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 قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
 (ِكَتاُب اَْلِعْتقِ )

  .ؽىو زبليص العبد من الرِّ  العتُق:
 :ار قاؿ سبحانور يف احلرب مع الكف  ؽ يف اإلسالـ ىو األسْ وسبب الرِّ 

  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث   زث  رث يت ىت نت مت زتُّٱ
 .َّ يكمل   ىك  مك  لك

 ذَ خِ أُ  , فمنالطريق وسلب الناس عُ طْ قَ و  ,رؽ األسْ وكاف يف اجلاىلية سبب الرِّ 
  .يف قومو يكوف رقيقاً  اً لكولو كاف مَ  السفر وىو يف

على  وحث   ,ارر يف القتاؿ مع الكف  ؽ على األسْ وأتى اإلسالـ وقصر الرِّ 
ومل يأمر اإلسالـ مطلقًا على  َّ  اك  يق  ىق  يف  ىف ُّٱر فدائو وىو يف األسْ 

بل وجعل ذنوباً  , عتق الرقابيفبل كاف حيث وجعل الفضائل احلثِّ على الرِّؽ 
 ,وكفارة الظهار ,والقتل اخلطأ ,اجلماع يف هنار رمضاف :ا العتق مللمكفراتِ 

 .وكفارة اليمُت
 ,عامليف الت   وكاف يف اجلاىلية وعند النصارى واليهود جيعلوف الرقيق هبيمةً 

س بَ لْ ا يػَ يؤكل ويلبس العبد شل وأمر أفْ  ((إخوانكم خولكم)) :وأتى اإلسالـ وقاؿ
صلى اهلل عليو  بي لذلك قاؿ الن   ؛ه العتقجعل كفارة من لطم وجو عبدِ و  ,السّيد
ب ورغ   ,يكلف ما ال يطيق وهنى أفْ  ,((لو مل تفعل للفحتك النار)) :وسلم

  .اإلسالـ يف العتق
  :رضبو اهلل لذلك قاؿ ادلصنفُ 
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َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  - 2326
َقذَ  ؛أَيَُّما اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َأْعَتَق ِاْمَرًأ ُمْسِلماً ))عليو وسلم  اَللَُّو ِبُكلِّ ُعْضٍو  ِاْستَ ن ْ

 ُمت ََّفٌق َعَلْيِو. ((ِمْنُو ِمَن النَّارِ  ِمْنُو ُعْضواً 
  .العتقِ  فضلُ  :لبياف ؛العتق كتابرضبو اهلل ىذا احلديث يف   ساؽ ادلصنفُ 

َا)) :ويف لفظٍ  (أَيَُّما اْمِرئٍ ) :قاؿ َقذَ  ؛َأْعَتَق ِاْمَرًأ ُمْسِلماً ) ((لٍ جُ رَ  أُّيي  (ِاْستَ ن ْ
حىت فرجو )) :ويف لفظٍ  (ِمْنُو ِمَن النَّارِ  اَللَُّو ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمْنُو ُعْضواً )أنقذ  :أي

 من النار. صَ لِّ خَ  ادلعتق إال   جسد من ال يبقى شيءٌ  :يعٍت ((وبفرج
 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل:

كاف أـ   اً فقَت  معتقٍ  أي   يدؿ على أف   (أَيَُّما اْمِرئٍ ): قولو: المسألة األولى
 .فاً أـ وضيعاً يدخل يف ىذا الفضلشري اً,غني

ادلعتق إذا كاف رجالً  يدؿ على أف   (أَيَُّما اْمِرئٍ ): قولو: المسألة الثانية
 .من إعتاؽ ادلرأة كما سيأيت أيضاً  أفضلُ 

يت ذكره اللواب اآل يدؿ على أف   (َأْعَتَق ِاْمَرًأ ُمْسِلماً ): قولو: المسألة الثالثة
 .ىو يف عتق العبد ادلسلم

ؽ لتخليصو من الرِّ  ؛عتق الكافر لو فضلٌ  : يدؿ على أف  المسألة الرابعة
 .ثس لو ىذا اللواب ادلذكور يف ىذا احلديلكن لي

 ـَ دَ فهذا ادلعتق دلا خَ  ؛اإلسالـ يرفع ادلرء : يدؿ على أف  المسألة الخامسة
 مسلماً بعتقو جوزي هبذا اللواب.

َقذَ : قولو: )المسألة السادسة ( يدؿ على اَللَُّو ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمْنُو ُعْضواً  ِاْستَ ن ْ
ويدؿ بذلك أيضًا قوؿ , النار قد تصيب بعض األعضاء دوف بقية األعضاء أف  
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فقد  ((إف اهلل حـر على النار مواضع السجود)) :صلى اهلل عليو وسلم بِّ الن  
 بصر اإلنساف ملالً دوف بقية أجزائو. - والعياذ باهلل - يعذب

ادلرء يقذؼ يف النار  أف   ؛ إذْ : يدؿ على عظمة اهلل تعاىلالمسألة السابعة
 يأذف اهلل بعذابو. مل يتأذى يف بقية اجلسد شلاال و  ,ب منو ما يريده اهللذَ عَ فيػُ 

َقذَ ): قولو: المسألة الثامنة  (ِمْنُو ِمَن النَّارِ  اَللَُّو ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمْنُو ُعْضواً  ِاْستَ ن ْ
العتق ىذا  ىوو ففي ىذا العمل اليسَت  ,- سبحانو وتعاىل -يدؿ على كـر اهلل 

 .الكبَتُ  اللوابُ 
عباداٍت  ليؤدوا ؛اإلسالـ على عتق العبيد : يدؿ على حثِّ المسألة التاسعة

والقضاء وغَت  ,اجلهاد يف سبيل اهلل :و مللبسبب رقِّ  ؛ف للعبد لو فيهاذَ أْ  يُ مل
 . ذلك

 مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
َوأَيَُّما اْمِرٍئ )): رضي اهلل عنو َعْن أَِبي أَُماَمةَ  - َوَصحََّحوُ  - َولِلت ِّْرِمِذيِّ 

 .((َكانَ َتا ِفَكاَكُو ِمَن النَّارِ   ؛ُمْسِلٍم َأْعَتَق ِاْمَرأَتَ ْيِن ُمْسِلَمتَ ْينِ 
عتق العبيد  أف   :لبياف يف كتاب العتق؛ رضبو اهلل ىذا احلديث ساؽ ادلصنفُ 

 من عتق النساء العبيد. الذكور أفضلُ 
 احلديث يدؿ على عدة مسائل:وىذا 

من شرط اللواب  يدؿ على أف   (َوأَيَُّما اْمِرٍئ ُمْسِلمٍ ): قولو: المسألة األولى
 عبادات اإلسالـ.ال يف

ثواب  يدؿ على أف   (َأْعَتَق ِاْمَرأَتَ ْيِن ُمْسِلَمتَ ْينِ ): قولو: المسألة الثانية
 بسبب عتق امرأتُت اثنتُت. ؛النجاة من النار يف العتق
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ق تَ عْ فعتق رجٍل يػُ  ؛من األنلى الذكر أفضلُ  : يدؿ على أف  المسألة الثالثة
 ما يف النساء فبعتق امرأتُت اثنتُت.أو  ,ادلعتق من النار بسببو
 العبد ألف   ؛: من احلكم يف تفضيل عتق الرجاؿ على النساءالمسألة الرابعة

شوؼ لعتق كاجلهاد فالت    , ذبب على النساءال الرجل إذا أعتق يؤدي عباداتٍ 
 .الرجاؿ أفضلُ 

 امرئٍ  كل    يدؿ على أف   (َكانَ َتا ِفَكاَكُو ِمَن النَّارِ ): قولو: المسألة الخامسة
 :ومن ادلكفرات لو ,يكوف من أىل النار أفْ  - والعياذ باهلل -قد يكوف معرضًا 

  .العتقُ 
  مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:

َوأَيَُّما ِاْمَرَأٍة )): رضي اهلل عنو َوأِلَِبي َداُوَد ِمْن َحِديِث َكْعِب ْبِن ُمرَّةَ 
 .((َكاَنْت ِفَكاَكَها ِمْن اَلنَّارِ   ؛ِاْمَرَأًة ُمْسِلَمةً  َأْعتَ َقتِ 

ادلعتقة ثواب  أف   :لبياف ؛العتق كتابرضبو اهلل ىذه الرواية يف   ساؽ ادلصنفُ 
 .واحدةٍ  العتق يكوف بامرأةٍ 

 دؿ على عدة مسائل:ت ه الروايةوىذ
كاليف يف اإلسالـ الت يدؿ على أف   (َوأَيَُّما ِاْمَرَأةٍ ): قولو: المسألة األولى

 .للذكور واإلناث
 .أيضاً للنار كالذكر األنلى معرضةً  : يدؿ على أف  المسألة الثانية
فيف اإلسالـ على ادلرأة يدؿ على زب (َوأَيَُّما ِاْمَرَأةٍ ): قولو: المسألة الثالثة

 .لتناؿ ثواب العتق ؛ادلعتقة
ادلرأة ادلعتقة  يدؿ على أف   (ِاْمَرَأًة ُمْسِلَمةً  َأْعتَ َقتِ ): قولو: المسألة الرابعة

 .نواؿ ذلك الوعد بعتق امرأةٍ ليكفي ذلا 
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الغالب على النساء  ألف   ؛: سبب التخفيف عن ادلعتقالمسألة الخامسة
 .من صبعت ماالً نالت ذلك اللواب لكن عليهن  فق نْ و يػُ أن  

ىذا اللواب إذا   يدؿ على أف   (ِاْمَرَأًة ُمْسِلَمةً ): قولو: المسألة السادسة
 .أما غَت ادلسلمة فال ,قة مسلمةكانت ادلعتَ 

: يدؿ ىذا على تفضيل ادلسلم وادلسلمة على غَتمها ولو  المسألة السابعة
 رت  ىبيب نب مب زب  رب يئ ىئ ُّٱ :سبحانوقاؿ  ,كانا عبدين
 .َّ ىفيف  يث  ىث نث  مث  زث رث  ىتيت    نت مت زت

