ 

ُالخامسة ينقض ادلرء نذره  ( يدل على جواز أنم َولأتَ رأَكبُأل: )اق :المسألة
 .إذا كان مباحاً 
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ُالسادسة ُأَيَّامٍُ: )قال :المسألة َُثََلثََة ىذا ىو الشاىد يدل على و ( َولأَتُصمأ
 :صلى اهلل عليو وسلم بِّ الن   لأيضًا قو  يوويدل عل ,ذر ادلباح لو كفارةٌ الن   أن  
ِر َكف اَرُة ديَِيٍ ))  .((َكف اَرُة اَلن ذم

ُالسابعة  ب  الن   ولعل   ,ذر الصيامأنواع الكفارة يف الن   يدل على أن   :المسألة
دلا رأى من حاذلا يف عدم قدرهتا على  ؛ذلك علىصلى اهلل عليو وسلم اقتصر 

  .إطعام عشرة مساكي أو كسوهتم أو ربرير رقبة
 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 

6611ُ-ُُ ُقَاَل: ُهَما َُعن أ ُاَللَُّو َُرِضَي َُعبَّاٍس ُِابأِن ُ))َوَعنأ َُسعأُد َتى تَ فأ بأُنُاِاسأ
َُكاَنَُعَلىُأُمِّوُُِعَباَدَةُرضيُاهللُعنوَُرُسوَلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمُ ٍر ُِفيَُنذأ

ِضَيوُُتُ وُُ ُتَ قأ ُقَ بأِلَُأنأ َيتأ َهاف ِّ َفٌقَُعَليأوُُِ((?ُفَ َقاَل:ُِاقأِضِوَُعن أ ُ.ُمت َّ
من  :لبيان ؛ذوروالني يف كتاب األديان  رمحو اهلل ىذا احلديث ساق ادلصنِّفُ  
  .وعليو نذرٌ مات 
  :مسائل عد ةىذا احلديث يدل على و 

ُاْلولى ُ: )قولو :المسألة َُسعأُد َتى تَ فأ َُرُسوَلُاِاسأ ُعنو ُاهلل ُرضي ُُعَباَدَة بأُن
صلى اهلل عليو وسلم  بِّ من أعمال الن   ( يدل على أن  اَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلم

 جم يل ىل مل خل ُّٱ, لذلك  بعث من أجلها الفتوى بي الناساليت

 .َّ حمخم

 . بعد علمٍ الفتوى ال تأيت إال   إذم  ؛يدل على شرف العلم :المسألةُالثانية
ُالثالثة ُأُمِّوُِ: )قولو :المسألة َُعَلى َُكاَن ٍر َُنذأ ( يدل على علم النساء يف ِفي

 .حكام الشريعةصلى اهلل عليو وسلم بأ بِّ عهد الن  
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ُالرابعة ُ: )قولو :المسألة َُعَلى َُكاَن ٍر َُنذأ طاعة مطلق  يف نذرٍ  :( أيأُمِّوُِِفي
 .كان عتقاً   الن ذر ففي النسائي أن  

ُالخامسة ِضَيوُُتُ وُُ: )قولو :المسألة ُتَ قأ َُأنأ ُقَ بأِل ( يدل على وجوب ف َِّيتأ
 .فقد ديوت ادلرء وىو مل يويف بو بعد نذره؛ ذرن  بالبعد  الن ذرالوفاء ب

ُالسادسة ِضَيوُُقولو: ) :المسألة ُتَ قأ َُأنأ يدل على عدم استحباب  (قَ بأِل
 .ذمة ادلرء وقد ديوت وال يويف بو و قد يكون يفألن   الن ذر؛

ُالسابعة َها: )ولو ق :المسألة َُعن أ ُِاقأِضِو  الن ذر( يدل على خطورة فَ َقاَل:
كان مااًل يستخرج قبل قسمة   فإنم  ,و يلحق ذمة ادليت بعد وفاتووأمهيتو حيث أن  

