
 المرحلة الرابعة                  15أحاديث األحكام                         المحاضرة 

 حكم النَّْذراحلديث السادس والثالثون : 

ََم  َأنَُّه ََنَى َعْن النَّْذِر َوَقاَل إنَّهُ  ♀} َعْن النَّبِيِّ  ¶َعْن اْبِن ُعَمَر * ََل َيْأِِت بَِخْْيٍ َوإِنَّ

 .ُيْسَتْخَرُج بِِه ِمْن اْلَبِخيِل { .ُمتََّفٌق َعَلْيِه 

ِع نَّذْ ال ْ ُم َخْْيٍ َأْو ََشٍّ ، َوِِف الَّشَّ ُم اْْلَُكلَِّف َشْيئُر ُلَغًة : اْلتَِزا ز اً : اْلتَِزا  .1 اً َأْو ُمَعلَّق اً ََلْ َيُكْن َعَلْيِه ُمنَجَّ

ٌل  2ْلُعَلََمُء ِِف َهَذا النَّْهِي َواْخَتَلَف ا  . ، َفِقيَل ُهَو َعََل َظاِهِرِه ، َوِقيَل َبْل ُمَتَأوَّ

ُر النَّْهِي َعْن النُُّذوِر ِِف احْلَِديِث 3َقاَل اْبُن اْْلَثِِْي ِِف النَِّهاَيِة  َوََتِْذيٌر َعْن ، َوُهَو َتْأكِيٌد ِْلَْمٍر ، : َتَكرُّ

ْجُر َعنُْه َحتَّى ََل َيْفَعُل ، َد إجَيابِِه التََّهاُوِن بِِه َبعْ  َوإِْسَقاٌط ، َلَكاَن ِِف َذلَِك إْبَطاٌل حِلُْكِمِه ، َوَلْو َكاَن َمْعنَاُه الزَّ

 بِِه ، إَذا َكاَن بِالنَّْهِي َيِصُْي َمْعِصَيًة َفاَل َيْلَزمُ 
ِ
ُزوِم اْلَوَفاء  . لِلُّ

                                                           

،  ، ومعصية قال علَمؤنا : والنَّذُر عَل أربعِة أقساٍم: طاعة: "  5/388♫ ِف اْلسالك ♫ قال ابن العريب  1

ٌ فيه.، واَلنت ، ومباح. والواجُب منه الوفاء بالّطاعة ومكروهٌ  والنذُر   هاء عن اْلعصية، وترك اْلكروه ، وأّما اْلباُح فُمَخْيَّ

ٌ وُمْبَهٌم. عَل رضبني: ُمْطَلٌق وُمَقيَّد.  واْلطلق عَل رضبني: ُمَفَّسَّ

: مثَل أّن تقول: عيلَّ صومٌ  ا جيزىُء فيه ، وهذ وأّما اْلُْبَهُم، فمثَل أّن تقول: عيلَّ َنْذرٌ  . ، أو َصَدقةٌ  ، أو صالةٌ  فاْلفَّسَّ

ه َنْذُر اللََّجاِج والَغَضِب ف ... وأّما اْلَُقيَّدُ ...كفارُة يمنيٍ  ُه عَل أيِّ حالٍة كانَ  َأَشدَّ َ   ".، وهو عند مالك يلزُم بَم َفَّسَّ

ِف كراهة النذر إشكال عَل القواعد فإن القاعدة تقتيض " 680ِف إحكام اْلحكام ص: ♫ قال ابن دقيق العيد  2

طاعة طاعة ووسيلة اْلعصية معصية و يعظم قبح الوسيلة بحسب عظم اْلفسدة وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة أن وسيلة ال

 وملا كان النذر وسيلة إىل اَللتزام قربة لزم عَل هذا أن يكون قربة إَل أن ظاهر إطالق احلديث دلَّ . بحسب عظم اْلصلحة 

أقسام النذر كَم دل عليه سياق احلديث فذلك اْلعنى اْلوجود ِف  عَل خالفه و إذا محلناه عَل القسم الذي أَشنا إليه من

ذلك القسم ليس بموجود ِف النذر اْلطلق فإن ذلك خرج خمرج طلب العوض و توقيف العبادة عَل َتصيل الغرض و 

