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 ] كتاب األميان والنذور [

 

 

 

 

وهذا  ]كتاب األميان والنذور [هذا الكتاب الذي عنون له بـ -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
الكتاب كتاب عظيم، تعم به البلوى وتكثر فيه املسائل والشكوى، فالناس يتلبسون باألميان كثريًا 

هلم عن املشروع واملمنوع: ما الذي شرعه هللا فيحلفون على األمور إثباتًا أو نفًيا، وحينئذ يكثر سؤا
من هذه األميان حىت يفعلوه، وما الذي حرمه فيجتنبوه، وهذا كله اعتنت نصوص الكتاب والسنة عن 

ببيانه وتوضيحه. وكانت العرب يف اجلاهلية يعظمون األمور بالقسم واحللف واألميان،  رسول هللا 
جاء اإلسالم، فجاءت هذه الشريعة احلنيفية السمحة ببيان فكانوا يقسمون باألشياء املعظمة حىت 

األحكام  وبني رسوله  أحكام األميان وما ينبغي للمسلم أن يراعيه عند قسمه وحلفه، فبني هللا 
ببيان ما جيوز القسم به وما حيرم على املسلم أن يقسم به، كما يف  واملسائل، وجاءت سنة النيب 

يف احلديث الصحيح: ) إن هللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم، فمن كان  -الم عليه الصالة والس -قوله 
حالًفا: فليحلف باهلل، أو ليصمت ( فبينت اليمني املشروعة وهنت عن اليمني املمنوعة، وبينت أن 
التعظيم ال يكون إال هلل وحده ال شريك له. فإن اإلنسان يرى حق والده وأبيه عظيًما، ومن هنا: 

حرمة ذلك  سم بأبيه كاذبًا، ومع ذلك حرم هللا عليه أن حيلف بأبيه، وبني النيب يبعد أن يق
: ) من حلف بغري هللا فقد كفر أو أشرك ( وهذا يدل داللة واضحة باألسلوب العظيم، حىت قال 
 على عظم أمر اليمني والقسم.

: ) يا عبدالرمحن بن قال: قال رسول هللا  عن عبدالرمحن بن مسرة  - 483] 
مسرة، ال تسأل اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن 
غري مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على ميني، فرأيت غريها خريًا منها: فكفر عن 

 وائت الذي هو خري ( [.ميينك 
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، فقد كانت العرب يف بالرمحة والتيسري وكذلك أيًضا: جاءت النصوص يف كتاب هللا وسنة النيب 
جاهليتها إذا حلف الرجل ال جيد خمرًجا من ميينه، ويعتربون اليمني عقًدا موثًقا مربًما: ال بد وأن يوقع 

بالرمحة والتيسري، فشرع هللا لعباده أن  ما حلف عليه، أو يرتك ما حلف على تركه. حىت جاء النيب 
كفارة اليمني التخيريية اليت خرير هللا فيها بني إطعام   خيرجوا من األميان بالكفارة، فبينت آية املائدة

عشرة مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة، فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام، فجعل هللا لعباده فرًجا 
وخمرًجا ويسر على عباده، إذ ال شك أن تعني اليمني ولزوم فعلها فيه ضيق على اإلنسان خاصة يف 

على أمر ترتتب عليه سلبيات عظيمة يف نفسه وأهله وماله وولده، ولكن األمور العظيمة، وقد حيلف 
 ببيان املخرج. هللا رحم عباده فجاءت النصوص يف الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول هللا 

رمحهم هللا برمحته الواسعة  -بباب األميان، فبني أئمة احلديث  -رمحهم هللا  -ومن هنا: اعتىن األئمة 
الواردة يف أحكام اليمني، وكذلك بينوا يف تراجم األبواب ما اشتملت عليه  هللا أحاديث رسول  -

رمحهم هللا  -من األحكام واملسائل، كذلك اعتىن إخواهنم من الفقهاء  تلك السنن عن رسول هللا 
، فأفردوا يف كتب الفقه باب اليمني وبينوا فيها مسائل األميان وأحكامها. فاملصنف -برمحته الواسعة 

. ومن عادة العلماء: أن جيمعوا بني ] كتاب األميان والنذور [درج على هذا فقال:  -رمحه هللا  -
والنذر؛ ألن كثريًا من املسائل واألحكام جيتمع فيها اليمني مع النذر، ومن هنا: تضم األشياء اليمني 