اب ين كاحلجِّ   من العبادات اليت تدخلها النيابة كانت  وإنم  على الرتكة, ادلال
 .عنها

ُالثامنة فقد يؤاخذ  الن ذر؛حيذر من  ادلرء عليو أنم  يدل على أن   :المسألة
 .*عند ربو بو

 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
ُثَاِبِتُبأنُُِ-6611ُ اِكُرضيُاهللُعنوُقَاَل:َُُوَعنأ َنَذَرُرَُجٌلَُعَلىُ))اَلضَّحَّ

بِبُ َوانََة,ُفَأََتىَُرُسوَلُاَللَِّوُ ُيَ نأَحَرُِإِبَلًُ ِدَُرُسوِلُاَللَِّوُصلىُاهللُعليوُوسلمَُأنأ َعهأ
َُكاَنُِفيَهاَُوَثٌنُيُ عأَبُد?ُقَاَل:ََُل.ُُ?صلىُاهللُعليوُوسلمَُفَسأََلوُُ ُفَ َقاَل:َُىلأ

َُأعأَيا َُكاَنُِفيَهاُِعيٌدُِمنأ ?ُفَ َقاَل:ََُل.ُقَاَل:ُفَ َهلأ ُِدِىمأ
َُقِطيَعِةُ ُِفي َُوََل ُاَللَِّو, َُمعأِصَيِة ُِفي ٍر ُلَِنذأ َُوفَاَء ََُل ُفَِإنَُّو ِرَك؛ ُبَِنذأ ِف َُأوأ فَ َقاَل:

ُآَدمَُ ُِابأُن ِلُك َُيمأ ََُل ُِفيَما َُوََل َُلُو,ُُ((رَِحٍم, ُظ َُواللَّفأ َُوالطَّبَ َراِنيُّ َُداُوَد, ُأَبُو َرَواُه
َناِد.َوُىَوَُصِحيُحَُالأُِ  سأ
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حكم  :لبيان ؛ذوراألديان والني  رمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب ساق ادلصنِّفُ 
  .غري فاضلٍ  يف مكانٍ  بعمل صالٍ  الن ذر

ُيَ نأَحرَُ) :قال َُأنأ ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوِل ِد َُعهأ َُعَلى ُرَُجٌل ( َنَذَر
ُبِبُ َوانَةَُ)يذبح  :أي يف ىضبة وجبل جنوب مدينة أملج على  مكانٌ  :( بوانةِإِبًَل

َُفَسأََلوُُ) ,ساحل البحر األمحر ُوسلم ُعليو ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوَل فَ َقاَل:ُُ?فَأََتى
ََُلُ ُقَاَل: ُيُ عأَبُد? َُوَثٌن ُِفيَها َُكاَن َُىلأ ٍرُ. ُلَِنذأ َُوفَاَء ََُل ُفَِإنَُّو ِرَك؛ ُبَِنذأ ِف َُأوأ فَ َقاَل:

ِلُكُِابأُنُآَدمَُِفيَُمعأِصَيِةُاَللَِّو,َُوََلُ  (ِفيَُقِطيَعِةُرَِحٍم,َُوََلُِفيَماََُلَُيمأ
   :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 

ُاْلولى ُعليوُ: )قولو :المسألة ُاهلل ُصلى ُاَللَِّو َُرُسوِل ِد َُعهأ َُعَلى ُرَُجٌل َنَذَر
ُيَ نأَحرَُ َُأنأ ألنعام وغريىا من ذبح هبيمة اب الن ذر( يدل على جواز ِإِبَلًُُوسلم

 .الطيور ادلباحة
 ؛صالٍ  ز فعل العمل على السفر لفعل عملٍ يدل على جوا :المسألةُالثانية

 .لوجود دلساكي أو فقراء وحنو ذلك
 ,ينتفع منها أىل بوانةل ؛ينحر إبالً  :( أيِإِبَلًُبِبُ َوانَةَُ: )قولو :المسألةُالثالثة