   .ِف التزام العبادة و النذر هبا مطلقاً  ليس هذا اْلعنى موجوداً 

إَل إذا اتصفت بالوجوب فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة لتعلق  و قد يقال أن البخيل َل يأِت بالطاعة

مما يستخرج به من البخيل إَل أن لفظة  الوجوب به و لو َل يتعلق به الوجوب لرتكه البخيل فيكون النذر اْلطلق أيضاً 

  . "البخيل هنا قد تشعر بَم يتعلق باملال و عَل كل تقدير فاتباع النصوص أوىل

ة  ♫ : تعقيب الصنعاين وينظر    بَم حاصله إنَّ ما َنى الشارع عنه َل يكون وسيلًة لقربٍة. 4/331ِف الُعدَّ



ََم َوْجُه احْلَِديِث َأنَُّه  ُُ َعنُْهْم رُضّ َوََل ،  اً رُّ ََلُْم ِِف اْلَعاِجِل َنْفعَقْد َأْعَلَمُهْم َأنَّ َذلَِك اْْلَْمَر ََل جَيُ َوإِنَّ ِ ْْ  اً  َي

ُ َتعَ  ْرُه اَّللَّ ُفوَن بِِه اىَل َلُكْم أَ َوََل َيُردُّ َقَضاًء ، َفَقاَل : ََل َتنِْذُروا َعََل َأنَُّكْم ُتْدِرُكوَن بِالنَّْذِر َشْيًئا ََلْ ُيَقدِّ ِ ْْ ْو َت

ِذي  َفِإنَّ الَّ
ِ
َر َعَلْيُكْم َفِإَذا َنَذْرُتْم َوََلْ َتْعَتِقُدوا َهَذا َفَأْخِرُجوا َعنُْه بِاْلَوَفاء  .ا ـه 4َنَذْرُُتُوُه ََلِزٌم َلُكمْ  َعنُْكْم َما َقدَّ

اِزِريُّ   َهَذا ِعنِْدي َبِعيٌد َعْن َظاِهِر احْلَِديِث .وَ : نَاُه َعْن َبْعِض َأْصَحابِِه َبْعَد َنْقِل َمعْ  5َوَقاَل امْلَ

َتَمُل ِعنِْدي َأْن َيُكوَن َوْجُه احْلَِديِث َأنَّ النَّاِذَر يَ  َبَة  ْأِِت بِاْلُقْرَبِة ُمْسَتْثِقالً َقاَل : َوُُيْ ََلَا مَلَّا َصاَرْت َعَلْيِه رَضْ

ُ اْلُقْرَبَة َكاْلِعَوِض َعْن الَِّذي َنَذَر ِْلَْجلِِه ، ْختَِياِر ََلِزٍب َفاَل َينَْشُط لِْلِفْعِل َنَشاَط ُمْطَلِق اَِل  َأْو ِْلَنَّ النَّاِذَر ُيَصْيِّ

ُه ََل َيْأِِت بَِخْْيٍ " ، َفاَل َتُكوُن َخالَِصًة ،   .َوَيُدلُّ َعَليِْه َقْوُلُه " إنَّ

َظنِّ َبْعِض اْْلََهَلِة َذلَِك  َوالنَّْهَي ِِلَْشَيِة َأْن َيَقَع ِِف ، َقَدَر : إنَّ اْْلَْعنَى َأنَُّه ُيَغالُِب الْ 6َوَقاَل اْلَقاِِض ِعَياٌض 

. 

رُ  َوَقْوُلُه ) ََل َيْأِِت بَِخْْيٍ ( َمْعنَاُه َأنَّ ُعْقَباُه ََل َُتَْمُد . ْر َيُكوُن َسَبًبا ِِلَْْيٍ  اْلَوَفاُء بِِه َوَأنَُّه ََل  َوَقْد َيَتَعذَّ ََلْ ُيَقدَّ

 . اً ُن ُمَباحَفَيُكو

اِفِعيَِّة  الِِكيَِّة  -َوَذَهَب َأْكَثُر الشَّ  إىَل َأنَّ النَّْذَر َمْكُروٌه لُِثُبوِت النَّْهِي َعنُْه . -َوُنِقَل َعْن امْلَ