بعضها إىل بعض؛ لوجود املشاهبة واملماثلة، فتضم النظائر إىل بعضها لتكون املناسبة، ولكي يأمن 
نوع من إلزام  العلماء ويتالفوا تكرار املسائل وتكرار األحكام، وألن اليمني والنذر كل منهما فيه

حيلف على فعل شيء أو ترك  -املكلف نفسه ما ال يلزمه، خاصة إذا كانت اليمني على املستقبل 
 ، وحينئذ كالنذر الذي يلتزم فيه بأمر من األمور فعاًل أو ترًكا.-شيء 

أي: يف هذا املوضع سأذكر لك مجلة من أحاديث  ] كتاب األميان والنذور [: -رمحه هللا  -يقول 
األميان؛ ألهنا  -رمحه هللا  -اليت تبني أحكام األميان وأحكام النذور. ومجع املصنف  ل هللا رسو 

رضي هللا عنه وأرضاه  -متعددة، فهناك ميني مشروعة وهناك ميني ممنوعة، ولذلك جاء حبديث عمر 
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 ينهاكم ، فقال: ) إن هللا- وهي القسم بغري هللا  -فيه عن اليمني احملرمة  الذي هنى النيب  -
: ) من كان حالًفا: فليحلف باهلل، أو -عليه الصالة والسالم  -أن حتلفوا بآبائكم (. وكذلك قوله 

 -ليصمت ( فبني املشروع واملمنوع، فصارت اليمني منقسمة إىل ميني مشروعة وميني ممنوعة. فقال 
مني الغموس، وقد ذكر حديثها  : "األميان"؛ لتعددها. وقد تكون اليمني حمرمة: كما يف الي-رمحه هللا 

كما يف ميني القضاء: ) من حلف على ميني وهو فيها فاجر؛ ليقتطع هبا حق امرئ   -رمحه هللا  -
بقوله: "األميان".  -رمحه هللا  -مسلم: لقي هللا وهو عليه غضبان (. فنظرًا لتعدد أنواع األميان مجعها 

يف أحكام النذر،  اديث الواردة عن رسول هللا سأذكر لك األح -أيًضا  -وقوله: "النذور" كذلك 
 باب النذر وأحكامه.  -إن شاء هللا  -وابتدأ باليمني مث أتبعه بالنذر، وسيأيت 

أما اليمني، فهي يف لغة العرب تطلق مبعان، منها: احللف. وهو املعىن املناسب للمعىن االصطالحي، 
أو صفة من صفاته، فلما قال  م هللا واملعىن االصطالحي يدور حول تأكيد األمر بذكر اس

األمر، أي: أن اإلنسان حيلف لكي يثبت أمرًا. إما أن  -أو تأكيد  -العلماء: إن اليمني توكيد 
يكون األمر يف املاضي: فيحلف أنه وقع أو حدث، أو حيلف أنه مل يقع ومل حيدث، فيحلف باهلل أنه 

ا مضى وذهب. وقد تكون اليمني على املستقبل: ما فعل أو حيلف باهلل أنه فعل، هذا بالنسبة مل
رمحهم  -فيؤكد أمرًا إثباتًا أو نفًيا، فيقول: وهللا ألفعلن، أو يقول: وهللا ال أفعل. فحينئذ مجع العلماء 

األمر بذكر اسم هللا. ألن اليمني ال تكون إال بأمساء  -أو تأكيد  -ذلك كله بقوهلم: توكيد  -هللا 
، ومن هنا: بينوا اليمني املشروعة أهنا ال تكون مشروعة إال إذا كانت العلى هللا احلسىن وصفاته 

 .بيانه يف حديث عمر بن اخلطاب  -إن شاء هللا تعاىل  -على هذا الوجه، كما سيأيت 

اليمني للعلماء فيها قوالن: قال بعض العلماء: األصل فيها اإلباحة، أي: أنه مباح لك أن حتلف أو 
نت على التخيري: إن شئت حلفت وإن شئت تركت احللف، فلو أنك يف أمر من ترتك احللف، فأ