التكاليف  يدؿ على أف   (َكاَنْت ِفَكاَكَها ِمْن اَلنَّارِ ): قولو: المسألة الثامنة
فنصف نفقة ادلرأة يف العتق كعتق ضعف  ,يف بعض األحواؿ على ادلرأة سلففةٌ 

 .*ط عنها اجلمعة واجلماعات واجلهادوكذلك سق ,الرجل يف ادلاؿ
 قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:

َسأَْلُت اَلنَِّبيَّ صلى اهلل ))َوَعْن أَِبي َذرٍّ رضي اهلل عنو قَاَل:  - 2327
قُ ْلُت:  ,عليو وسلم َأيُّ اَْلَعَمِل َأْفَضُل? قَاَل: ِإيَماٌن بِاَللَِّو, َوِجَهاٌد ِفي َسِبيِلوِ 

 .ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ  ((فََأيُّ اَلرِّقَاِب َأْفَضُل? قَاَل: َأْعََلَىا َثَمًنا, َوأَنْ َفُسَها ِعْنَد َأْىِلَها
أفضل الرقاب عند  :لبياف ؛رضبو اهلل ىذا احلديث كتاب العتق ساؽ ادلصنفُ 

 .العتق
 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل:

اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َأيُّ اَْلَعَمِل  َسأَْلتُ : )ولو قالمسألة األولى: 
 .ينالوا خَت األعماؿ صحابة على أفْ يدؿ على حرص ال (َأْفَضُل?
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األعماؿ الصاحلة  يدؿ على أف   (َأيُّ اَْلَعَمِل َأْفَضُل?) قولو: :المسألة الثانية
صالة خارج المن  بوي أفضلُ ادلسجد الن   يف صالةالفملاًل  ,ةتتفاوت يف األفضليِّ 

 .بوي سوى ادلسجد احلراـادلسجد الن  
يبادر إىل خَت األعماؿ  ادلسلم ينبغي لو أفْ  : يدؿ على أف  المسألة الثالثة

 .كلَتاً  جرواأل اً ال سيما إذا كاف العمل يسَت 
على  أفضل عملٍ  يدؿ على أف   (ِإيَماٌن بِاَللَّوِ ): قولو: المسألة الرابعة

وأفعالو وأمسائو  وربوبيتو بتوحيده - سبحانو وتعاىل -األرض ىو األُّياف بو 
 .وصفاتو

صبيع األعماؿ اليت  يدؿ على أف   (ِإيَماٌن بِاَللَّوِ ): قولو: المسألة الخامسة
 ,فجميع أركاف اإلُّياف ترجع إىل اإلُّياف باهلل ,اإلُّياف باهلل :هايف اإلسالـ أصلُ 

 .فمن آمن باهلل عمل صاحلاً  ,باهلل وصبيع أركاف اإلسالـ ترجع إىل اإلُّياف
اجلهاد يف  يدؿ على أف   (َوِجَهاٌد ِفي َسِبيِلوِ ): قولو: المسألة السادسة

 .بو تنتشر الدعوة إذْ  ؛ه سبحانواألعماؿ عند سبيل اهلل من أجلِّ 
 ,القتاؿ يتنوع بالنيات يدؿ على أف   (ِفي َسِبيِلوِ ): قولو: المسألة السابعة

 على أف   فدؿ   ؛النيةب ذا يدخل اجلنة وىذا يدخل النارى واحدةٍ  فاثناف يف ساحةٍ 
 .ويراد بو وجو اهلل سبحانو تعاىل ,أىم أمٍر يف اجلهاد ىو تصحيح النية

حرص يدؿ على  (قُ ْلُت: فََأيُّ اَلرِّقَاِب َأْفَضُل?): قولو: المسألة الثامنة
 .األعماؿ الصاحلة معرفة الصحابة على

العبيد  يدؿ على أف   (فََأيُّ اَلرِّقَاِب َأْفَضُل?): قولو: المسألة التاسعة
 .يتفاوت ذلك األمر يف العتق :عليو وبناءً  ,ةف يف األفضليِّ و واإلُّياء يتفاوت
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أو ما تفرع منو  ,ف سواء يف الدينو الناس يتفاوت : يدؿ أف  المسألة العاشرة
 .وغَت ذلك اجلارية ويف أمور الدنيا كجماؿ ,الصنائع وغَت ذلك :من

يدؿ  (َأْعََلَىا َثَمًنا, َوأَنْ َفُسَها ِعْنَد َأْىِلَها): قولو: المسألة الحادية عشرة
نفيسًا عند وتعلقت النفوس بو فكاف  ,أفضل الرقاب ىي أغالىا شبناً  على أف  

 .الرقاب ىذا أفضلُ  ,أىلو
عند أىلو  اً : لو كاف شبن الرقبة عاليًا لكنو ليس عزيز المسألة الثانية عشرة

 .يدخل يف ىذا الفضل فال
 اً شبنها يسَت عند أىلها ولكن  : لو كانت الرقبة عزيزةٌ المسألة الثالثة عشرة

 .ال يدخل يف ىذا الفضل
 :: الفضل يدخل إذا كانت الرقبة مشلت الوصفُتالمسألة الرابعة عشرة

  .عند أىلها وكوهنا عزيزةً  ,اللمن
  مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  - 2328 َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
ُلُغ َثَمَن )) :اهلل عليو وسلم َمْن َأْعَتَق ِشرًْكا َلُو ِفي َعْبٍد, َفَكاَن َلُو َماٌل يَ ب ْ

ِو اَْلَعْبُد, َوِإَّلَّ اَْلَعْبِد, قُ وَِّم ِقيَمَة َعْدٍل, فََأْعَطى ُشرََكاَءُه ِحَصَصُهْم, َوَعَتَق َعَليْ 
 .ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ  ((فَ َقْد َعَتَق ِمْنُو َما َعَتقَ 

إذا كاف العبد  :لبياف ؛رضبو اهلل ىذا احلديث يف كتاب العتق ساؽ ادلصنفُ 
 ؟ُّيلكو شركاء كيف يعتق

 ىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل:و 
يف شراء  االشًتاؾيدؿ على جواز  (َمْن َأْعَتَق ِشرًْكا): قولو: المسألة األولى

 .أمة إذا كانت مشًتكة ئال جيوز وطوكذا األمة لكن  ,العبد
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 .من السلع د يباع ويشًتى فهو سلعةٌ العب : يدؿ على أف  المسألة الثانية
يدؿ على ربرًن شراء  (ِفي َعْبدٍ َمْن َأْعَتَق ِشرًْكا َلُو : قولو: )المسألة الثالثة

 .((يف َعْبدٍ )) :وص بالعبيد لذلك قاؿىذا سلصألف   ؛وبيع غَت العبيد
ُلُغ َثَمَن اَْلَعْبدِ ): قولو: المسألة الرابعة  يدؿ على أف   (َفَكاَن َلُو َماٌل يَ ب ْ

اإلنساف ال  على أف   فدؿ   ؛لكن ليس عنده ماؿ اإلنساف قد يكوف عنده عبدٌ 
 .بل حيتاج إىل ادلاؿ ,نده من السلعإىل غناه دبا ع رُ ظَ نْ يػُ 

ـ  عة يقو  العبد سل يدؿ على أف   (قُ وَِّم ِقيَمَة َعْدلٍ ): قولو: المسألة الخامسة
 .غَته من السلع كالسيارةك

يف  العدالة مشًتطةٌ  يدؿ على أف   (ِقيَمَة َعْدلٍ ): قولو: المسألة السادسة
 .لسلع سواء يف العبيد أـ يف غَتىاتقوًن ا

الرجل  يدؿ على أف   (فََأْعَطى ُشرََكاَءُه ِحَصَصُهمْ )لو: : قو المسألة السابعة
يدفع  جيب أفْ  وإذا كاف لو ماؿٌ  ,عليو العبد قَ تَ عَ  :ق عبدًا ومعو شركاءتَ عْ إذا أَ 

 .ق صبيع العبدتَ عْ ليػُ  ؛لبقية الشركاء ذلك ادلاؿ
ق يعتق عتِ ادلالشريك غَت  يدؿ على أف   (ِحَصَصُهمْ ): قولو: المسألة الثامنة

 .لو ادلاؿ عَ فِ  يرضى إذا دُ ولو ملالعبد نصيبو من 
يدؿ على فضل عتق الشريك  (َوَعَتَق َعَلْيِو اَْلَعْبدُ ): قولو: المسألة التاسعة

 .د يؤدي إىل عتق صبيع العبدو قألن   ؛يف العبد
 يدؿ على أف   (َوِإَّلَّ فَ َقْد َعَتَق ِمْنُو َما َعَتقَ ): قولو: المسألة العاشرة

لو  :ملالً  ,قق العبد بقدر نصيب ادلعتِ تَ عْ يػُ  ق إذا مل يكن عنده ماؿٌ الشريك ادلعتِ 
قيمة نصف  :كاف عدد الشركاء اثنُت فأحدمها أعتق العبد ننظر إذا كاف لو ماؿٌ 
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يصح العتق  إذا مل يكن عنده ماؿٌ  ,عبد اآلخر يدفعو لشريكو ويعتق العبدال
 .قد معتَ يكوف نصف ىذا العب :حبصة الشريك يعٍت

 مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
َر )) :َوَلُهَما َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو َوِإَّلَّ قُ وَِّم َعَلْيِو, َواْسُتْسِعَي َغي ْ

 .َوِقيَل: ِإنَّ اَلسَِّعايََة ُمْدرََجٌة ِفي اَْلَخَبرِ  ,((َمْشُقوٍق َعَلْيوِ 
 ليس عنده ماالً  قُ إذ كاف ادلعتِ  :لبياف ؛ىذه الرواية رضبو اهلل ساؽ ادلصنفُ 

  ؟ماذا يصنع العبد
ق على ـ نصيب العبد الذي مل يعتَ وِّ قػُ  وإال   :يعٍت (َوِإَّلَّ قُ وَِّم َعَلْيوِ )قاؿ: 