اَلرَِّحاُل ِإال  ِإَى َثاَلثَِة اَل ُتَشدي )) :مع بي حديثاجلليكون ىناك  :وقلنا ىذا
 .ا ألىل البقعةوإَّن   هنا سافر ال لبقعةٍ وىذا احلديث, ف ((َمَساِجدَ 

ُالرابعة صلى اهلل عليو وسلم يدل على  بي الن   (َفَسأََلوُُ: )قولو :المسألة
 .وعية استفصال ادلفيت من ادلستفيتمشر 

ُالخامسة ُ: )قولو :المسألة ُِفيَها َُكاَن ُيُ عأَبُد?َىلأ و ال أن   على ( يدلَوَثٌن
  .ل هلل يف مكاٍن يشرك فيو مع اهللجيوز فعل العمل الصا
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 لو كان فيو ضريح لقرب يعبد من دون اهلل ال جيوز للمرء أنم  :ذلك مثالُ 
 .يصلي فيو

ُالسادسة البقعة تتأثر بادلعصية ولو كانت ادلعصية  يدل على أن   :المسألة
يعبد  فلو كان ىذا ادلكان كان يشرك فيو هلل ال جيوز أنم  ,بعيدٌ  مضى عليها زمنٌ 

 .هلل فيو
?: )قولو :المسألةُالسابعة َُأعأَياِدِىمأ َُكاَنُِفيَهاُِعيٌدُِمنأ و ( يدل على أن  فَ َهلأ
 .من األماكن - نوو يزور  :أي - ار يف ما يعودونوال جيوز مشاهبة الكف  
ُالثامنة غري ادلساجد الثالثة  يدل على ربرمي زيارة مكاٍن سلصصٍ  :المسألة

أصلي  أريد أنم  :إى جدة وقال لو سافر شخصٌ  :مثال ذلك ,السفر إليهاب
يسافر  و ال جيوز أنم ألن   ؛ال جيوز ىذا السفر :نقول ,ربت شجرة ىناك مث أعود

  .مساجد الثالثةلل للعبادة إال  
فهذا  التجارة تنتقل من مكان إى مكانٍ وأما زيارة ادلتحرك من األقارب أو 

 .اجيوز السفر إليه
ُالتاسعة د فيو حيرم فإذا أتوا دلكان للتعبي  ؛اريدل على شؤم الكف   :المسألة

 .يتعبد فيو هلل على ادلسلم أنم 
ُالعاشرة ِركَُ: )قولو :المسألة ُبَِنذأ ِف ذر إذا  فاء بالن  ( يدل على وجوب الو َأوأ

 فلو نذر رجالً  ,منو شرعاً  يكون ذلك ادلكان شلنوعٌ  أال   رط:بش ,كان طاعة هلل
 .زال جيو  :يذبح شاة هلل يف كنيسة نقول أنم 

ُعش ُالحادية ُاَللَّوُِ) :قولو :رةالمسألة َُمعأِصَيِة ُِفي ٍر ُلَِنذأ َُوفَاَء ََُل ( ال فَِإنَُّو
 .يدل على ربرمي نذر ادلعصية
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لو  :مثل ,الوفاة بنذر ادلعصيةو ال جيوز يدل على أن   :المسألةُالثانيةُعشرة
 .الن ذرالوفاء هبذا  يوو يسمع ادلعازف حيرم علأيشرب الدخان  أنم  نذر شخصٌ 

ك كفارتو كفارة يف ادلعصية دون الشر  الن ذر أن   قَ بَ سَ  :المسألةُالثالثةُعشرة
 .اليمي

ُالرابعةُعشرة ُرَِحمٍُ: )قولو :المسألة َُقِطيَعِة ن ( يدل على عظم شأَوََلُِفي
رمحو اهلل  ساق ادلصنِّفُ و  ,ىي من نذر ادلعصية ولكن أفردت ألمهيتها إذم  ؛الرحم