وا بَِأنَُّه َليَْس َطاَعًة ََمَْضًة  ََم َقَص ، ِْلَنَُّه ََلْ َيْقِصْد بِِه َخالَِص اْلُقْرَبِة ، َواْحَتجُّ َأْو َيْدَفَع ، َد َأْن َينَْفَع َنْفَسُه َوإِنَّ

ر  بََِم اْلَتَزَم . اً َعنَْها رَضَ

َهُة ََتِْريٍم  َا َكَرا ِهيَِة ، َوِعنَْدُهْم ِرَواَيٌة َأَنَّ َهَتُه َعْن َبْعِض َأْهِل ، َوَجَزَم احْلَنَابَِلُة بِاْلَكَرا ِمِذيُّ َكَرا ْ َوَنَقَل الرتِّ

َحاَبةِ   . اْلِعْلِم ِمْن الصَّ

 َفِإْن َنَذَر بِالطَّاَعِة َوَوَّفَّ بِِه َكاَن َلُه َأْجٌر .، َوَقاَل اْبُن اْْلَُباَرِك : ُيْكَرُه النَّْذُر ِِف الطَّاَعِة َواْْلَْعِصيَِة 

                                                                                                                                                                      

 . 1185ص:  3

، وكان اْلَوىل نسبته إليه بدَلً من ابن اْلثْي  4/50ِف معاَل السنن ♫  هذا بحروفه هو  كالم العالمة اِلطايب  4

 الذي نقله عن معاَل السنن.

ئد  5  . 2/236مسلم اْلعلم بفوا

 . 404 – 5/402ينظر كالمه بطوله عَل احلديث ِف إكَمل اْلعلم  6



ِب إىَل َأنَّ النَّْذَر ُمْسَتَحب   ِح اْْلَُهذَّ  . 7َوَذَهَب النََّوِويُّ ِِف ََشْ

يِح َفَأَقلُّ َوَأنَ : َوَقاَل اْْلَُصنُِّف  ِ َّْ ُب مِمَّْن َأْطَلَق لَِساَنُه بَِأنَُّه َلْيَس بَِمْكُروٍه َمَع ُثُبوِت النَّْهِي ال ا َأتََعجَّ

 . اً َرَجاتِِه َأْن َيُكوَن َمْكُروهدَ 

ُه ََل َيُردُّ اْلَقَدَر َلِكنَُّه ِمنْ  َقاَل اْبُن اْلَعَريِبِّ   َفِإنَّ
ِ
َعاء   : النَّْذُر َشبِيٌه بِالدُّ

ِ
َعاء َوََنَى َعْن ، اْلَقَدِر َوَقْد َنَدَب إىَل الدُّ

َعاَء ِعَباَدٌة َعاِجَلٌة  ُع ، النَّْذِر ِْلَنَّ الدُّ  َواِْلُُضوُع َوالتَََّضُّ
ِ
ُه إىَل اَّللَّ َوالنَّْذُر ِفيِه َتْأِخُْي اْلِعَباَدِة ، َوَيْظَهُر بِِه التََّوجُّ

وَرِة ا ـه .إىَل ِحنِي احْلُُصوِل ، َوَتْرُك الْ  ُ  َعَمِل إىَل ِحنِي الَضَّ

ِذي َدلَّ َعَلْيِه  ُه  اً احْلَِديُث َوَيِزيُدُه َتْأكِيد) ُقْلت ( اْلَقْوُل بَِتْحِريِم النَّْذِر ُهَو الَّ َتْعلِيُلُه بَِأنَُّه ََل َيْأِِت بَِخْْيٍ َفِإنَّ

اِل  اِل ِفيِه ِمْن َباِب إَضاَعِة امْلَ ُج امْلَ اِل َكََم ُهَو َظاِهُر َقْولِِه " َيِصُْي إْخَرا َمٌة َفيَْحُرُم النَّْذُر بِامْلَ رَّ اِل َُمَ َوإَِضاَعُة امْلَ

ََم ُيْسَتْخَرُج بِِه ِمْن اْلَبِخيِل   ."8َوإِنَّ

َكاِة َواحْلَجِّ َواْلُعْمَرِة َوَنْحِوَها ِمْن الطَّاَعاِت  يَاِم َوالزَّ اَلِة َوالصِّ ا النَّْذُر بِالصَّ  النَّْهِي . َفاَل َتْدُخُل ِِف َوَأمَّ