 ,منك قدره عشرة آالؼ لاير َتقيقاؿ للعبد النصف الذي مل يع :يعٍت ,العبد
َر )الؼ ىذه اآلعشرة عمل حىت تدفع أ :نقوؿ للعبد :يعٍت (َواْسُتْسِعيَ ) َغي ْ

 .ق منو اجلميعتَ عْ دفع ذلك ادلبلغ ليػُ لي ؛شاؽ   ال نكلفو بعملٍ  (َمْشُقوٍق َعَلْيوِ 
 وىذا الرواية تدؿ على عدة مسائل:

جواز  يدؿ على (َوِإَّلَّ قُ وَِّم َعَلْيِو, َواْسُتْسِعيَ )قولو: المسألة األولى: 
 .ق نفسوتَ عْ ادلكاتبة للعبد ليػُ 

 وؼ للعتق حيث يأمر العبد أفْ اإلسالـ يتش : يدؿ على أف  الثانيةالمسألة 
 .يعمل

َر َمْشُقوٍق َعَلْيوِ ): قولو: المسألة الثالثة ًن ادلشقة على يدؿ على ربر  (َغي ْ
 .العبد ليجمع ماالً 

 بي يعمل فحكمو كما قاؿ الن   ال يستطيع أفْ  : إذا كاف العبدُ المسألة الرابعة
يبقى  ((َوِإال  فَػَقْد َعَتَق ِمْنُو َما َعَتقَ )) :يف احلديث األوؿصلى اهلل عليو وسلم 

 .العبودية ملالً نصفو قد عتق, واآلخر تبقى فيو
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إذا  :يعٍت (ِإنَّ اَلسَِّعايََة ُمْدرََجٌة ِفي اَْلَخَبرِ  َوِقيَل:): قولو: المسألة الخامسة
على دفع مبلغ للشريك اآلخر ىل يلـز العبد بالعمل  ق قدرةٌ مل يكن عند ادلعتِ 

 على قولُت: ؟ق اجلزء اآلخر أـ التَ عْ ليػُ 
 .بخاري ومسلموإليو ذىب ال ,و يلـز بلبوت ىذه الروايةالقوؿ األوؿ: أن  

 . فال نلزمو بالعمل والقوؿ اللاين: إذا كانت مدرجةٌ 
العبد و  ,عن دفع ادلبلغق يعجز إذا كاف ادلعتِ  :مع بُت الروايتُت كما سبقاجلو 

 .*عتق منو ما عتق :عايةجز عن السِّ يع
 قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  - 2329
 فَ َيْشَترِيَو ََّل َيْجِزي َوَلٌد َواِلَدُه, ِإَّلَّ َأْن َيِجَدُه َمْمُلوكاً )) : اهلل عليو وسلم

 .َرَواُه ُمْسِلمٌ  ((فَ يُ ْعِتَقوُ 
عتق  فضلُ  :لبياف ؛العتق كتابرضبو اهلل ىذا احلديث يف   ساؽ ادلصنفُ 

  .الوالدين
 .ئال يكاف :أي (ََّل َيْجِزي) و:لو ق

 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل:
مكافئة  يدؿ على أف   (ََّل َيْجِزي َوَلٌد َواِلَدهُ )قولو: : المسألة األولى

ب ادلكافئة ذلم ومن ذلك ما من أبوا اً باب لكن فتح اإلسالـُ  الوالدين شاقةٌ 
 .سيأيت

 .الوالدين : يدؿ على عظيم حقِّ المسألة الثانية
 .يسعى دلكافئة والديو لى الولد أفْ و جيب ع: يدؿ على أن  المسألة الثالثة
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و ال تالـز بُت يدؿ على أن   (ِإَّلَّ َأْن َيِجَدُه َمْمُلوكاً ):  قولو: المسألة الرابعة
ويتصور ذلك  ,فقد يكوف أحدمها حرًا واآلخر بالعكس ؛االبناألب وحر  رؽِّ 
 .افعتق واحداً منهم دٌ حعبدين فأتى أ اما إذا كانفي

رلرد الشراء ليس عتقاً  يدؿ على أف   (فَ َيْشَترِيَو): قولو: المسألة الخامسة
 ا يلـز منو التلفظ بالعتق.وإّن  

 .ادلملوؾ يباع ويشًتى يدؿ على أف   (فَ َيْشَترِيَو): قولو: المسألة السادسة
الشريف كالوالدين قد يكونا يف موضٍع  : يدؿ على أف  المسألة السابعة

 .وذاؾ عبدٌ  فهذا حر   ,عن ولدمها منخفضٍ 
 بل ال ,ق دبجرد الشراءو ال يعتَ على أن   دؿ   (فَ يُ ْعِتَقوُ ): قولو: المسألة الثامنة

 .ق عليوالشراء يعتَ  جرددب ون  أ :دلن قاؿ اً العتق خالفب من التلفظ بدّ 
 ,لدهيكوف الوالد رقيقًا عند و  و يصح أفْ : يدؿ على أن  المسألة التاسعة

  .يتفضل الولد على والديو لئال وا:ق قالجرد الشراء يعتَ دب ون  أ :ومن قاؿ
  مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن َسُمَرَة رضي اهلل عنو َأنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم  - :232
َورَجََّح َجْمٌع ِمَن  الَخْمَسُة,َرَواُه  ((فَ ُهَو ُحر   ؛َمْن َمَلَك َذا رَِحٍم َمْحَرمٍ ))قَاَل: 

 .اْلُحفَّاِظ أَنَُّو َمْوُقوفٌ 
عتق  فضلُ  :لبياف ؛رضبو اهلل ىذا احلديث يف كتاب العتق ساؽ ادلصنفُ 

 .ذوي الرحم
 ادلراد بو من اجتمعت أنت وإياه يف رحمٍ  الرحم: (َمْن َمَلَك َذا رَِحمٍ )قاؿ: 

 ,فملاًل أخوؾ اجتمعت معو يف بطن أمك ,سواء كاف بعيدًا أـ قريباً  واحدٍ 
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ليست من  فادلصاىرةُ  :وعليو ,وىكذا وعمك اجتمع مع أبيك يف بطن جدتك
ا ذوي األرحاـ وال جيب صلتها من باب صلة الرحم و    .من باب ادلعروؼإّن 

واآلخر أنلى ال  اً ضابط ىذا التحرًن من إذا كاف أحدمها ذكر  (َمْحَرمٍ ) قاؿ:
 يف موطن األنلى بأفْ  لَ عِ العم فلو جُ  :ملل ,يصح الزواج منو ىذا الرحم احملـر

يف موضع األنلى بأف   لو وضعناها اجلد وكذ ,ـراحملرحم اليكوف عمو ىذا ىو 
,كاف جده ال جيوز تزوجه َرَواُه )قاؿ:  (فَ ُهَو ُحر  )قاؿ:  ا ىذا ىو الرحم احملـر

 .(َورَجََّح َجْمٌع ِمَن اْلُحفَّاِظ أَنَُّو َمْوُقوفٌ  الَخْمَسُة,
 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل:

 ,ك كبقية السلعلمْ ػالعبد يُ  يدؿ على أف   (َمْن َمَلكَ ): قولو: المسألة األولى
 .يصح بيعو كَ لِ وإذا مُ 

من ذوي األرحاـ من  يدؿ على أف   (َمْحَرمٍ  َذا رَِحمٍ ): قولو: المسألة الثانية
 و أنلى فبنت العم جيوز تزوجهار أن  ابن العم فلو قدِّ  :ملل ,ال حيـر عليك

 وىكذا.
من ذوي األرحاـ من ال جيوز  يدؿ على أف   (َمْحَرمٍ ): قولو: المسألة الثالثة

 .وىكذا ة واألـ وبنت األخ واألختكالعمة واجلد  ,الزواج منو
من كاف ربتو من توفر فيو  وعلى أن   دؿ   (فَ ُهَو ُحر  ): قولو: المسألة الرابعة

 .ق عليو ولو مل يتلفظ بلفظ العتقتَ و يععليو أن   وزلرـٌ  ,الشرطاف من ذوي األرحاـ
ىم إذا  ق أحدفيعتَ  ؛: يدؿ على عظيم منزلة ذوي األرحاـالمسألة الخامسة

 .كاف ربت ذا رحٍم منو زلـر
صلى اهلل عليو  بِّ : ىذا احلكم مل يصح رفعو إىل الن  المسألة السادسة

 .لبعض أىل العلم ا ىو قوؿٌ وإّن   ,سلمو 
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 :مُتفذو األرحاـ احملر  ,ضعف ىذا احلديث تبُتإذا : المسألة السابعة
 .*زلـر قوف إذا كاف ربت يد ذوي رحمٍ حكمهم حكم غَتىم ال يعتَ 

 قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما - 2331 َأنَّ رَُجًَل َأْعَتَق )) :َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

رُ  ِستَّةَ  َفَدَعا ِبِهْم َرُسوُل اَللَِّو ُىْم, َمْمُلوِكيَن َلُو ِعْنَد َمْوتِِو, َلْم َيُكْن لَُو َماٌل َغي ْ
نَ ُهْم, فََأْعَتَق ِاثْ نَ ْيِن, َوَأَرقَّ اً صلى اهلل عليو وسلم َفَجزََّأُىْم أَْثََلث , ثُمَّ َأقْ َرَع بَ ي ْ

 .َرَواُه ُمْسِلمٌ  ((َأْربَ َعًة, َوقَاَل َلُو قَ ْوَّلً َشِديًدا
 قُ تُ عْ  ال يػَ مىت :لبياف ؛رضبو اهلل ىذا احلديث يف كتاب العتق ساؽ ادلصنفُ 

  ؟ادلملوؾ
 :أي (َلُو ِعْنَد َمْوتِوِ يعٍت: من العبيد ) (َمْمُلوِكينَ  َأنَّ رَُجًَل َأْعَتَق ِستَّةَ قاؿ: )

رُ عند مرض موتو ) ُىْم, َفَدَعا ِبِهْم َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل َلْم َيُكْن َلُو َماٌل َغي ْ
رلموعة  كلي   ثالثة رلموعاتٍ  :أي (اً أَْثََلث) هممقس   :( أيعليو وسلم َفَجزََّأُىمْ 