 .و عنده ىذه الزيادة دون أيب داودلفظ الطرباين ألن  
ُعشرة ُالخامسة ال جيوز الوفاء  وُ مِحَ يقطع رَ  من نذر أنم  على أن   :المسألة

 .يكفر كفارة ديي عنو وجيب أنم  الن ذرهبذا 
ُ ُعشرةالمسألة ُآَدمَُ: )قولو :السادسة ُِابأُن ِلُك َُيمأ ََُل ُِفيَما ( يدل على َوََل

 الن ذرشيئاً يبطل ىذا  كَ كِ لم يف مُ  فلو نذر رجلٌ  ,احرتم اإلسالم ألمالك اآلخرين
 ألن   الن ذر؛أتصدق بسيارة جاري يبطل ىذا  أنم  علي   نذرٌ  :مثل لو قال شخصٌ 

 .اإلسالم احرتم أمالك اآلخرين
  .ديلكو البن آدم شل   ـُملكيدل على جواز نسبة ال :المسألةُالسابعةُعشرة

 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
َُكرأَدمٍُ َُحِديِث َمدَُُرضيُاهللُعنو:َُوَلُوَُشاِىٌدُِمنأ  .ِعنأَدَُأحأ

َُكرأَدمٍُ) َُحِديِث ُِمنأ َُشاِىٌد ُعنوَُوَلُو ُاهلل من صغار الصحابة  مكرد(رضي
َمدَُ)ن أىل الطائف الثقفي م َُأحأ  ((كَ رِ ذم نَ  بِ يفَ وم أَ وَ  ةِ انَ وَ بُـ َعَلى  حَ بَ ذم أَ )) :ولفظو (ِعنأَد

 .*لشاىد ضعيفوىذا ا
 قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
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ُعنوُ-6616ُ ُاهلل ُرضي َُجاِبٍر ُيَاُ))ُ:َوَعنأ ُاَلأَفتأِح: َم ُيَ وأ ُقَاَل ُرَُجًَل َأنَّ
ُ ُِإنأ َُنَذرأُت ُِإنِّي ُاَللَِّو! ُبَ يأِتَُرُسوَل ُِفي ُُأَصلَِّي َُأنأ َة َُمكَّ َُعَليأَك ُاَللَُّو فَ َتَح

َُىُهَنا َُصلِّ ُفَ َقاَل: ِدِس, َُىُهَناُ?َفَسأََلوُُُ,اَلأَمقأ َُصلِّ فَ َقاَل:ُُ?َفَسأََلوُُُ,فَ َقاَل:
َحُوُاَلأَحاِكمُُُ((َشأأُنَكُِإًذا َمُد,ُأَبُوَُداُوَد,َُوَصحَّ  .َرَواُهَُأحأ

جواز  :لبيان ؛ذوراحلديث يف كتاب األديان والني  رمحو اهلل ىذا ساق ادلصنِّفُ 
  .يف ادلكان الفاضل إذا كان ادلنذور مفضوالً  الن ذرالوفاء ب
ُاَلأَفتأحُِ) :قال َم ُيَ وأ ُقَاَل ُرَُجًَل ُِإنِّيُفتح مكة ) :( أيَأنَّ ُاَللَِّو! َُرُسوَل يَا

ُ ُُأَصلَِّي َُأنأ َة َُمكَّ َُعَليأَك ُاَللَُّو ُفَ َتَح ُِإنأ ِدسَُِنَذرأُت ُاَلأَمقأ ُبَ يأِت ( ويف رواية أيب ِفي
ِ تَـ عَ كم َر  يَ لِّ صَ أُ  نم أَ )) :وددا يف ادلسجد األقصى الذي يف  :أي ((يف بـَيمِت اَلمَمقمِدسِ  يِّ

يف ادلسجد  :يعن (َصلَُِّىُهَنا) :صلى اهلل عليو وسلم بي الن   (فَ َقالَُ)بيت ادلقدس 
 (فَ َقالَُيصلي يف بيت ادلقدس ) نذر أنم  وأعاد عليو بأن   :( أي?َفَسأََلوُُ) ,احلرام