األمور أخربت أناًسا أنه وقع فلم يصدقوك، فأنت باخليار: إن شئت أن تؤكد وقوعه باحللف، وإن 
: إهنا مباحة وليست مبكروهة، واستدلوا -رمحهم هللا  -شئت أن ال تؤكد ذلك. فقال مجهور العلماء 
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بأيب وأمي صلوات  -: أنه حلف ومل يستحلف اديث الصحيحة عن رسول هللا على ذلك باألح
، وكان يؤكد بيمينه املشهورة ) والذي نفسي بيده ( ) والذي نفس حممد بيده ( -هللا وسالمه عليه 

صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه. فقالوا: إن هذا يدل على أن اليمني مباحة، مث قالوا: إنه مل يرد يف  
 ما يدل على كراهية اليمني، وأهنا مكروهة أو خالف األوىل.  هللا وال سنة النيب  كتاب

كما هو يف مذهب الشافعية رمحة هللا على اجلميع   -وأما بالنسبة للقول الثاين: فقال بعض العلماء 
 قالوا: إن اليمني مكروهة. وال شك أن مذهب اجلمهور من حيث الدليل أقوى وأوىل. -

اليمني إىل مخسة أقسام: فتارة تكون مييًنا واجبة فيجب عليك أن  -رمحهم هللا  -لماء وقد قسم الع
حتلف، وتارة تكون مييًنا مستحبة ومندوبة فيفضل لك أن حتلف، وتارة تكون حمرمة عليك فال جيوز 
لك أن حتلف، وتارة تكون مكروهة إذا تركتها فهذا أفضل، وتارة تكون على األصل وهو اإلباحة. 

ما كون اليمني واجبة على املكلف: فهذا إذا كان الستنقاذ نفس، أي: ألمر واجب، وحنو ذلك فأ
مثل: أميان القسامة، فقد تقدم معنا يف باب القتل أن أميان القسامة مشروعة، وحينئذ إذا طُلب من 

ن حيلفوا، املدعى عليهم أن حيلفوا أميان القسامة أهنم ما قتلوا وال علموا من قتل: فواجب عليهم أ
 فهي ميني متعينة.

وتكون اليمني مندوبة: إذا كانت ألمر مندوب مستحب، مثل: أن يصلح اإلنسان بني متخاصمني، 
فلو اطلع على خصومة بني أخوين من إخوانه أو صديقني، أو بني أرحام وقعت بينهم شحناء وهم 

عوا وزالت الشحناء حيبونه أو يكرمونه، فإذا حلف عليهم اصطلحوا، وإذا حلف عليهم اجتم
والبغضاء، فحينئذ: يندب له ويستحب له أن حيلف عليهم أن يصطلحوا وأن جيتمعوا، وهكذا يف 
األمور املستحبة، فكلما أدت اليمني إىل أمر مفضل ومستحب شرًعا ومندوب شرًعا: فإهنا مندوبة 

 ومستحبة.

 -مثل: أن حيلف اليمني الغموس  وكذلك أيًضا: تكون اليمني حمرمة، وهذا إذا كانت على أمر حمرم،
فاجرًا فيها كاذبًا؛ لكي يقتطع مال امرئ مسلم. وكذلك اليمني اليت تكون يف البيع  -والعياذ باهلل 
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والشراء، فيحلف باهلل أن سيارته أعطي فيها عشرة آالف ومل يعطه أحد فيها عشرة آالف، فإذا 
: لقي هللا وهو عليه -أو على أرضه  أو على بيته -حلف هذه اليمني بعد العصر على سلعته 

غضبان! وكذلك أيًضا: إذا ادعى شخص على شخص حقًّا من احلقوق وليست عنده بينة، 
 -رضي هللا عنهما  -فاألصل: أن البينة على املدعي واليمني على من أنكر، ففي حديث ابن عباس 

قال: ) البينة  أن النيب : -بسند صححه غري واحد من أئمة العلم  -عند احلاكم يف املستدرك 
على املدعي ( فقال: ) البينة على املدعي، واليمني على من أنكر ( واجلزء الثاين يف الصحيح        

) ولكن اليمني على من أنكر (. فهذا أصل أن من أنكر حيلف اليمني، فلو أنه استدان من شخص 

 -والعياذ باهلل  -، فأنكرها لايرف ، وليست هناك بينة تثبت أنه أخذ العشرة آاللايرعشرة آالف 

! وهو يعلم أنه قد أخذ العشرة آالف، فرُفع إىل القاضي، لايروقال: مل آخذ منك عشرة آالف 