  .فيها عبداف
نَ ُهمْ ) َرَع بَ ي ْ أمضى عتق  :( أيفََأْعَتَق ِاثْ نَ ْينِ ) أسهم بينهم قرعةً  أي: (ثُمَّ َأق ْ

َوقَاَل َلُو قَ ْوَّلً دىم وأبقاىم شللوكُت )عتق سيّ  رد   :( أيَوَأَرقَّ َأْربَ َعةً اثنُت )
  .فوعن   :( أيَشِديًدا

 يدؿ على عدة مسائل:وىذا احلديث 
و جيوز يدؿ على أن   (َمْمُلوِكينَ  َأنَّ رَُجًَل َأْعَتَق ِستَّةَ ): قولو: المسألة األولى

سواء من  َّ مننن زن رن مم ُّٱقاؿ سبحانو:  ,سبلك ما ال حيصى من ادلملوكُت
 .اإلماءالعبيد أو 
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اإلنساف  يدؿ على أف  ( َمْمُلوِكيَن َلُو ِعْنَد َمْوتِوِ  ِستَّةَ ): قولو: المسألة الثانية
واهلل عز وجل  ,عمل الصاحلات إذا شعر بادلوت إىل عو يبادرعند ادلوت بطبْ 

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هبُّٱذكر ىذه احلالة بقولو: 
 .َّ حص مس خس حس  جس مخ جخ

 و عند ادلوت يبادر الرجل لعملٍ ( يدؿ أن  ِعْنَد َمْوتِوِ : قولو: )المسألة الثالثة
 .الناس إليو وىم ورثتو ن ىو أقربُ دل ولو فيو مضرةٌ  صالٍ 

رُ : قولو: )المسألة الرابعة حاؿ  العتقَ  ( يدؿ على أف  ُىمْ َلْم َيُكْن َلُو َماٌل َغي ْ
 .كما سيأيت  الللث ذ إال  فُ مرض ادلوت ال ينػْ 

رُ  ,ِعْنَد َمْوتِوِ ) :: يدؿ مفهـوالمسألة الخامسة  أف   (ُىمْ َلْم َيُكْن َلُو َماٌل َغي ْ
يهديهم  وجيوز أفْ  ,إمائوق صبيع عبيده و يعتِ  الرجل يف حاؿ صحتو جيوز أفْ 

 .أيضاً لغَته اً صبيع
رُ : قولو: )المسألة السادسة و لو أعتق ( يدؿ على أن  ُىمْ َلْم َيُكْن َلُو َماٌل َغي ْ

 .قجياوز ثللي قيمة ىؤالء الستة ينفذ العتَ  ستة شلاليك ولو ماؿٌ 
( َفَدَعا ِبِهْم َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم: قولو: )المسألة السابعة

وىذا من  , اخلصومات بنفسوصلى اهلل عليو وسلم كاف يتوىل   ب  الن   يدؿ على أف  
 .ألمة وربريو للعدؿلتواضعو ونصحو 

كاف   إذْ  ؛صلى اهلل عليو وسلم بِّ : يدؿ على تواضع الن  المسألة الثامنة
 احلدود وغَتىا. إىل العبيد صبيع اخلصومات منيف يفصل 

و لو تفاوت اللمن ( يدؿ على أن  اً أَْثََلث َفَجزََّأُىمْ : قولو: )المسألة التاسعة
صلى اهلل عليو وسلم مل  ب  الن   ألف   ؛ذفُ نػْ يسَتًا عن الللث بالزيادة أو النقصاف يػَ 

 .رىم وفرقهما قد  وإّن   ,صبيع العبيد الستة يُقوِّـ
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نَ ُهمْ قولو: ) :المسألة العاشرة يف  لقرعة أصلٌ ل ( يدؿ على أف  ثُمَّ َأقْ َرَع بَ ي ْ
 .الشرع

 بي شرع فيو الن   إذْ  ؛: يدؿ على عظم شأف العتقالمسألة الحادية عشرة
 .صلى اهلل عليو وسلم القرعة
 ئالل ؛من سبل العدؿ القرعة سبيلٌ  : يدؿ على أف  المسألة الثانية عشرة

 .من العبيد يظلم أحدٌ 
وكذا  العتق ( يدؿ على أف  فََأْعَتَق ِاثْ نَ ْينِ : قولو: )ألة الثالثة عشرةالمس

 .يف الللث فما دوف ذ إال  فُ نػْ الوصية يف حاؿ ادلرض ادلخوؼ ال يػَ 
يبادر يف حاؿ  اإلنساف جيب عليو أفْ  : يدؿ على أف  المسألة الرابعة عشرة

يؤدي بو إىل أو ادلرض الذي  ,ادلوت هيفجأ صحتو للعمل الصال قبل أفْ 
 .ادلوت

فمن  ,: يدؿ على حفظ اإلسالـ حلقوؽ الورثةالمسألة الخامسة عشرة
دأ أيضًا انتقاؿ حق ويب ,حُت مرض ادلوت يبدأ ىذا ادلريض يف قلة عدـ تصرفو

 .الورثة إليهم
 اللللُت حقٌ  ( يدؿ على أف  َوَأَرقَّ َأْربَ َعةً : قولو: )المسألة السادسة عشرة

 وص ى بو.  يف حاؿ مرض موتو أوذلك  قَ تَ عْ ا أَ من حقوؽ الورثة إذ
  مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:

 ُكْنُت َمْمُلوًكا أِلُمِّ َسَلَمةَ ))َوَعْن َسِفيَنَة رضي اهلل عنو قَاَل:  - 2332
 َم َرُسوَل اَللَِّو صلىفَ َقاَلْت: ُأْعِتُقَك, َوَأْشَتِرُط َعَلْيَك َأْن َتْخدُ  رضي اهلل عنها

, َواْلَحاِكمُ  ((اهلل عليو وسلم َما ِعْشتَ    .َرَواُه َأْحَمُد, َوأَبُو َداُوَد, َوالنََّساِئيُّ
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العبد واشًتاط  قُ تْ جيوز عِ  :لبياف ؛العتق كتابىذا احلديث يف   ساؽ ادلصنفُ 
 .معلومةً  بو مدةً  االنتفاع

  يدؿ على عدة مسائل:وىذا احلديث 
( يدؿ رضي اهلل عنها َمْمُلوًكا أِلُمِّ َسَلَمةَ ُكْنُت : قولو: ) المسألة األولى

 .ك ادلرأة للعبدلي مَ ػعلى جواز تَ 
 ,و ال جيوز للعبد أف يطأ سيدتوالعلم على أن   : اتفق أىلُ المسألة الثانية

 .خبالؼ السّيد جيوز لو أف يطأ أمتو
 على أف  ( يدؿ رضي اهلل عنها َمْمُلوًكا أِلُمِّ َسَلَمةَ : قولو: )المسألة الثالثة

 .تتملك ما شاءت من ادلباحات فلها أفْ  ؛ؼ ادلرأةاإلسالـ شر  
ادلالك للرقبة ىو  ( يدؿ على أف  فَ َقاَلْت: ُأْعِتُقكَ : قولو: )المسألة الرابعة

 .امرأةً  تولو كان الذي ُّيلك العتقَ 
على العبد ولو   ف امرأةً : يدؿ على تشريف احلر ولو كاالمسألة الخامسة

 .كاف رجالً 
َم َرُسوَل اَللَِّو صلى َوَأْشَتِرُط َعَلْيَك َأْن َتْخدُ : قولو: )مسألة السادسةال

عتاؽ العبد بشرط او جيوز ن  أوىو  :ىذا ىو الشاىد( اهلل عليو وسلم َما ِعْشتَ 
ـَ َرُسوَؿ اَلل ِو صلى اهلل عليو وسلم َما َأْف زَبْدُ ))لذلك قالت:  بو مدةً  االنتفاع
 .((ِعْشتَ 

ؼ اإلسالـ للعتق ولو بقيت منافعو : يدؿ على تشوي السابعةالمسألة 
 .*قللمعتِ 

 قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
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َها َأنَّ َرُسوَل اَللَِّو صلى اهلل عليو  - 2333 َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
 .- ِفي َحِديثٍ  - ُمت ََّفٌق َعَلْيوِ  ((ِإنََّما اَْلَوََّلُء ِلَمْن َأْعَتقَ ))وسلم قَاَل: 

ادلعِتق يرث  أف   :لبياف ؛العتق كتاب  رضبو اهلل ىذا احلديث يف ساؽ ادلصنفُ 
  .وقَ تػَ من ادلعَتق إذا عَ 

وىو آخر  ,وبة يف اإلرثصُ إحدى جهات العُ  :الوالءُ  (ِإنََّما اَْلَوََّلءُ : )قاؿ
 ,مث أبوة ,بنوة :جهات العصبات يف اإلرث فًتتيبُ  .وبةصُ من جهات العُ ٍة هج

  .مث الوالء ,مث عمومة ,مث أخوة
يعٍت: سبب ىذه  - من جهات التعصيب سببها جهةٌ  :فالوالء عصوبة يعٍت

  .ق على رقيقو بالعتقل ادلعتِ تفضي  :يعٍتت نعم - يف اإلرث اجلهة
 ومن الغد وىب رجلٌ  ,و اليـومث أعتقَ  اً رجاًل عنده عبد لو أف   :ذلك ملاؿُ 

يس لو أحد يرثو من ول ,ىذا العبد مليوف لاير وبعد ساعة مات ىذا العبد
 تمدَ إذا عَ  - الذي يرثوف ,البنوة واألبوة واألخوة والعمومةمن جهات العصوبة 

 بي لذلك قاؿ الن   ؤهيرثو أبنا ولو مات ادلعِتق قىو ادلعتُ  - تلك اجلهات األربع
 .(ُء ِلَمْن َأْعَتقَ ِإنََّما اَْلَوََّل صلى اهلل عليو وسلم: )

 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل:
من جهات  ء جهةٌ الوال ( يدؿ على أف  ِإنََّما اَْلَوََّلءُ : قولو: )المسألة األولى

 .وبة يف اإلرثصُ العُ 
 ,قَ تَ على العبد إذا عَ  حر  أصل من ىو : يدؿ على تفضيل المسألة الثانية