                                                           

يكره ابتداء النذر  )فرع(أنَّه مكروه َل مستحب فقال : "  264 – 8/263الذي جزم به ِف اْلجموع َشح اْلهذب  7

ه نَّ إر وقال عن النذ ♀قال )َنى رسول اهلل ¶ ودليل الكراهة حديث ابن عمر ، ن نذر وجب الوفاء به إف

  . َم يستخرج به من البخيل( رواه البخاري ومسلم ِف صحيحيهَم هبذا اللفظ نَّ إ َل يرد شيئاً 

نَم إو النذر َل يغني من القدر شيئاً  نَّ إ)َل تنذروا ف ♀قال رسول اهلل : قال  ◙وعن أيب هريرة 

 . صحيح  بإسناديستخرج به من البخيل( رواه الرتمذي والنسائي 

قال ابن  ، وغْيهم كرهوا النذر♀مذي والعمل عَل هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي قال الرت

ويكره له النذر هذا كالم ، به فله أجر الوفاء  ن نذر طاعة ووَّفإف: اْلبارك الكراهة ِف النذر ِف الطاعة واْلعصية قال 

 " . الرتمذي 

 أنه إنَم يعطى البخيل بعوض( وله: )يستخرج به من البخيلاْلراد بق: "  4/188ِف اإلفصاح ♫ قال ابن ُهبْية  8

ما يستخرج بجعالة فإنَم  أو أن جيعل بإزائه جعالة، وكّل ، ، وما عند اهلل سبحانه أقرب إىل سائله من أن َل يبذل إَل بعوض 

اْلؤمنني  وجلَّ  وقد مدح عزَّ  ؛ إَل أنه إذا نذرا اإلنسان نذر ألزمه الوفاء به، يستخرج من البخيل، واهلل تعاىل ليس ببخيل 

 " . بالنذر{     بالنذر فقال: }يوفون



يِنُّ بَِسنٍَد َصِحيٍح َعْن َقَتاَدَة ِِف َقْوله َتَعاىَل : } ُيوُفوَن بِالنَّْذِر {  ا َقاَل : َكاُنوا َوَيُدلُّ َلُه َما َأْخَرَجُه الطَََّبَ

ُ عَ  َض اَّللَّ ِر َما اْفرَتَ
َياِم َوَسائِ اَلِة َوالصِّ يِه َما ُذكَِر ِِف  اً ِهْم َوُهَو َوإِْن َكاَن َأثَرَليْ َينِْذُروَن َطاَعاٍت ِمْن الصَّ َفُهَو ُيَقوِّ

 َسَبِب ُنُزوِل اْْلَيِة .

َوَما  -َما ُينَْذُر بِِه اْبتَِداًء َكَمْن َينِْذُر َأْن ُُيِْرَج ِمْن َمالِِه َكَذا  اً لنَّْهِي َعْن النَّْذِر ُمْطَلقَواحْلَِديُث َظاِهٌر ِِف ا

ُب بِ  ْقت بَِكَذا . اً ِه ُمَعلَّقَيَتَقرَّ  َكَأْن َيُقوُل إْن َقِدَم َزْيٌد َتَصدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 9شوةَتريم الرّ احلديث السابع والثالثون : 

  ◙َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة *
ِ
ِِشَ َواْْلُْرَتِِشَ ِِف احْلُْكِم { .َرَواُه  ♀َقاَل : } َلَعَن َرُسوُل اَّللَّ ا الرَّ

َحُه اْبُن َأمْحَُد َواْْلَْرَبَعُة ، وَ  ِمِذيُّ ، َوَصحَّ ْ نَُه الرتِّ  ِحبَّاَن .    َحسَّ

 ْبِن َعْمٍرو ، ِعنَْد اْْلَْرَبَعِة إَلَّ النََّساِئّي 
ِ
 . َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَّ

ِِش َمْن ُيْعطِي الَِّذي ُيِعينُُه َعََل اْلَباطِِل َواْْلُْرَتِِش اْْل : 10ِِف النَِّهاَيةِ  ا  .11ِخُذ " ِِف احْلُْكِم " الرَّ
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اِفِع َواْْلِخِذ ، َوإِْن ََلْ يَ  ِفُْي َبنْيَ الدَّ ِذي َيْمِِش َبيْنَُهََم َوُهَو السَّ ئُِش " ُهَو الَّ ا ،  اً ْأُخْذ َعََل ِسَفاَرتِِه َأْجر" َوالرَّ

 َفِإْن َأَخَذ َفُهَو َأبَْلُغ .