َُىُهَنا) :صلى اهلل عليو وسلم بي الن   َُصلِّ َُفَسأََلوُُ, صلى اهلل عليو  بي الن   (فَ َقالَُ?
ُِإًذا) :وسلم الزم شأنك الذي أردتو وىو الصالة يف ادلسجد  :( أيَشأأُنَك

  .األقصى
  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 

ُاْلولى ُاَللَّوُِ: )وقول :المسألة َُرُسوَل ُيَا ُاَلأَفتأِح: َم ُيَ وأ ُقَاَل ُرَُجًَل ( يدل َأنَّ
صلى  بِّ أصبح يقدم للن   إذم  ؛فتح مكة كان من أعظم النصر للمسلمي على أن  

 .هلل عليو وسلم من يسألو ويستفتيوا
ُالثانية ةَُ: )قولو :المسألة َُمكَّ َُعَليأَك ُاَللَُّو ُفَ َتَح ُِإنأ َُنَذرأُت على  ( يدلِإنِّي

 .تشوف ادلسلمي لفتح مكة ذلم
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وضعوا  إذم  ؛الصحابة رضي اهلل عنهم دلكة يدل على حبِّ  :المسألةُالثالثة
 نذوراً لفتحها.

ُالرابعة ِدسُِ: )قولو :المسألة ُاَلأَمقأ ُبَ يأِت ُِفي ُُأَصلَِّي ل على جواز ( بدَأنأ
 .ادلعلق بالطاعة الن ذر

ُالخامسة دلسجد باعلى تعلق الصحابة رضي اهلل عنهم يدل  :المسألة
كقولو   ,ادلسجد األقصى مع ادلسجد احلرامباألقصى وكثريًا ما كان يأيت النص 

 َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :سبحانو

ومنها ادلسجد  ((اَل ُتَشدي اَلرَِّحاُل ِإال  ِإَى َثاَلثَِة َمَساِجدَ )) :وكحديث أيب سعيدٍ 
 , ومثل فضل الصالة: ادلسجد احلرام وادلسجد األقصىاألقصى وادلسجد احلرام

 .وىكذا

ُالسادسة ُُىَنا: )قولو :المسألة َُىا ( يدل على يسر الشريعة َصلِّ
  .اإلسالمية

 وعن ادلكان ادلنذور فيادلكان الفاضل جيزئ  يدل على أن   :المسألةُالسابعة
فيو  بالن ذرم أفضل من ادلسجد األقصى وجيوز الوفاء فادلسجد احلرا ,ادلفضول

 .ادلفضول للمكان ادلسجد احلراميف  :أي
ُالثامنة  ,يدل على فضل ادلسجد احلرام على ادلسجد األقصى :المسألة

 ,الصالة يف ادلسجد احلرام مضاعفة أكثر من ادلسجد األقصى ومن فضائلو أن  
 .ادلسجد األقصى جد احلرام بن قبلادلس ومن فضائلو أن  

بعض النفوس قد ال تقبل  ( يدل على أن  ?َفَسأََلوُُ: )قولو :المسألةُالتاسعة
و الصواب وىذا صلى اهلل عليو وسلم ىو الذي يبي ل بي فهذا الن   ,احلق سريعاً 

 .يرتدد يف االمتثال
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ُالعاشرة ُفَ َقالَُ: )قولو :المسألة َُىُهَنا: ادلشقة اليت مل  ( يدل على أن  َصلِّ
فهذا ادلسجد  ,ينذر فعلها أال   فعلى ادلرء ,عنها وجل غنٌ  رع اهلل عزهبا الش   يأت

صلى  بي وأراد الن   ,عنها احلرام الرجل فيو أو بالقرب منو وادلسجد األقصى بعيدٌ 
 .يزيل عنو تلك ادلشقة اهلل عليو وسلم أنم 