 ق يرث العبد إذا كاف حراً.فادلعتِ 
ارع ب الش  ورغ   ,على العتق ( فيو حث  ِلَمْن َأْعَتقَ : قولو: )المسألة الثالثة

 ق أحد جهات العصوبة.يكوف ادلعتِ  يف ذلك بأفْ 



18 
 

من باع العبد أو  أف   :يدؿ دبفهومو (ِلَمْن َأْعَتقَ : قولو: )المسألة الرابعة
 ق فقط.ا الذي يرثو ىو ادلعتِ وإّن   ,وىبو ال يرثو

  مالو.يكوف  : يدؿ على اىتماـ الشرع دباؿ اإلنساف وإفْ الخامسةالمسألة 
  مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  - 2334 َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
َرَواُه  ((َوََّل يُوَىبُ  اَْلَوََّلُء ُلْحَمٌة َكُلْحَمِة اَلنََّسِب, ََّل يُ َباعُ ))اهلل عليو وسلم 

, َوَصحََّحُو ِاْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاِكمُ  َوَأْصُلُو ِفي اَلصَِّحيَحْيِن ِبَغْيِر َىَذا , اَلشَّاِفِعيُّ
 .اَللَّْفظِ 

الوالء إحدى  أف   :لبياف ؛العتق كتابىذا احلديث يف   ساؽ ادلصنفُ 
  .وارث ال ينتقل إىل غَتهجهات الت  

فكما أف   (اَلنََّسبِ )كقرابة   :( أيَكُلْحَمةِ ) قرابةٌ  :( أيُلْحَمةٌ  اَْلَوََّلءُ قاؿ: )
ال  كذلك الوالءُ   ,يتنازؿ عن ىذه القرابة إىل غَته وال ُّيكن أفْ  ,األخ يرث أخاه

ىذا أيب لكن تنازلت بو  :وكذلك لو قاؿ رجلٌ  ,يتنازؿ عنو إىل غَته ُّيكن أفْ 
  .عن الوالء ال يصحو ال يصح كذلك التنازؿ كما أن  ف ,عٍت لك

( ال َوََّل يُوَىبُ وبة بالوالء )صُ تلك اجلهة وىي العُ  :( أيََّل يُ َباعُ قاؿ: )
كذلك الوالء ال   ,ىذا أيب لكن وىبت قرابيت منو لك :يقوؿ أفْ  ُّيكن شخصٌ 

َوَأْصُلُو ِفي , َرَواُه اَلشَّاِفِعيُّ, َوَصحََّحُو ِاْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاِكمُ ) .بوىي
 .((َواَل يُوَىبُ  اَل يُػَباعُ ))من غَت آخره  (اَلصَِّحيَحْيِن ِبَغْيِر َىَذا اَللَّْفظِ 

 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل:
الصلة بُت ادلعِتق  ( يدؿ على أف  اَْلَوََّلُء ُلْحَمةٌ : قولو: )المسألة األولى

 وادلعَتق بعد عتقو ال تنقطع.
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 وارث.من أنواع الت   وبة نوعٌ صُ العُ  : يدؿ على أف  المسألة الثانية
( يدؿ على ربرًن التنازؿ عن َكُلْحَمِة اَلنََّسبِ : قولو: )المسألة الثالثة

 النسب إىل اآلخرين وكذلك الوالء.
 وبة.صُ العُ ـ اإلسالـ بأمور النسب و : يدؿ على اىتماالمسألة الرابعة

 وارث.الت  : يدؿ على اىتماـ اإلسالـ بقسمة ادلَتاث يف المسألة الخامسة
 جهة الوالء ال يصح ( يدؿ على أف  ََّل يُ َباعُ : قولو: )المسألة السادسة

 بالعتق. الذي نالو قوذلك لشرؼ ادلعتِ  ؛إىل اآلخرين لبيعها
العوض و ال جيوز أخذ ( يدؿ على أن  َوََّل يُوَىبُ : قولو: )المسألة السابعة

وال جيوز أيضًا عدـ أخذ العوض يف  ,الوالءيف التنازؿ عن جهة النسب و 
 ه.الوالء يف تغَت و نسب ال

كلَتًا دنيويًا بسبب   اً ل خَت ق قد حيصِّ ادلعتِ  : يدؿ على أف  المسألة الثامنة
يكلر ربي اإلرث  :وإذا كلر عتقو ,منو اً فقد يناؿ صبيع اإلرث أو بعض ؛عتقو
 .*ممنه

  



21 
 

 قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
 (َواْلُمَكاَتِب َوأُمِّ اَْلَوَلدِ بَاُب اَْلُمَدبَِّر )

أنت  :السّيديقوؿ  ملل أفْ  ,دهو دبوت سيّ ق عتقُ عل  الذي يُ  ىو العبدُ  ادلدبر:
  .ده باإلصباعق بعد موت سيّ تَ عْ بعد مويت وىذا يػَ  أو أنت حر   ,متي  إفْ  حر  

واهلل  ,معلومةً  ده على أقساط مدةً نفسو من سيّ يشًتي  ىو العبدُ  :ادلكاتبو 
 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱعز وجل يقوؿ: 

 . َّ ربزب
ـي الولد:    .دىاق بعد موت سيّ تَ عْ فتػَ  ,دىا يف حياتومن سيّ  لدُ ىي اليت تَ وأ

 َأنَّ رَُجًَل ِمْن َاأْلَْنَصاِر َأْعَتَق ُغََلماً )): َعْن َجاِبٍر رضي اهلل عنو - 2335
ُرُه, فَ بَ َلَغ َذِلَك اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم  َلُو َعْن ُدبٍُر, َلْم َيُكْن َلُو َمالٌ  َغي ْ

ُمت ََّفٌق  ((َمَئِة ِدْرَىمٍ  فَ َقاَل: َمْن َيْشَترِيِو ِمنِّي? فَاْشتَ َراُه نُ َعْيُم ْبُن َعْبِد اَللَِّو بَِثَمانِ 
 ((فَاْحَتاجَ ))َوِفي َلْفٍظ لِْلُبَخاِريِّ: . َعَلْيو

ر حكم بيع ادلدب   :لبياف ؛ريث يف باب ادلدب  رضبو اهلل ىذا احلد ساؽ ادلصنفُ 
  .دهقبل موت سيّ 

قاؿ لو أنت  :أي (َعْن ُدبُرٍ  َلوُ  َأنَّ رَُجًَل ِمْن َاأْلَْنَصاِر َأْعَتَق ُغََلماً )قاؿ: 
 :أي ,ده عن الدنيار سيّ بَ دْ أَ  إفْ  و حري أن   :أي ((َعْن ُدبُرٍ ))ي مِّ ػبعد مويت وسُ  حري 

  .مات
و نعلم أن   ناألن   ؛رمسألة حكم بيع ادلدب   :لبياف ؛ساؽ ادلصنفُ وىذا احلديث 

و قَ تػْ عَ  يباع لكونو عبدًا أـ ال جيوز ألف   فهل جيوز أفْ  ,دهق بعد موت سيّ تَ عْ سيػَ 
 ؟ق بأمر سيحدثمعل  

 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل:
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يدؿ على  (َلوُ  ُغََلماً  َأنَّ رَُجًَل ِمْن َاأْلَْنَصاِر َأْعَتقَ ): قولو: المسألة األولى
 .صلى اهلل عليو وسلم بِّ يف عهد الن   ءاُّياإلوجود العبيد و 

أدب اإلسالـ يف  نِ سْ يدؿ على حُ  (َلوُ  ُغََلماً ): قولو: المسألة الثانية
 .اه غالماً م  ػس إذْ  ؛عامل مع العبدالت  

ق العبد تْ يدؿ على جواز عِ  (َعْن ُدبُرٍ  َلوُ  ُغََلماً ): قولو: المسألة الثالثة
 .بادلوت

ولو تعليقو بادلوت  ؼ اإلسالـ لعتق العبد: يدؿ على تشوي المسألة الرابعة
 .اجملهوؿ زمنو

ُرهُ ): قولو: المسألة الخامسة يدؿ على جواز تعليق  (َلْم َيُكْن لَُو َماٌل َغي ْ
و  ألن   ؛ادلاؿ ثِ لِ ثُ  نْ ق عليو مِ تَ عْ فيػَ  ؛غَته مل يكن لو ماؿٌ  وإفْ  ,العبد بادلوت

  .كالوصية
 .ادلاؿ كلِّ   نْ و يعتق عليو مِ أن   :والقوؿ اللاين

يدؿ على  (صلى اهلل عليو وسلم فَ بَ َلَغ َذِلَك اَلنَِّبيَّ ): المسألة السادسة
للكتاب  تكوف أفعاؿ صحابتو موافقةٌ  صلى اهلل عليو وسلم أفْ  ب  حرص الن  

 .ةن  والسي 
 بِّ يدؿ على تواضع الن   (َيْشَترِيِو ِمنِّي?َمْن  فَ َقاَل:): قولو: المسألة السابعة
الة رع بنفسو عليو الص  يبيع عبيد اآلخرين ليوافق الش   إذْ  ؛صلى اهلل عليو وسلم

 .الـوالس  
 ؛رعغَته إذا وافق الش   كَ لْ يبيع مُ  الوايل لو أفْ  : يدؿ على أف  المسألة الثامنة

 .السّيديعرض ذلك على  صلى اهلل عليو وسلم عرضو على البيع بدوف أفْ  بي فالن  
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 (َمَئِة ِدْرَىمٍ  فَاْشتَ َراُه نُ َعْيُم ْبُن َعْبِد اَللَِّو بَِثَمانِ ): قولو: المسألة التاسعة
 .يبيع ويقبض اللمن إذْ  ؛صلى اهلل عليو وسلم بِّ يدؿ على تواضع الن  

 ,ينغمس يف اجملتمع العامل جيب عليو أفْ  : يدؿ على أف  المسألة العاشرة
قاؿ  بوي  نَ  جٌ هْ وىذا نػَ  ,وىكذا تماالبيع ويصحح بيوع نْ ويبيع ما حيتاج مِ 