 قوله : 
ِ
إَلَّ َأنَُّه ََلْ َيْذُكْر  ، ِعنَْد اْْلَْرَبَعِة إَلَّ النََّسائِّي . ¶ ْبِن َعْمٍرو َوَلُه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَّ

ِمذِ  ْ ََم َزاَدَها ِِف ِرَواَيِة الرتِّ  يِّ .ِفيِه َلْفَظ " ِِف احْلُْكِم " َوَكَذا ِِف ِرَواَيِة َأيِب َداُود ََلْ َيْذُكْرَها إنَّ

ْْجَاِع  ٌم بِاإْلِ ْشَوُة َحَرا َها .َوالرِّ َدَقِة َأْو لَِغْْيِ ٌء َكاَنْت لِْلَقاِِض َأْو لِْلَعاِمِل َعََل الصَّ  َسَوا

َلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل َوُتْدُلوا هِبَا إىَل  اِم لَِتْأُكُلوا َفِريقَوَقْد َقاَل َتَعاىَل : } َوََل َتْأُكُلوا َأْمَوا ِل  اً احْلُكَّ ِمْن َأْمَوا

ْثِم وَ   .َأنُْتْم َتْعَلُموَن { النَّاِس بِاإْلِ

ٌة َوُأْجَرٌة َوِرْزٌق  ِل َعََل َأْرَبَعِة َأْقَساٍم ِرْشَوٌة َوَهِديَّ ُل  :َوَحاِصُل َما َيْأُخُذُه اْلُقَضاُة ِمْن اْْلَْمَوا : َفاْْلَوَّ

ٌم َعََل اْْلِخ  ْشَوُة إْن َكاَنْت لَِيْحُكَم َلُه احْلَاكُِم بَِغْْيِ َحقٍّ َفِهَي َحَرا َوإِْن َكاَنْت لِيَْحُكم َلُه بِاحْلَقِّ 12ِذ َواْْلُْعطِي الرِّ

                                                                                                                                                                      

ا وصلة إىل ، ْلَنَّ  َم سمي منحة احلكام رشوة بالفتح والضموإنَّ  : "  2/563ِف َتفة اْلبرار ♫ قال البيضاوي  11

 ".، مأخوذ من: الرشاء، وهو احلبل الذي يتوصل به إىل نزح املاء اْلقصود بنوع من الشفيع

، ت: طارق عوض اهلل ، دار احلرمني ،  296 – 2/295اْلوسط  اْلعجم: وِف حديث أخرجه الطَباين ِف  12

، الدار العثَمنية للنَّش ، ومؤسسة الريان ، بْيوت  َممد شكور َممود ، ت:  68/ 1ْيغالصواْلعجم  ـه ، 1415القاهرة ، 

الراِش ♀: "  قال : قال رسول اهلل ¶ عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص م ، 2010ـه 1431،  2، ط/

، ت: إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب  3/125ورجاله ثقات كَم ِف الرتغيب والرتهيب للمنذري  .واْلرتِش ِف النار"

إسناده  5/26، وقال ابن اْللقن ِف : البدر اْلنْي  4/257ـه ،  وجممع الزوائد للهيثمي1417،  1العلمية ، بْيوت ، ط/

ـه : إسناده 1410،  1مكتبة الرشد ، الرياض ، ط/، ت: محدي عبد اْلجيد ،  2/53جيد ، وقال ِف خالصة البدر اْلنْي 

 حسن. 