فطلب القاضي من صاحب احلق أن يأيت بالشهود، قال: ما عندي شهود. ولكن ليس لك إال ميني 
ويقطع  -والعياذ باهلل  -ًما خصمك، فحينئذ إذا حلف اليمني: حيلفها من أجل أن يستحل حرا
، وقد أمجع -والعياذ باهلل  -املسلم عن حقه! فهي اليمني الغموس؛ ألهنا تغمس صاحبها يف النار 

على أهنا اليمني الفاجرة، وأن صاحبها آمث، وأهنا حمرمة شرًعا. ومما ذُكر يف  -رمحهم هللا  -العلماء 
 -حد هذه اليمني الفاجرة وحيول عليه احلول خبري! التجربة وباخلربة يقولون باملناسبة: ما حلف أ

  ، وهذا كأهنا مهلة له أن يتوب ويرجع، فإذا مل يتب ويرجع؛ ألنه حلف باهلل-والعياذ باهلل 
يف شرعه،  فيحاد هللا  -والعياذ باهلل  -وجعله عرضة دون احلقوق؛ لكي حيل احلرام وحيرم احلالل 

 فهذه اليمني أمجع العلماء على حترميها.

 وتكون اليمني مكروهة: كما إذا كانت خالف األوىل، وذكر العلماء هلا مثااًل: كحلف أيب بكر 
أمره  يف قصة اإلفك، فإن هللا  - ابن عمه املهاجر  -حينما حلف أن ال يعطي مسطح 

: "بلى" مث رجع وأعطاه و بكر فقال أب ژ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژبالعفو والصفح وقال: 
. فهذه ميني مكروهة إذا كانت خالف األوىل واألفضل، مثل أن يقول: وهللا ال وكفر عن ميينه 
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أتصدق على فالن. أو يكون له صديق، أو أخ، أو طالب علم، أو إنسان يستفيد من زيارته، أو 
: -وحنو ذلك  -وهللا ال أشهد جمالسه رجل صاحل فيه خري فيقول: وهللا ال أزوره، وهللا ال أحضره، 

 فهذه ميني مكروهة. وأما املباح: فهو األصل إذا انتفت الدوافع وانتفت املوانع.

: وقوله  ژ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژيقول:  ؛ فإن هللا اليمني مشروعة بكتاب هللا 

قواًل  وكذلك شرعت بالسنة، كما يف األحاديث الصحيحة عن النيب  .ژ ی  ىئ ژ
عليه  -بالنطق والقول، فأما القول: كقوله  -عليه الصالة والسالم  -وفعاًل، حيث فعل اليمني 

: ) من كان حالًفا: فليحلف باهلل، أو ليصمت ( فهذا يدل على مشروعية اليمني -الصالة والسالم 
كثرية اليت وردت يف   لليمني: فاألحاديث -عليه الصالة والسالم  -بدليل السنة القولية. وأما تطبيقه 

: ) والذي نفسي بيده، -عليه الصالة والسالم  -، فقال بربه  -عليه الصالة والسالم  -قسمه 
جاء والناس  هلل أغري من أن تزين أمته أو يزين عبده (. وكذلك أيًضا: اإلقرار، حيث إن النيب 

صلوات هللا وسالمه عليه  -منوع : فأقر املشروع، ونفى املحيلفون األميان املشروعة باحللف باهلل 
. وأمجع العلماء على أن اليمني مباحة، وإن كان اخلالف بينهم: هل إباحتها على الكراهة أو -

 . -كما قدمنا   -بدون كراهة؟ 

 هذا احلديث الشريف الذي اشتمل على وصية من وصايا رسول هللا  -رمحه هللا  -ذكر املصنف 
، فهو خطاب خاص أريد به العموم يف بعض جوانبه ملن توفرت فيه هلذا الصحايب ولألمة من بعده

يف سؤال اإلمارة. وهذا  -رضي هللا عنه وأرضاه  -صفات الضعف، كما يف هنيه لعبدالرمحن بن مسرة 
أرحم بالناس من  -عليه الصالة والسالم  -على أمته، وكان  احلديث اشتمل على شفقة النيب 

، فما ترك باب خري إال أمر به، وال سبيل رشد -مه عليه إىل يوم الدين صلوات هللا وسال -الوالدين 
، ومن هذا: -بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه  -إال هدى ودل عليه، وال باب شر إال حذر منه 