ُعش ُالحادية ُِإذًُ) :قولو :رةالمسألة  دين اهلل عز ( يدل على أن  اَشأأُنَك
يطلب األمر العسري  وذلذا على ادلرء أال   ,ه غلبو الدينمن شاد   وأن   ,وجل قويٌ 

َريمِن ِإال  َما ُخيـَِّر ))صلى اهلل عليو وسلم  بِّ مع وجود اليسري وىذا ىدي الن   َ أَمم  بـَيم
َتاَر أَيمَسَرمُهَا  مث هت ُّٱاهلل عز وجل يقول: و  ,((َيسِّرَا َواَل تـَُعسِّرَا)) :وقال ((اخم
 .َّ مج حج

ُعشرة ُالثانية وضات تدخلو اجلنة ر التزام ادلرء بادلف يدل على أن   :المسألة
أَلُ َوَىو  صلى اهلل عليو وسلم بِّ ا أتى أعرايب إى الن  فلم  )) ,ذروال حاجة لو للن    وُ َيسم

المِ  اٍت يف مَخمُس َصَلوَ َصلِّيِّ فـََقاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى الل ُو َعَليمِو َوَسل َم :  ,َعِن اإِلسم
َلةِ  رُهُ  ,الميَـومِم َوالل يـم ل ى الل ُو فـََقاَل َرُسوُل الل ِو صَ قَاَل: اَل ...  ؟فـََقاَل: َىلم َعَلي  َغيـم
  ((: أَفـمَلَح ِإنم َصَدقَ َعَليمِو َوَسل مَ 

  قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: مث بعد ذلك 
ُرضيُاهللُعنوُ-6611ُ ِريِّ ُأَِبيَُسِعيٍدُاَلأُخدأ ُصلىُاهللُُ,َوَعنأ ُاَلنَِّبيِّ َعنأ

ُ ُقَاَل: ُوسلم ُِإَلَُّ))عليو ُاَلرَِّحاُل ُُتَشدُّ َُمَساِجدَََُُل َُثََلثَِة ِجدُِِإَلى َُمسأ اَلأَحَراِم,ُُ:
ِجِدي َقأَصى,َُوَمسأ ِجِدَُاْلأ ُظُلِلأُبَخاِريُُِّ((َوَمسأ َفٌقَُعَليأِو,َُواللَّفأ  .ُمت َّ

ربرمي  :لبيان ؛ذوررمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب األديان والني  ساق ادلصنِّفُ 
  .ارعمل يأذن بو الش   بالسفر إى مكانٍ  الن ذر
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ُاَلرَِّحالُُ) :قال ُُتَشدُّ الغالب على السفر ربط  ألن   ؛ال يسافـر :( أيََل
َُثََلثَةُُِِإَلَُّ)معينة  ال جيوز السفر من أجل قصد بقعةٍ  :أي ,ادلتاع  َمَساِجدَُُ:ِإَلى

ِجدُِ  ,ادلسجد احلرام :لصفة أيل إضافة ادلوصوف من وىذا (اَلأَحَرامَُُِمسأ
َقأَصى) ِجِدَُاْلأ ِجِدي)ادلسجد األقصى  :أي (َوَمسأ  .(َوَمسأ

ُلِلأُبَخاِريُِّ) :قال ُظ َُواللَّفأ َُعَليأِو, َفٌق و أن   ال  إ البخاريفظ لك  ولفظ مسلم (ُمت َّ
ِجِدي)) :م فقالقد   ِجدِ و  ,َمسم َقمَصى َمسم ِجِد َاألم َراِم, َوَمسم  .((َاحلَم

  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 
ُاْلولى ُاَلرَِّحالُُ: )قولو :المسألة ُُتَشدُّ فبها تباح  ؛النية عظم ( يدل علىََل

كانت نيتو لغري ومن   ,أمور وهبا ربرم أمور فمن كانت نيتو ذلذه ادلساجد يؤجر
 .ىذه ادلساجد يأمث