 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك  ُّٱ :ارعن الكفِّ  سبحانو حكايةً 
 .َّ رن

ر قبل موت : يدؿ ىذا احلديث على جواز بيع ادلدب  المسألة الحادية عشرة
 .ل يف ذلك كما سيأيترضبو اهلل فص   ولكن ادلصنفُ  ,ده ذلذا احلديثسيّ 

ر يف جواز بيع ادلدب   يدؿ على أف   (فَاْحَتاجَ ): قولو: المسألة الثانية عشرة
  .للماؿ السّيدحباجة  مقيدٌ  السّيدحياة 

 مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
 : َمَئِة ِدْرَىٍم, فََأْعطَاُه  فَ َباَعُو بَِثَمانِ  وََكاَن َعَلْيِو َدْيٌن,))َوِفي ِرَوايٍَة لِلنََّساِئيِّ

  ((َوقَاَل: ِاْقِض َديْ َنكَ 
 السّيدما ىي احلاجة اليت كانت عند  :لبياف ؛ىذه الرواية ساؽ ادلصنفُ 

 .ينالد   :وىي
يبيع عبده إذا مل يكن لو  جيوز أفْ كاف عليو دين   إذا السّيد أف   ؿ علىفد   
  .دبوتوق غَته وىو معل   ماؿٌ 

رت ىذه احلاجة وقاؿ: النسائي فس   روايةمث  ((فَاْحَتاجَ ))فلفظ البخاريِّ: 
 (َمَئِة ِدْرَىٍم, فََأْعطَاُه َوقَاَل: ِاْقِض َديْ َنكَ  وََكاَن َعَلْيِو َدْيٌن, فَ َباَعُو بَِثَمانِ )

 وىذه الرواية تدؿ على عدة مسائل:
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من أسباب جواز  يدؿ على أف   (َدْينٌ وََكاَن َعَلْيِو ): قولو: المسألة األولى
 .ينر الد  بيع ادلدب  

 ال يكوف يف اجملتمع أحدٌ  : يدؿ على اىتماـ اإلسالـ أفْ المسألة الثانية
 .عليو دين

و كبيع ما ُّيل :رعية يف قضاء الدين: من األسباب الش  المسألة الثالثة
 .ملالً مركبو أو بيتو أو غَت ذلك يبيع ادلرء أفْ  :ا حيتاجو مللشل   اإلنساف

يدؿ على ثقة  (َمَئِة ِدْرَىٍم, فََأْعطَاهُ  فَ َباَعُو بَِثَمانِ ): قولو: المسألة الرابعة
 .مرضي اهلل عنه عدوؿٌ  ما يدؿ على أهن  صلى اهلل عليو وسلم بصاحبتو شل   بِّ الن  

ر ماؿ ادلدب   يدؿ على أف   (َوقَاَل: ِاْقِض َديْ َنكَ ): قولو: المسألة الخامسة
 .يأخذه د أفْ من ذلك فللسيّ  شيءٌ  لَ ضَ فَ  وإفْ  ,يف قضاء الدين ع إال  ضَ وْ ال يػُ 

و قَ تػْ عِ  ألف   ؛لغَت حاجة ال جيوز السّيدبيع  : يدؿ على أفْ المسألة السادسة
 *ال زلالة. اً فهو سيكوف حر  معلقٌ 

 قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
, رضي اهلل عنو َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن أَبِيِو, َعْن َجدِّهِ  - 2336

اَْلُمَكاَتُب َعْبٌد َما بَِقَي َعَلْيِو ِمْن ))َعْن اَلنَِّبيِّ صلى اهلل عليو وسلم قَاَل: 
َد, َوالثَََّلثَِة, َوَأْصُلُو ِعْنَد َأْحمَ  ,َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد َحَسنٍ  ((ُمَكاتَ َبِتِو ِدْرَىمٌ 

 .مُ َوَصحََّحُو اَْلَحاكِ 
 أف   :لبياف ؛ر وادلكاتبرضبو اهلل ىذا احلديث يف باب ادلدب   ساؽ ادلصنفُ 

  .ى صبيع ما عليوإذا أد   ادلكاتب ال يكوف حراً إال  
 ويف ىذا احلديث عدة مسائل: 
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العبيد  نْ بدأ مِ  نْ مَ  ( يدؿ على أف  اَْلُمَكاَتُب َعْبدٌ : قولو: )المسألة األولى
 يتحوؿ إىل احلرية.  ال يف ادلكاتبة

 قبل العبد.  نْ : يدؿ على مشروعية الكتابة مِ المسألة الثانية
( يدؿ على جواز َما بَِقَي َعَلْيِو ِمْن ُمَكاتَ َبِتِو ِدْرَىمٌ : قولو: )المسألة الثالثة

 يكوف على أقساط.  :يعٍت ,دهتنجيم العبد شبن مكاتبتو لسيّ 
: إذا كاف جيوز تنجيم اللمن فمن باب أوىل تعجيل اللمن  ألة الرابعةالمس

  .وكلِّ 
و ( يدؿ على أن  َما بَِقَي َعَلْيِو ِمْن ُمَكاتَ َبِتِو ِدْرَىمٌ : قولو: )المسألة الخامسة

 سدد صبيع ما عليو من ادلكاتبة. ق ادلكاتب حىت يُ تَ عْ ال يػَ 
ن سقوط اجلهاد مادلكاتب ذبري عليو أحكاـ العبيد  : أف  المسألة السادسة

 واجلمعة عند من يرى اشًتاط احلرية. ,والقضاء ,عنو
 قَ تَ فلو عَ  ,دادللمكاتبة على الس   : يف ىذا احلديث حث  المسألة السابعة

 . السّيدداد فيتضرر دفعو قد يتواىن عن بقية الس   من أوؿ صلمٍ 
فمن باب  ,من وسائل التعزير اؿ وسيلةٌ ادل : يدؿ على أف  المسألة الثامنة

 عليو يف ذمتو.  يدفع ما بقي دهسيّ يذىب عن  بأال  تعزير العبد 
فأتى اإلسالـ بسد  ,: يدؿ على ضعف النفوس عند ادلاؿالمسألة التاسعة

  .يتضرر األسياد لئالذلك الباب 
  مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:

َها َوَعْن َأمِّ َسَلَمةَ  -2337 قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
ْحَداُكنَّ ُمَكاَتٌب, وََكاَن ِعْنَدُه َما يُ َؤدِّي)): اهلل عليو وسلم  ؛ِإَذا َكاَن ِِلِ
  َوَصحََّحُو اَلت ِّْرِمِذيُّ. ,َرَواُه اَْلَخْمَسةُ  ((فَ ْلَتْحَتِجْب ِمْنوُ 
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 أف   ؛ لبياف:ر وادلكاتبرضبو اهلل ىذا احلديث يف باب ادلدب   ساؽ ادلصنفُ 
  .ادلكاتب إذا كاف عنده شبن ادلكاتبة فهو حر  
 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل: 

ْحَداُكنَّ ُمَكاَتبٌ : قولو: )المسألة األولى ( يدؿ على جواز سبلك ِإَذا َكاَن ِِلِ
  النساء للعبيد.

جواز تصرؼ الزوجة يف ماذلا دبا شاءت من غَت  : يدؿ علىالمسألة الثانية
 إذف الزوج.

 العبد أو مكاتبتو.  قِ تْ صرؼ يف عِ ادلرأة ذلا الت   : يدؿ على أف  المسألة الثالثة
العبد إذا وجد  ( يدؿ على أف  وََكاَن ِعْنَدُه َما يُ َؤدِّي: قولو: )المسألة الرابعة

  .ماالً يكفي جلميع مكاتبتو فهو حر  
م اللمن للمكاتب وىو إذا سل   ق إال  تَ عْ و ال يػَ بعض أىل العلم إىل أن  وذىب 

بعض أىل  تكل م عليوىذا احلديث قد  أف  وردي  ,وىذا القوؿ الراجح ,السّيد
  صحتو.يف  العلم

ة السّيد( يدؿ على جواز كشف فَ ْلَتْحَتِجْب ِمْنوُ : قولو: )المسألة الخامسة
 وجهها لعبدىا وىذا باإلصباع. 

 و ال جيوز للعبد أفْ ( يدؿ على أن  فَ ْلَتْحَتِجْب ِمْنوُ : قولو: )المسألة السادسة
  ا يرى فقط وجهها وىذا أيضاً باإلصباع.وإّن   ,يطأ سيدتو

ادلرأة  أف   طاألحو فذا أخذنا بصحة ىذا احلديث : إالمسألة السابعة
نا بضعف احلديث فال ذإذا أخو  ,كاتبتوربتجب عنو إذا كاف عنده شبن م

ما  و عبدٌ أن   وىو َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ  حديث  :ونأخذ باحلديث السابق ,ربتجب
 بقي عليو درىم.*
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 قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما -2338 َأنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليو  َوَعْن ِاْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
, َوِبَقْدِر َما َرقَّ ِمْنُو ))وسلم قَاَل:  يُوَدى اَْلُمَكاَتُب ِبَقْدِر َما َعَتَق ِمْنُو ِديََة اَْلُحرِّ

 .َرَواُه َأْحَمُد, َوأَبُو َداُوَد, َوالنََّساِئيُّ  ((ِديََة اَْلَعْبدِ 
  .ادلكاتب ديةُ  :لبياف ؛رضبو اهلل ىذا احلديث يف باب ادلكاتب ساؽ ادلصنفُ 

اَْلُمَكاَتُب بَِقْدِر َما َعَتَق ِمْنُو ِديََة ي وادلراد بو الدية )دِ الوَ  نْ ( مِ يُوَدىقاؿ: )
, َوِبَقْدِر َما َرقَّ ِمْنُو ِديََة اَْلَعْبدِ    (.اَْلُحرِّ

 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل:
ت لَ تِ نفٍس قُ  كل    ( يدؿ على أف  يُوَدى اَْلُمَكاَتبُ : قولو: )المسألة األولى