صلوات هللا  -للصحابة جمتمعني ومنفردين، فكان يوصيهم  -عليه الصالة والسالم  -وصاياه 
ح دينهم ودنياهم وآخرهتم. فوجره هذه الكلمات الطيبات املباركات اليت تأخذ مبا فيه صال -وسالمه 
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ارة ـأل اإلمـرة، ال تسـن بن مسـمـ] ) يا عبدالرحوغضبه  حُبجز من ينفذها ويقوم هبا عن نار هللا 
أن يطلب اإلمارة. واإلمارة إذا تََأمَّر اإلنسان صار األمر إليه،  -عليه الصالة والسالم  -فنهاه  ( [

فهي مأخوذة من األمر، و"تأمر على القوم" إذا أصبحت أمورهم ومصاحلهم إليه يرجعون إليه يف 
هني عن  وهي الوالية. وهذا ] ) يا عبدالرمحن بن مسرة، ال تسأل اإلمارة ( [ذلك. فقال له: 

أراد أن يبني عظم أمر اإلمارة، وأن من توىل  الوالية العامة والوالية اخلاصة، واملراد بذلك: أن النيب 
أمور الناس وتوىل مصاحل املسلمني فإنه قد محل أمانة عظيمة، ومسؤولية جسيمة، فإن حفظها: 

 يف  له يوم ال  ل إال  له رُفعت درجته وعظُمت عند هللا منزلته، ولذلك يف السبعة الذين يظلهم هللا
) إمام عادل (. واملقسطون على منابر من نور يغبطهم عليها األنبياء والشهداء؛ ألنه ال يقسط وال 
يعدل وال يقوم باحلق وال يوصل احلقوق إىل الناس إال من كان شديد اخلوف من هللا، شديد املراقبة 

، فال يعرض نفسه للهالك يف فق على أمة حممد ، حافظًا حلدود هللا، متقًيا حملارمه، ويشهلل 
 دينه بذهاب حسناته وحتمله لسيئات الناس إذا  لمهم وهضمهم حقوقهم.

، فإما حافظ فكل من توىل أمرًا من أمور املسلمني فإن الصغري والكبري خصم له بني يدي هللا 
 -، وأمانة جسيمة، وبني من اإلمارة؛ ألهنا مسؤولية عظيمة وإما مضيع، ومن هنا: رهب النيب 

السبب وهو: ضعف عبدالرمحن، وهذا يدل على أن صالح اإلنسان وتقواه  -عليه الصالة والسالم 
ال يكفي للقيام باحلقوق والواجبات، فالواليات واألعمال واملناصب تفتقر إىل صفات معينة يتأهل 

، فإذا توفرت هذه الصفات، هبا اإلنسان؛ لكي يعرف كيف يؤدي احلقوق على أمت الوجوه وأكملها
، فإنه ال ميكن أن تصلح األمور إال بتوفيق هللا، ومجع اإلنسان بني صالح الدين والدنيا ووفقه هللا 

فإن من الناس من هو من أذكى اخللق وأعرفهم باحلق، ومع ذلك خيذله هللا فال يوفق! ولذلك برئ 
والقوة، وبرئوا من حوهلم وقوهتم وسلموا األمور من احلول  -صلوات هللا وسالمه عليهم  -أنبياء هللا 

 .عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه املصريهلل، وشهدوا أنه ال توفيق هلم إال باهلل، 
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عظم أمر اإلمارة، سواء كانت اإلمارة عامة أو كانت اإلمارة خاصة، مثل: أن يتأمر  فبني النيب 
يسأل يوم القيامة عن من توىل أمورهم، ومن سلم  يف السفر على الرفقة. فال حيرص أن يكون أمريًا

من هذا: فقد خفف احلمل عن  هره، وسلك سبيل السالمة، إال أن احلديث يف  اهره مينع وحيرم 
سؤال اإلمارة؛ ألن سؤال اإلمارة وطلبها فيه تشوف ورغبة، والشخص إذا أحب شيًئا ورغب شيًئا 

ن أجل أن يصل إىل هذا األمر، حىت إنه لرمبا تعاطى فنت به، ولذلك لرمبا تقحم األمور العظيمة م
إشارة أنه  -أيًضا  -. فالشاهد من هذا: أن يف احلديث -والعياذ باهلل  -احملرمات كالرشوة وغريها! 