َُمَساِجدَُ: )قولو :ةُالثانيةالمسأل َُثََلثَِة ُِإَلى ُِإَلَّ ُاَلرَِّحاُل ُُتَشدُّ ( يدل على ََل
 .دبعأجل الت  من  ربرمي السفر لقصد معيٍ 

فقد يقصد مثالً  ؛وسائل الشرك يف منع يث أصلٌ ىذا احلد :المسألةُالثالثة
يعظمو وقد يقعون يف  ملرع والش   ,ار إليو فيعظمونوويكثر الزو   يف بلدٍ  اً مسجد
 .الشرك

ُِإَلىَُثََلثَِةَُمَساِجدَُ: )قولو :لرابعةالمسألةُا ُاَلرَِّحاُلُِإَلَّ ( يدل على ََلُُتَشدُّ
منع السفر  إذم  ؛وجل مل يفضل من البقاع سوى ىذه األماكن الثالثة اهلل عز أن  

 .إى غريىا
ُالخامسة ِجدُِ: )قولو :المسألة ( يدل على جواز السفر إى اَلأَحَرامَُُِمسأ

تحب  أحيانًا يسو  ,ألداء ركن احلج أو العمرة ؛ادلسجد احلرام بل أحيانًا جيب
 .كعمرة النافلة واحلج النافل
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ُالسادسة ادلسجد احلرام ىو أفضل تلك البقاع  يدل على أن   :المسألة
 الثالثة فبدأ هبا يف ىذا احلديث.

ُالسابعة َقأَصى: )قولو :المسألة َُاْلأ ِجِد ( يدل على فضيلة ذلك َوَمسأ
 .رسِّ أُ  و يبقى معظماً يف نفوس ادلسلمي وإنم وأن   ,ادلسجد

ُالثامنة ِجِدي: )قولو :المسألة  إذم  ؛سجد النبوي( يدل على فضيلة ادلَوَمسأ
 .رع السفر لو للصالة فيوشُ 

ُالتاسعة هلل صلى ا بي فالن   ,يدل على جواز نسبة ادلساجد للبشر :المسألة
أو مسجد  بويادلسجد الن   :يقال صح أنم يعليو وسلم نسب ادلسجد إليو ف

سبة إليو قال كان ىو من ضمن بيوت اهلل ولكن جيوز النِّ   وإنم  رسول اهلل,
 .َّ زت رت ُّٱ :سبحانو

ُالعاشرة جاز السفر إى ىذه األماكن الثالثة إذا  ويدل على أن   :المسألة
 أنم  - وىو يف بالد ادلغرب - نذرت :فلو قال مثالً  ,بالسفر إليها الن ذرجيوز 

وكذا  ,ذلكإى رسول صلى اهلل عليو وسلم يشرع لو السفر أصلي يف مسجد 
أصلي ركعتي يف  نذرت أنم  بلده: , ولو قال يفادلسجد احلرام وادلسجد األقصى

  .الرحل إليو شدي ال جيوز  وألن   ال جيوز؛ مسجد قباء
  مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 

6611ُ-ُُ ُقَاَل: ُعنو ُاهلل ُرضي ُُعَمَر ُِإنِّيُ))َوَعنأ ُاَللَِّو! َُرُسوَل ُيَا قُ لأُت:
ُ َلًة ُلَي أ َُأعأَتِكَف َُأنأ ُاَلأَجاِىِليَِّة ُِفي ُاَلأَحَرامَُِنَذرأُت ِجِد ُاَلأَمسأ ِفُُ,ِفي ُفََأوأ قَاَل:

ِركَُ َفٌقَُعَليأوُُِ((بَِنذأ ُ.ُمت َّ
جواز  :لبيان ؛ذوررمحو اهلل ىذا احلديث يف كتاب األديان والني  ساق ادلصنِّفُ 