)واْلرتِش( آخذها )ِف النار( قال  ، )الراِش( أي معطي الرشوة: "  280 – 6/279ِف التنوير ♫ قال الصنعاين 

اطل فال : أي تلحقهَم العقوبة إذا استويا ِف اْلقصد فرشى اْلعطي لينال باطاًل فلو أعطى لتوصل به حلق أو دفع ب اِلطايب

 .حرج

اْللعون  الراِش يقصد هبا التوصل إىل إبطال حق أو َتقيق باطل وهو قال ابن القيم : والفرق بني الرشوة واَلدية أنَّ 

، ومن كالمهم الَباطيل  يقصد استجالب اْلودة ْهدي، واْلُ  رشى لدفع ظلم اختص اْلرتِش وحده باللعنة ِف اِلَب فإنْ 

 ". تنْ اْلباطيل



هِ   َحقِّ
ِ
َا َِلْستِيَفاء ِم ُدون اْْلُْعَطى ؛ ِْلََنَّ

ٌم َعََل احْلَاكِ َوُأْجَرِة 14َفِهَي َكُجْعِل اْْلبِِق  13َعََل َغِريِمِه َفِهَي َحَرا

 اْلَوَكاَلِة َعََل اِْلُُصوَمِة .

 َ ْثِم .َوِقيَل ََتُْرُم ؛ ِْلََنَّ  ا ُتوِقُع احْلَاكَِم ِِف اإْلِ

ُة َوِهَي الثَّايِن  ا اَْلَِديَّ َفِإْن َكاَنْت مِمَّْن ُُيَاِديِه َقْبَل اْلِوََلَيِة َفاَل ََتُْرْم اْستَِداَمُتَها َوإِْن َكاَن ََل ُُيَْدى إَلْيِه : َوَأمَّ

َأَحٍد ِعنَْدُه َجاَزْت َوُكِرَهْت ، َوإِْن َكاَنْت مِمَّْن َبْينَُه َوَبنْيَ  َمَة َبْينَُه َوَبنْيَ إَلَّ َبْعَد اْلِوََلَيِة َفِإْن َكاَنْت مِمَّْن ََل ُخُصو

ْشَوِة َعََل بَ  ٌم َعََل احْلَاكِِم َواْْلُْهَدى َوَيْأِِت ِفيِه َما َسَلَف ِِف الرِّ  . 15اطٍِل َأْو َحقٍّ َغِريِمِه ُخُصوَمٌة ِعنَْدُه َفِهَي َحَرا
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ٍة َفَهذِ "  ٌة ، َوَلْيَسْت بِِرْشَوٍة .َواْلِقْسُم الثَّايِن : َأْن ُُيِْدَي إَِلْيِه َمْن َكاَن ُُيَاِديِه َقْبَل اْلِوََلَيِة ِمْن ِذي َنَسٍب َأْو َمَودَّ   ِه َهِديَّ

وٍب : َأَحُدَها : أَ  نَِّة َعنَْها  ْن َتُكوَن بَِقْدِر َما َكاَنْت َقْبَل اْلِوََلَيِة لَِغْْيِ َحاَجٍة َعَرَضْت ، َفَيُجوُز َلهُ َوِهَي َثاَلَثُة رُضُ  الظِّ
ِ
َقُبوَُلَا َِلْنتَِفاء

ُِ اْْلَاِري ِِف التََّواُصِل هِبَا .   ، َولِْلُعْر

َن بَِحاَجٍة َعَرَضْت َلُه َفيَ  ُب الثَّايِن : َأْن َتْقرَتِ ْ ْمَتنُِع ِمْن َقُبولِِه ِعنَْد احْلَاَجِة َوجَيُوُز َأْن َيْقَبَلَها َبْعَد احْلَاَجِة َفَقْد ُرِوَي َوالَضَّ

َض َزْيٌد َماَلً  َفَيْقَبُلهُ  اً  ُعَمَر ْبِن اِْلَطَّاِب َلَبنَأنَّ َزْيَد ْبَن َثابٍِت َكاَن ُُيِْدي إىَِل  اِل ، َوَأْهدَ  ، َحتَّى اْقرَتَ ُه ِمْن َبْيِت امْلَ َبَن ، َفَردَّ ى اللَّ

اِل َماَلً ُعَمُر ، َفَقاَل َزْيٌد : َِلَ َرَدْدَتُه ؟ َفَقاَل : ِْلَنََّك اْقرَتَ  ، َفَقاَل َزْيٌد : ََل َحاَجَة ِِل ِِف َماٍل َيْقَطُع اْلَوْصَلَة َبْينِي  ْضَت ِمْن َبْيِت امْلَ