ال ينبغي للمسلم أن يتشوف لألمور، وأن حيرص على أن يكون طالًبا للقيام باملصاحل والواليات 
يف اإلمارة لكنه عام، فالشخص حيرص قدر املستطاع على أن ال يربز وحنوها. وهذا وإن كان قد جاء 

 ؛ حىت يتوىل هللا أمره فيبوئه مبوأ صدق.نفسه للناس، وأن يتقي هللا 

، وسلك سبيل السالمة وهو أهل: ال بد وأن يقيض هللا له ومن هنا: من عفه وكفه، واتقى هللا 
باب خري وثغر خري قد يكون أعظم وأفضل مما عف عنه وانكف، وهذا معروف يف سري العلماء 
واألئمة والصلحاء، ما اتقى هللا عبد، وحفظ األمانات، وابتعد عن التبعات واملسؤوليات، وفوض أمره 

 اقبة، ولكن إذا كانت يف اإلنسان أهلية.. السنة عن رسول هللا : إال أحسن هللا له العإىل هللا 
من حيث األصل: أنه ال جيوز سؤال اإلمارة، وأيًضا: لو سأهلا شخص فإنه ال يعطى، فجمع النيب 

  يف سنته بني األمرين: النهي عن السؤال، ومنع من سأل، كما يف حديث األشعريني ملا أتيا مع
، وطلبا من أيب موسى أن يدخلهما إىل رسول هللا  -رضي هللا عنه وأرضاه  -أيب موسى األشعري 

ب أبو طلبا الوالية والعمل، فعج وهو ال يدري ماذا ينويان، فلما دخال على النيب  على النيب 
وقال: يا رسول هللا، إين مل أكن أعلم هبذا! أي: أهنما مل خيرباين أهنما يريدان هذا  موسى 

مجع  : ) إنا ال نعطي الوالية من سأهلا ( فمنعهما مما سأال، وهذا يف سنة النيب الشيء. فقال 
وإال قد يكون يف  ؛ ألنه إذا سأل فهذا يف الغالب-بني النهي وعدم متكني من يسأل  -بني األمرين 

النادر يسأل وهو أهل، فإنه إذا سأل يف الغالب يكون مفتونًا هبذا الشيء، ومن فنت هبذا الشيء قد 
نسأل هللا السالمة  -يضحي مبصاحل الشيء للبقاء يف الشيء! ومن هنا: جتد من حيرص على الظهور 
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مر ال يصلح إال هبذا الشيء. فأراد أن والربوز إذا  هر يف أمر حيبه، مث قيل له: إن هذا األ -والعافية 
يقوم بالشيء الذي فيه صالح األمر، وإذا به مُينع ويقال له: إذا قمت هبذا األمر مننعك مما أنت فيه! 

، ويتساهل يف اقرتاف سرعان ما يرتك ذلك األمر، وعندها خيون األمانة، ويضيع حق هللا 
 نه مفتون بذلك الشيء!؛ ألاحملرمات من أداء الواجبات ورعاية املصاحل

وهذا ال شك أنه عني احلكمة: أن الشريعة متنع من يتشوف هلذه األمور ويتشوف هلذه املصاحل. 
أنه  -عليه السالم  -عن نيب هللا يوسف  عن سؤال اإلمارة، وجاء يف كتاب هللا  هناهم النيب 

فزكى نفسه وسأل الوالية، وقال العلماء: إنه ال  ژ چ چ    چ ڃڃ ڃ  ڃ ڄ ژقال: 
، فالذي جاء عن وما جاء عن رسول هللا  -عليه السالم  -تعارض بني ما جاء عن يوسف 

يوسف ينطبق على كل من توفرت فيه األهلية وغلب على  نه أنه يقوم باحلقوق، أو غلب على  نه 
ن كالغاش للمسلمني: حيث مكرن من ليس أنه إذا مل يتقدم سيتقدم من ليس بأهل، وعندها يكو 

    چ ژبأهل من مصاحلهم وهو جيد يف نفسه األهلية للقيام هبذه املصاحل، ولذلك قال يوسف: 

فبني أن عنده األهلية، ومن علم األهلية يعلمها بأحد أمرين: إما أن يستيقن، وإما  ژ چ چ
 أن يغلب على  نه.