  .يفي بو نذر ادلشرك وأنم 
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ُ) :قال َُأنأ ُاَلأَجاِىِليَِّة ُِفي َُنَذرأُت ُِإنِّي ُاَللَِّو! َُرُسوَل ُيَا َلًةُقُ لأُت: ُلَي أ َأعأَتِكَف
ُاَلأَحَرامُِ ِجِد ُاَلأَمسأ ِركَُُ,ِفي ُبَِنذأ ِف ُفََأوأ ىو لزوم ادلسجد  :واالعتكاف (قَاَل:

  .تقرباً هلل
  :مسائل عد ةوىذا احلديث يدل على 

ُاْلولى: َُأعأَتِكفَُ: )قولو المسألة َُأنأ ُاَلأَجاِىِليَِّة ُِفي َُنَذرأُت ( يدل على ِإنِّي
أوجب الوفاء بو يف غري فم اإلسالم شأنو وعظ   ,عند أىل اجلاىلية الن ذرعظم 
 .يةمعص

ولكن مل  ,يف اجلاىلية كان يف نفوسهم دبعالت   يدل على أن   :المسألةُالثانية
 .الصواب يف إخالص العمل هللجيانبوا 

ُالثالثة َلةًُ: )قولو :المسألة ُلَي أ َُأعأَتِكَف  على تعبد ادلسلم ( فيو احلثي َأنأ
فإذا كان أىل اجلاىلية يلزمون أنفسهم  واإلكثار من الطاعة, االعتكاف هللب

 .دبعوجل فيو من الت   اهلل عزشرعو  الك فمن باب أوى من كان مسلماً شل  بذ
ُالرابعة َلةًُ: )قول :المسألة من يوم  أقلِّ ب ( يدل على جواز االعتكافلَي أ

رمحو اهلل, خالفاً اإلسالم وساعة وإى ىذا ذىب شيخ ويوم ليلة فيجوز  ,وليلة
 .دلن قال: أقليو يوم وليلة
ُالخامسة  ؛بن اخلطاب يف طلب العلميدل على تواضع عمر  :المسألة

م ويسألو عن أمر كان يف صلى اهلل عليو وسل نبينافهو الرجل الثاين بعد 
 .اجلاىلية

َذَر نَ  إذم  ؛بن اخلطاب رضي اهلل عنويدل على ورع عمر  :المسألةُالسادسة
رَ   .صلى اهلل عليو وسلم عنها بي طاعة وىو مشرك ومل يدعها بل سأل الن   َنذم
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ِركَُ: )قولو :المسألةُالسابعة ِفُبَِنذأ  وإنم  الن ذر( يدل على جواز الوفاء بفََأوأ
 .ه مشركٌ رَ ذَ نَ 

ُالثا فذىب بعض  صحيحةٍ  يفتقر إى نيةٍ  اذر شل  إذا كان الن   :منةالمسألة
 :ة العمل الصالح  لبطالٍن العمل فمن شروط صِ  ؛أىل العلم إى عدم الوفاء بو

 .اإلسالم
  .بو تقبل األعمال الصاحلة إذم  ؛يدل على عظم اإلسالم :المسألةُالتاسعة

 مث بعد ذلك قال ادلصنُِّف رمحو اهلل: 
ُِفيُِرَوايٍَةُ َلةًُ))َوزَاَدُاَلأُبَخاِريُّ  ((فَاعأَتَكَفُلَي أ

خ بل امتثل عمر سنىذا احلكم مل ي أن   :لبيان ؛ىذه الرواية ساق ادلصنِّفُ 
  .ر عن ديينوفاعتكف ليلة ومل يكفِّ  ؛رضي اهلل عنو

  :مسائل عد ةدل على ت ه الروايةوىذ
 .رضي اهلل عنهم دلا علموه الصحابة على سرعة امتثال :المسألةُاْلولى

امتثل  إذم  ؛بن اخلطاب رضي اهلل عنويدل على فضيلة عمر  :المسألةُالثانية
 .صلى اهلل عليو وسلم بِّ أمر الن  

ويليو بإذن  كتاب األديان والنذور, ختمويكون ادلصنُِّف رمحو اهلل هبذا قد 
 *.كتاب القضاءاهلل بعد ذلك  