 أو عمداً أو شبو عمد ذلا الدية.  خطأً 
 وكذا ادلكاتب.  ى كاحلُرِّ ودَ الرقيق أيضاً يُ  : يدؿ على أف  المسألة الثانية
ًا أو : يدؿ على تعظيم اإلسالـ لإلنساف سواء كاف حر  المسألة الثالثة

 اك يق ىق يف ُّٱحىت الكافر لو الدية قاؿ سبحانو: ف ؛مسلماً أو كافراً  ,عبداً 

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱوقاؿ سبحانو: , َّ مل يك ىك  مك لك

 .َّ متنت زت رت يب ىب  نب مب زب
 بَ اتَ العبد إذا كَ  ( يدؿ على أف  ِبَقْدِر َما َعَتَق ِمْنوُ : قولو: )المسألة الرابعة

 يقاؿ:وىذاف الوصفاف مشعاف فال  ,ًا وبعضو عبداً ر  يكوف بعضو ح يصح أف  
 ؽ. ويده اليسرى ربت الرِّ  يده اليمٌت حر  
دية  ف  ى أ( يدؿ علِبَقْدِر َما َعَتَق ِمْنُو ِديََة اَْلُحرِّ : )ولو : قالخامسةالمسألة 

 أكلر من دية العبد.  احلرِّ 
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 ,ض ديتوبع  ادلكاتب تُ  ( يدؿ على أف  ِديََة اَْلُحرِّ : قولو: )المسألة السادسة
وإىل ىذا ذىب  ,ونصف عبد و نصف حرِّ نصف نفسو فديتُ  تبَ فلو كاف كَ 

 بعض أىل العلم ذلذا احلديث.
َعْمرِو ْبِن حديث  ِمنْ  ادلكاتب ال ذبزأ ديتو دلا سبق القوؿ اللاين: أف  و 

 ىو وىذا ((اَْلُمَكاَتُب َعْبٌد َما بَِقَي َعَلْيِو ِمْن ُمَكاتَػَبِتِو ِدْرَىمٌ )) :السابق ُشَعْيبٍ 
 القوؿ الراجح لضعف حديث ابن عباس. 

 ( يدؿ على أف  َوِبَقْدِر َما َرقَّ ِمْنُو ِديََة اَْلَعْبدِ )قولو: : ابعةالمسألة الس
  .ـ ديتو دية عبدو  قَ تػُ ق تَ عْ النصف اللاين منو الذي مل يػَ 

 مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
َأِخي ُجَوْيرِيََة أُمِّ اَْلُمْؤِمِنيَن َرِضَي  - َوَعْن َعْمِرو ْبِن اَْلَحاِرثِ  -2339
ُهَما صلى اهلل عليو وسلم ِعْنَد َمْوتِِو  َما تَ َرَك َرُسوُل اَللَّوِ ))قَاَل:  - اَللَُّو َعن ْ

, ِإَّلَّ بَ ْغَلَتُو اَْلبَ ْيَضاَء, , َوََّل َأَمًة, َوََّل َشْيئاً , َوََّل َعْبداً , َوََّل ِديَناراً ِدْرَىماً 
 .َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ  ((َوِسََلَحُو, َوَأْرًضا َجَعَلَها َصَدَقةً 

ِـّ ر و رضبو اهلل ىذا احلديث يف باب ادلدبِّ  ساؽ ادلصنفُ   ؛الولد ادلكاتب وأ
  .ق صبيع عبيده وإمائوتَ عْ صلى اهلل عليو وسلم يف حياتو أَ  بي الن   أف   :لبياف

وعدد إمائو  ,صلى اهلل عليو وسلم شبانية وعشروف عبداً  بِّ الن   عبيد وعدد
الة عليو الص   ةٍ مَ أَ وثالثوف ما بُت عبٍد و مجموع ما عنده من ادلوايل سبعة فتسعة 

 . صلى اهلل عليو وسلم صبيعاً  بي بل أعتقهم الن   ومل يبقى منهم واحدٌ  ,الـوالس  
 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل:

َد صلى اهلل عليو وسلم ِعنْ  َما تَ َرَك َرُسوُل اَللَّوِ : )ولو ق المسألة األولى:
يف حياتو  ؼر تصو قد يألن   ؛عند وفاتوكتو ر تظر نْ مات تػُ  نْ مَ  ( يدؿ على أف  َمْوتِوِ 
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م سَ قْ لذلك تػُ  ,عنده مااًل وليس كذلك أف   ظني أو غَت ذلك ويُ  منها هببةٍ  بشيءٍ 
 تركة الرجل إذا مات. 

صلى اهلل عليو وسلم وال  بي مل يدع الن   :( أيِدْرَىماً : قولو: )المسألة الثانية
 شيئاً مضروباً من الفضة. 

 تعامل الناس كاف بالفضة.  : يدؿ على أف  المسألة الثالثة
تعامل الناس أيضًا كاف  ( يدؿ على أف  َوََّل ِديَناراً : )المسألة الرابعة

 الذىب. ىو النقد ادلضروب من والدينارُ  ,بالدينار
لى اهلل عليو وسلم شيئًا من النقود ال ص بي : مل يدع الن  المسألة الخامسة

 قروشاً.  مل يدع رياالتٍ  مات رجلٌ  :كما تقوؿ  ,من الفضة وال من الذىب
صبيع عبيده يف حياتو  قَ تَ عَ و أن   :( أيَوََّل َعْبداً : قولو: )المسألة السادسة

 الـ. الس  الة و عليو الص  
 , حياتويفق الرجل صبيع العبيد تِ عْ يػَ  : يدؿ على جواز أفْ المسألة السابعة

 صرؼ يف مالو باذلبة دبا شاء. تَ يػَ  فلو أفْ 
صلى اهلل عليو وسلم   بي الن   ( يدؿ على أف  َوََّل َأَمةً : قولو: )المسألة الثامنة

أصلنب لو كمارية القبطية رضي اهلل عنها أصلبت  وبعضهن   ء,اُّيكاف عنده إ
 إبراىيم. 

مل يدع يف ىذه الدنيا شيئًا من  :( يعٍتََّل َشْيئاً وَ : قولو: )المسألة التاسعة
 البقر أو من اإلبل أو من الغنم. 

 نْ مل ُّيلك شيئًا مِ  :( يعٍتِإَّلَّ بَ ْغَلَتُو اَْلبَ ْيَضاءَ : قولو: )المسألة العاشرة
 ا يعينو على اجلهاد يف سبيل اهلل. وما أبقاه فهو شل   ,طاـ الدنياحُ 
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( يدؿ على جواز ركوب ِإَّلَّ بَ ْغَلَتُو اَْلبَ ْيَضاءَ ) : قولو:المسألة الحادية عشرة
على جواز  دؿ  ف ؛ك اإلسكندريةلِ غلة أىداىا إليو ادلقوقس مَ وىذه الب   ,غلالب  

 :صلى اهلل عليو وسلم بعض ىدايا ادلشركُت وقاؿ بي الن   رد  و  ,ارف  قبوؿ ىدايا الكي 
حسب ادلصلحة يف قبوؿ هو ف ,ىداياىم :أي ((ُتركِ شْ مُ الْ  دَ بَ زَ  لُ بَ قْ نػَ  ن ا اَل إِ ))

 اذلدايا. 
صلى اهلل عليو  ب  الن   على أف   ( دؿ  َوِسََلَحوُ : قولو: )المسألة الثانية عشرة

 باشر القتاؿ بنفسو وبسالحو. وسلم كاف يُ 
اتل قَ صلى اهلل عليو وسلم كاف يػُ  ب  الن   على أف   : دؿ  المسألة الثالثة عشرة

 ومن مالو السالح.  ,بنفسو ومالو
صلى اهلل عليو وسلم فهو  بِّ يدؿ على شجاعة الن   الرابعة عشرة:المسألة 

 . مل يكن يف ازباذ السالح فائدةٌ  وإال   ,القائد وينزؿ مع صحابتو للقتاؿ
ما  ( يدؿ على أف  َوَأْرًضا َجَعَلَها َصَدَقةً : )ولو : قالمسألة الخامسة عشرة

 ىم مم خم ُّٱصلى اهلل عليو وسلم ىو باجلهاد كما قاؿ سبحانو:  بي ُّيلكو الن  
وىذه  ((يزلْ رُ  لِّ ظِ  تَ ي ربَْ قِ زْ رِ  لَ عِ جُ وَ ))الـ: الة والس  وقاؿ عليو الص  , َّ  يم

 لم أين ىي. عْ واآلف ال يػُ  ,ا يف فدؾوقيل أهن   ,ا يف خيراألرض قيل أهن  
 نِ بْ اِل )) :( ويف روايةٍ َجَعَلَها َصَدَقةً : قولو: )المسألة السادسة عشرة

قف شيئًا من أمالكو يف وْ صلى اهلل عليو وسلم أَ  ب  الن   على أف   فدؿ   ((يلِ بِ الس  
 الـ.الة والس  حياتو عليو الص  

 : يدؿ على جواز وقف العقار. المسألة السابعة عشرة
وقف شيئًا من يُ  لإلنساف أفْ  سني و يُ : يدؿ على أن  المسألة الثامنة عشرة

 . نبويةٌ  ةٌ مالو على قدر استطاعتو فهو سن  
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صلى اهلل عليو وسلم يف  بِّ ىد الن  : يدؿ على زُ المسألة التاسعة عشرة
فاختار  ,يكوف عبداً رسوالً  لكًا رسواًل وبُت أفْ يكوف مَ  ُخيػَِّر بُت أفْ  وقد ,احلياة

الة فكاف عليو الص   ,لكمُ ػدلنزلة العبودية هلل أعلى من ال ؛يكوف عبدًا رسوالً  أفْ 
 الـ ىو خَت الرسل لكماؿ عبوديتو. والس  

صلى اهلل عليو وسلم بعد موتو  بِّ : يدؿ على حاؿ الن  المسألة العشرون
 عن يايل واألياـ ومع ذلك مل يصده ذلكبل كاف جيوع الل   ,فلم يكن ُّيلك شيئاً 