أن اإلنسان لو كان عالـًما فقيًها، يعرف القضاء، وفيه  على -رمحهم هللا  -ومن هنا: نص األئمة 
أهلية القضاء بالعلم وبالشخصية: فيه قوة، فيه ذكاء، فيه قدرة على إيصال احلق ألهله. فإنه إذا 
غلب على  نه أنه يقيم العدل ويقيم القسط: فإنه جيب عليه إذا توقف العدل على والية مثله؛ ألن 

 ەئ ەئ ژفهو واجب، ومحلوا قصة يوسف على ذلك؛ ألن هللا يقول: ما ال يتم الواجب إال به 

 .-عليه السالم  -ويوسف ممن أُمر باالهتداء هبديه  ژ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ

فالشاهد من هذا: أننا ال نرى تعارًضا بني احلديث وبني اآلية الكرمية، وال شك أن احلديث سلك 
بالناس مسلك السالمة، فاألسلم لإلنسان أن يتقي سؤال الواليات، وليس األمر خاصًّا باإلمارة، 
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ون فالبعض يظن أن هذا خاص فقط بأن يتوىل اإلمارة، فاجلواب: ال، ففي حكم اإلمارة: أن يك
مسؤواًل عن املو فني يف إدارته، فيتشوف إىل ذلك ويطلبه. حىت ولو كان عاماًل من العمال يعمل يف 
عمل، وصاحب العمل يقيم شخص يدير هؤالء العمال؛ ألجل أن يرتب مصاحلهم، فال يسأل وال 
 يتشوف لكي يكون مسؤواًل عنهم، كل هذا لكي يسلم له دينه، ويكون أبعد ما يكون عن سؤال هللا

 له عن حقوق الناس، واألمانة اليت حتملها يف رعاية مصاحلهم والقيام عليها. 

فيه دليل على أن اإلنسان  ] ) فإنك إن سألتها وكلت إليها ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
رم : أنه حيُ -يف مسألة اإلمارة  مثل ما بني النيب  -إذا اغرت بنفسه وزكى نفسه وطلب األمر اخلطري 

] ) وإن أعطيتها من غري مسألة أعنت  .] ) وكلت إليها ( [، ومن هنا قال: التوفيق من هللا 
واتقاه، وجاءه  هذا يدل على أن اإلنسان إذا برئ من احلول والقوة، وخاف هللا  عليها ( [

ض الشيء من غري مسألة وال استشراف: فإنه حري أن يباَرك له. وقد توسع بعض من الناس حىت بع
يف سؤال املصاحل، ومما دخل على بعضهم من الدخن: تزكية النفوس،  -أصلحهم هللا  -األخيار 

فالبعض جتده يقول: أريد أن أصري إماًما يف املسجد الفالين، أو أصري قاضًيا يف املكان الفالين. ملاذا 
ًم جتد عند هؤالء يا فالن؟ يقول: كيف أترك األمر لفالن وعالن؟! وال بد أنا أن أقوم بذلك! فدائً 

نوع من التزكية ونوع من الغرور، وهذا ال شك أنه قد يوكل إىل نفسه، بال إشكال أنه سيوكل إىل 
 نفسه؛ ألنه يف الغالب: أنه ال تكون عنده هذه اجلرأة وعنده اخلوف والورع.

ة الفساد يف فاملنبغي على املسلم أن يتورع، وأن ال يغره كثرة هالك الناس حىت يزكي نفسه؛ فإن كثر 
رمحهم  -الناس قد تسحب الصاحل إىل الفساد ولو كان صاحلًا يف نفسه. ولذلك من أئمة السلف 

يف قصته  -رمحه هللا  -من امتنع عن القضاء وكان الزمان زمان خري، فاإلمام أبو حنيفة  -هللا 
ه ملا أقيم وإياس لكي املشهورة: أكره على القضاء فامتنع، وقال يف إحدى الروايات عنه يف القصة: أن

: "يا أمري املؤمنني، وهللا ال أصلح". فقال: "إن كنت -رمحه هللا  -يُوىل أحدمها القضاء قال اإلمام 
وكان ذكيًّا معروفًا  -صادقًا فإين ال أصلح، وإن كنت كاذبًا فال تويل من كذب يف ميينه!" فقال إياس 
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ته على شفري جهنم فحلف مييًنا يكفر عنها ويسلم". بالذكاء يضرب به املثل: "يا أمري املؤمنني، أقم
والصحيح: أن اإلمام أبا حنيفة منعه من القضاء أمر ذكره وبينه يف بعض الروايات، قال: "وهللا، إين 
ال أملك القلب الذي أقضي به عليك وعلى أمثالك". فليست القضية قضية علم، ولكن وأن يكون 

سان عنده القدرة على الصدع باحلق، وعلى إقامة احلق وإيصال اإلنسان عنده أهلية، وأن يكون اإلن
احلقوق إىل أهلها، وهذا خيتار بعض العلماء أنه هو السبب يف امتناعه، وهذا موضع الشاهد: أن 

مع وجود األهلية وصالح الزمان يف بعض األحيان تكون األهلية حتتاج إىل  -رمحهم هللا  -السلف 
 شيء معني.