َبَن َفقَ  اَل َوَأْهَدى اللَّ  بَِلُه ِمنُْه .َوَبْينََك ، َفَردَّ امْلَ

تِِه َعََل َقْدِر اْلَعاَدِة لَِغْْيِ َحاَجٍة ، َفُينَْظُر : َفِإْن َكاَنِت   ُب الثَّالُِث : َأْن َيِزيَد ِِف َهِديَّ ْ ِة َجاَز َوالَضَّ َياَدُة ِمْن ِجنِْس اَْلَِديَّ الزِّ

ُِ َوإِْن َكاَنِت ِمْن َغْْيِ جِ  ْأُلو ُِ .َقُبوَُلَا لُِدُخوَِلَا ِِف امْلَ ْأُلو ِة َمنََع ِمْن َقُبوَِلَا ِِلُُروِجَها َعِن امْلَ  نِْس اَْلَِديَّ

ٍب : َأَحُدَها : َأْن ُُيِْدَي إَِلْيِه َمْن َواْلِقْسُم الثَّالُِث : َأْن ُُيِْدَي إَِلْيِه َمْن ََلْ َيُكْن ُُيَاِديِه َقْبَل اْلِوََلَيِة َفَهَذا َعََل َثاَلَثِة َأرْضُ  

ُدُه ، َفَهِذِه ِرْشَوٌة ََتُْرُج ِمْن ُحْكِم اَْلََداَيا ، َُيُْرُم َعَلْيِه َأْخُذهَ َُيُْطُب  ٌء َكاَن ِمنُْه اْلِوََلَيَة َعََل َعَمٍل ُيَقلِّ َخاطُِب اْلِوََلَيِة ا ، َسَوا

َها ، َوَُيُْرُم َعََل َباِذَِلَ  اً ُمْسَتِحقّ  ََلَا َفِإْن َكاَن  اً ََلَيِة َوإِْن َكاَن ُمْسَتِحقّ ا إِْن َكاَن َغْْيَ ُمْسَتِحقٍّ لِْلوِ ََلَا ، َأْو َغْْيَ ُمْسَتِحقٍّ َوَعَليِْه َردُّ

َتاجَعَلْيِه  َعِن اْلِوََلَيِة َحُرمَ  اً ُمْسَتْغنِي  إَِلْيَها ََلْ َُيُْرْم َعَلْيِه َبْذَُلَا . اً َبْذَُلَا َوإِْن َكاَن َُمْ



ا ا َفاِق ؛ ِْلَنَُّه إنَََّم : ْْلُْجَرُة َوِهَي الثَّالُِث َوَأمَّ اِل َوِرْزٌق َحُرَمْت بِاَِلتِّ َيٌة ِمْن َبْيِت امْلَ َفِإْن َكاَن لِْلَحاكِِم ِجَرا

َيَة َلُه مِ  ْزَق ِْلَْجِل اَِلْشتَِغاِل بِاحْلُْكِم َفاَل َوْجَه لِْْلَْجِر َوإِْن َكاَن ََل ِجَرا اِل َجاَز َلُه َأْخُذ َأْجَرى َلُه الرِّ ْن َبْيِت امْلَ

ُه َحُرَم َعَلْيِه ؛ ِْلَنَُّه إنَّ  ٍم َفِإْن َأَخَذ َأْكَثَر مِمَّا َيْسَتِحقُّ
ْجَرَة لَِكْونِِه َعِمَل ََم ُيْعَطى اْْلُ اْْلُْجَرِة َعََل َقْدِر َعَملِِه َغْْيَ َحاكِ

َ  ِل َكْونِِه َحاكَِمً ََل ِْلَْج  َعَمالً 
ِ
 َبْل َفَأْخُذُه مل

ٍ
ء ََم َأَخَذَها ََل ِِف ُمَقاَبَلِة َِشْ ِه َغْْيَ َحاكٍِم إنَّ

ِِف ا َزاَد َعََل ُأْجَرِة ِمْثلِ

َفاقمِ  اً ْجِل َكْونِِه َحاكًَِم َشْيئَوََل َيْسَتِحقُّ ِْلَ  ُمَقاَبَلِة َكْونِِه َحاكَِمً  ِل النَّاِس اتِّ لِِه َفُأْجَرُة اْلَعَمِل ُأْجَرُة ِمثْ  اً ـْن َأْمَوا