 *.الدعوة إىل اهلل والعبادة واجلهاد
 اهلل:قاؿ ادلصنُِّف رضبو 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  رضي اهلل عنهما َوَعْن ِاْبِن َعبَّاسٍ  -:233
َأْخَرَجُو  ((َفِهَي ُحرٌَّة بَ ْعَد َمْوتِوِ  ؛أَيَُّما َأَمٍة َوَلَدْت ِمْن َسيِِّدَىا)) :اهلل عليو وسلم

 .ِاْبُن َماَجْو, َواْلَحاِكُم بِِإْسَناٍد َضِعيفٍ 
َفُو َعَلى ُعَمرَ َورَجََّح   رضي اهلل عنو. َجَماَعٌة َوق ْ

ِـّ  ساؽ ادلصنفُ  ـي تَ عْ مىت تػَ  :لبياف ؛الولد رضبو اهلل ىذا احلديث يف باب أ  ق أ
  ؟الولد

 وىذا احلديث يدؿ على عدة مسائل: 
 ؼ اإلسالـ للعتق. وي شَ ( يدؿ على تَ أَيَُّما َأَمةٍ : قولو: )المسألة األولى
 السّيد( يدؿ على جواز وطأ َوَلَدْت ِمْن َسيِِّدَىاقولو: ): المسألة الثانية

  .َّ مننن زن رن مم ُّٱوىذا ذكره اهلل عز وجل يف قولو:  ,ألمتو
 فيو خلق بُت  ما تَ  : أف  تلدالوالدة ىناب( ادلراد َوَلَدتْ : قولو: )المسألة الثالثة

ـ   علقةً  وأ نطفةً  فلو أسقطت ,إنساف  دىا. ولد بعد موت سيّ  ال تكوف أ
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ـ   ( يدؿ على أف  َفِهَي ُحرٌَّة بَ ْعَد َمْوتِوِ : )المسألة الرابعة ق بعد تَ عْ الولد تػَ  أ
 .السّيدموت 

 ق منو سواء كاف ذكراً أو أنلى. تَ عْ الولد الذي تػَ  : أف  المسألة الخامسة
ت بنْ الولد أو الف ,: يدؿ على بركة األوالد على الوالدينالمسألة السادسة

ِـّ  إذا كاف  - ال سيما - ألمةل عظيمٌ  وىذا مكسبٌ  ,قاف أمهماتِ عْ الولد يػُ  من أ
 غَت كتابة أو شراء. نْ ت مِ قَ تػَ الولد عَ  أتى إذاف ,ها غالياً شبنُ 

و أخذ بو بعض كاف ضعيفًا لكنّ   : ىذا احلديث وإفْ المسألة السابعة
َفُو َعَلى ُعَمرَ ) :الصحابة لذلك قاؿ  .(رضي اهلل عنو َورَجََّح َجَماَعٌة َوق ْ

  مث بعد ذلك قاؿ ادلصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن َسْهِل ْبِن ُحنَ ْيٍف رضي اهلل عنو َأنَّ َرُسوَل اَللَِّو صلى اهلل  -2341

ِفي ُعْسَرتِِو,  ِفي َسِبيِل اَللَِّو, َأْو َغارِماً  َمْن َأَعاَن ُمَجاِىداً ))عليو وسلم قَاَل: 
َرَواُه َأْحَمُد, َوَصحََّحُو  ((َأظَلَُّو اَللَُّو يَ ْوَم ََّل ِظلَّ ِإَّلَّ ِظلُّوُ  ؛ِفي رَقَ َبِتوِ  َأْو ُمَكاتَباً 

 .اَْلَحاِكمُ 
 إعانة ادلكاتب.  فضلُ  :لبياف ؛رضبو اهلل ىذا احلديث ساؽ ادلصنفُ 

 و يدؿ على عدة مسائل: واحلديث ضعيف لكنّ 
قولو  أصح  منو( ِفي َسِبيِل اَللَّوِ  داً َمْن َأَعاَن ُمَجاىِ : قولو: )المسألة األولى

و بَ لَ غَ  نْ مَ وَ  ى,زَ غَ  دْ قَ اهلل فػَ  يلِ بِ  سَ يًا يف ازِ ز غَ ه  جَ  نْ مَ ))الـ: الة والس  ىو عليو الص  
 . ((ىزَ غَ  دْ قَ فػَ  َتٍ و خِب لِ ىْ  أَ يف 

 ,فاجملاىد يناؿ أجراً  ؛واسعال: يدؿ على فضل اهلل عز وجل المسألة الثانية
ىذا من سعة  أف   مَ لِ تأمل تنوع العبادات على اخللق عَ  نْ ومَ  ,وادلعُت لو يناؿ أجراً 
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حىت األنبياء مل يبعث  مغَتى اخللق بنعٍم ال يناذلا نْ مِ  ال يستأثر أحدٌ ئل ؛رضبة اهلل
 وىكذا.  نب أمةٍ  بل لكلِّ  اً,اهلل نبياً واحد

( بدؿ على فضيلة إعانة ِفي ُعْسَرتِوِ  َأْو َغارِماً : )قولو: المسألة الثالثة
 والغاـر ينقسم إىل القسمُت:  ,الغاـر

فيجوز دفع الزكاة إليو بقدر ما  ,القسم األوؿ: إذا كاف إلصالح ذات البُت
 لو غٍت يصلح بُت أخوين ودفع مئة ألف ذلما جيوز أفْ  :ملل ,دفع ولو كاف غنياً 

 ندفع مئة ألف ذلذا ادلصلح. 
فهذا  ,اقًتض مااًل ومل يستطع سداده :ملل ,غاـر لنفسو القسم اللاين:و 

صلى اهلل  بي لذلك قاؿ الن   ؛جيوز دفع الزكاة إليو بشرط العجز عن سداد الدين
ال ف وعليو دينٌ  وسراً أما إذا كاف م ((يف ُعْسَرتِوِ ))عليو وسلم يف ىذا احلديث: 

  جيوز دفع الزكاة إليو.
على  فدؿ   ؛اىد( وىذا ىو الش  ِفي رَقَ َبِتوِ  ُمَكاتَباً  َأوْ : قولو: )المسألة الرابعة

 فضيلة إعانة ادلكاتب إلهناء كتابتو. 
عطى من علمت حاجتو ولو مل يُ  و جيوز أفْ : يدؿ على أن  المسألة الخامسة

 . و متعففٌ ألن   ؛بل الدفع ذلذا أفضل ,يسأؿ
العباد يستظلوف بظٍل  ( يدؿ على أف  َأظَلَُّو اَللَّوُ : قولو: )السادسةالمسألة 
 يـو القيامة. 

لم ىل ىي عْ لكن ال يػُ  ,يف احملشر مشسٌ  : يدؿ على أف  المسألة السابعة
 . َّ حن جن يم ىم ُّٱاهلل يقوؿ:  ألف   ؛نفس الشمس أـ ال
سبحانو  - اهلل يكوف ىو ظلي  ال جيوز أفْ  : ىذا الظلي المسألة الثامنة

  .وىو العلي األعلى ,اهلل ال أكر منو ألف   ؛- وتعاىل
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وىو سبحانو ال  ,- سبحانو وتعاىل -تكوف الشمس فوؽ اهلل  فال ُّيكن أفْ 
 :إىل اهلل من باب التكرًن كما تقوؿ مضاؼٌ  ا ىذا الظلي وإّن   ,حييط بو شيءٌ 

 ,حيدثو اهلل عز وجل يكوف ظالً  إما أفْ  وىذا الظلي  ,- ادلسجد :أي - اهلل بيتُ 
 ال  إِ  ل   ظِ اَل  ـَ وْ يػَ ))أتى يف بعض الروايات  ن وأل ؛العرش ىو ظلي  :يقاؿ وُّيكن أفْ 

 .((وِ شِ رْ عَ  ل  ظِ 
 لَ عَ ن فػَ دب ن ىو موعودٌ هلل يستظل بو مَ  ليس ظالً  ىناؾ ظل   وادلقصود أف  

 شيئاً من ىذه الفضائل اللالث. 
بل  ,اهلل عز وجل ذلؤالء اللالثة ليس مقصورة عليهم : ظلي المسألة التاسعة

الذين يُظليهم  السبعة :ملل يف ذلك الظلِّ  لوفظل  من يُ أتت أحاديث أخرى في
 صدقتو.  يف ظلِّ  يأيت يـو القيامة ادلتصدؽ :مللو  ,ويف ظلِّ اهلل 

اهلل ىو  ( يدؿ على أف  يَ ْوَم ََّل ِظلَّ ِإَّلَّ ِظلُّوُ : قولو: )المسألة العاشرة
ضعاؼ ال  عبيدٌ  بل صبيعٌ  فال أحدًا لو ظل   سبحانو تعاىل والكبَتُ  ادلهيمنُ 

 . ئاً ُّيلكوف شي
فمن  ,من اخللق : يدؿ على عدـ احتقار أحدٍ المسألة الحادية عشرة
بل  ,ن الغارمُت أو ادلكاتبُتمِ  أصابتهم مسكنةٌ  نْ ادلوصوفُت يف ىذا احلديث مَ 

 وقد يكوف بعض اجملاىدين من ذوي ادلسكنة. 
 اه ىويف حياتو وأخر  الذي يرفع ادلسلمُ  أف   : يدؿالمسألة الثانية عشرة

فالغٍت  ؛ينفعك أكلر من الغٍت والفقَتُ  ,عز   منهم إال   أحدٌ  بَ رُ وما قػَ  ,الفقَت
 والفقَت يرفعك يف الدنيا واآلخرة.  ,نافسك يف الدنيايُ 

 ,هبذا األحكاـ الفقهية يف بلوغ ادلراـَخَتَم   قدرضبو اهلل ويكوف ادلصنفُ 
  .- بإذف اهلل - ذلك كتاب اجلامعيو بعد ويلِ 
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اهلل  ن بأف  يمي العتق تَ  افقهية جيعلوف آخرىالافعية جيعلوف ترتيب ادلسائل والش  
وادلؤلف رضبو  ,أما عند احلنابلة فيجعلونو يف كتاب الفرائض ,قهم من النارتِ عْ يػُ 

 افعية.*لذلك سار على ترتيب الش   اهلل شافعيي 