ٌم . َياَدِة َعََل ُأْجَرِة ِمْثلِِه َحَرا  َفَأْخُذ الزِّ

َْن َكاَن َغنِيّ  َولَِذا ِقيَل إنَّ َتْولَِيةَ 
ِ
 ْل
ِ
ًضا  اً ْن َتْولَِيِة َمْن َكاَن َفِقْيَأْوىَل مِ  اً اْلَقَضاء َوَذلَِك ؛ ِْلَنَُّه لَِفْقِرِه َيِصُْي ُمَتَعرِّ

اِل .لَِتنَاُوِل َما ََل جَيُوُز َلُه تَ   نَاُوُلُه إَذا ََلْ َيُكْن َلُه ِرْزٌق ِمْن َبْيِت امْلَ

ٌح بَِأنَُّه ََلْ َيْطُلْبُه إَلَّ َِلْحتَِيا: َقاَل اْْلَُصنُِّف  ِّ َْ ِجِه إىَل ََلْ ُنْدِرْك ِِف َزَمانِنَا َهَذا َمْن َيْطُلُب اْلَقَضاَء إَلَّ َوُهَو ُم

اِل اْنَتَهى .َما َيُقوُم بَِأَوِدِه َمَع اْلِعْلِم  ٌء ِمْن َبْيِت امْلَ  بَِأنَُّه ََل َُيُْصُل َلُه َِشْ

 

                                                                                                                                                                      

ُب الثَّايِن : َأْن ُُيْدِ   ْ َشا ، َوُمْلَحٌق بِاَْلََداَيا : ِْلَنَّ اَوالَضَّ يٍل َكاَن ِمنُْه ، َفَهَذا َخاِرٌج ِمَن الرِّ
ْشَوَة َي إَِليِْه َمْن َيْشُكُرُه َعََل َْجِ لرِّ

َها َوََل جَيُوُز َلُه َقُبوَُلَا : ِْلَنَُّه َيِصْيُ  َرْت ، َوَعَلْيِه َردُّ َة َما َتَأخَّ َمْت ، َواَْلَِديَّ ٌء  اً ًبا بُِمَجاَمَلتِِه َوُمْعَتاضُمْكَتِس  َما َتَقدَّ َعََل َجاِهِه ، َوَسَوا

عَكاَن َما َفَعَلُه ِمَن اْْلَ  ُرُم َبْذَُلَا َعََل اْْلُْهِدي . اً ِميِل َواِجًبا َأْو َتََبُّ  ، َوََل َُيْ

ِة   ُب الثَّالُِث : َأْن ُُيِْدَي إَِلْيِه َمْن َيْبَتِدُئُه بِاَْلَِديَّ ْ اَزاٍة عَ َوالَضَّ ٌة  اً ََل فِْعٍل َسالٍِف َوََل َطَلبلَِغْْيِ جُمَ لِِفْعٍل ُمْسَتْأنٍَف ، َفَهِذِه َهِديَّ

ْلَطنَِة ، َفِإْن َكاَفَأ َعَلْيَها َجاَز َلُه َقُبوَُلَا َوإِْن ََلْ ُيَكافِْئ َعَلْيَها َفِفيهِ  ا : َيْقبَ  َبَعَث َعَليَْها َجاُه السَّ اِل ِْلَنَّ َوْجَهاِن : َأَحُدُُهَ ُلَها لَِبْيِت امْلَ

ِة اْْلُْسلِِمنَي . ْلَطنَِة لَِكافَّ  َجاَه السَّ

  ُ ْز َأْن َيْسَتْأثَِر ُدوَن اْْل َها َوََل َيْقَبُلَها ِْلَنَُّه اْْلَْخُصوُص هِبَا ، َفَلْم جَيُ  َوَصَل إَِلْيِه بَِجاِه َواْلَوْجُه الثَّايِن : َيُردُّ
ٍ
ء ْسلِِمنَي بَِِشْ

 ُ  " . ْسلِِمنَي اْْل

 