: أنه ملا ُعرض عليه القضاء فر -رمحه هللا  -ا أثر عن أيب قالبة عبدهللا اجلرمي وكذلك أيًضا: مم
وكان إماًما يف احلديث والفقه، عالـًما باألحكام رمحه هللا برمحته الواسعة  -وامتنع، فقالوا له: يا إمام! 

فة، والرواية عن ، فقالوا له: كيف متتنع عن القضاء وأنت أنت؟! يعين: أنت يف العلم وأنت يف املعر -
رمحه هللا برمحته  -، والفقه يف الدين باملكانة العظيمة؟! وقد كان على ورع وتقوى رسول هللا 
رمي يف حبر  -يعين: جييد السباحة  -: "أرأيتم لو أن رجاًل سباًحا -رمحه هللا  -، فقال -الواسعة 

يتعب! فهكذا إذا كثر الفساد:  إىل مىت يسبح؟" فهو فيه األهلية "سبراح" ولكن سيسبح سيسبح حىت
حيرص على إيصال احلق حيرص على إيصال احلق، حىت يأيت يوم من األيام وهو بشر ضعيف فال 

 يأمن من نفسه أن يضعف.

ومن هنا: كان هذا شيء من الورع واخلوف والوجل، وليس معىن هذا أن ُترتك مصاحل املسلمني إىل 
أهنم حيذرون؛ نصيحة للدين، حىت  -رمحهم هللا  -من ليس بأهل، ولكن من عادة العلماء واألئمة 

اصة، حىت إذا توىل اإلنسان أو أراد أن يطلب الشيء فإنه يقوم حبقوقه، ويدخل يف هذا: الواليات اخل
ولو كان إماًما يف مسجده فطلب اإلمامة وطلب اخلطابة، إذا كان لغرض دنيوي مثل: أن يكون يف 

ل مااًل أكثر  نسأل  -مسجد ليس فيه مجعة، ويريد أن ينتقل إىل مسجد فيه مجعة؛ من أجل أن حُيصرِّ
ىل نفسه. ولقد أخرب أو مصلحة من الدنيا أكثر: فهذا ال شك أنه سيوكل إ -هللا السالمة والعافية 
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بعضهم ممن ابتلي بذلك: أنه كان يف مسجده، وكان حريًصا على اخلري يقيم دروسه ووعظه للناس 
 -وإرشاده بعد الصلوات املفروضة، فلما عرض أو ُوجد ما هو أحسن وأفضل قال: دخلتين الدنيا 

بركة طلب  وكانت عنده  روف. فسعى إىل ذلك األمر، قال: فمحقت مين -وال أزكي نفسي 
العلم، فأصبحت ال أستطيع أن أقيم درًسا ومل يبارك يل يف خطيب! وهذا عاجل العقوبة، ينبغي 

وجعل  -ولو كانت والية دينية يف إمامة أو خطابة  -لإلنسان أن يكون على حذر، ومن توىل والية 
الذي  -فيق من هللا هللا نصب عينيه: وفقه وسدده وأيده وأعانه وبارك له، فإن األمور مصحوبة بالتو 

. وهذا ليس من شرط يف البداية فقط، البداية هي مفتاح اخلري، بل كل -ال إله غريه وال رب سواه 
أمر من أمورك ال حتس أنك قادر عليه، واستفتح أمورك كلها يف كل يوم بل يف كل حلظة ويف كل 

ذلك األمر فتضرع إىل احلي  ثانية تتلبس بأمر من األمور تربأ فيه من حولك وقوتك حىت يُطلب منك
يقول: ) يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث، أصلح يل شأين كله، وال تكلين  القيوم، فهذا رسول هللا 

إىل نفسي طرفة عني ( بني أن من طلب الشيء وكل إليه، وهو يقول: ) وال تكلين إىل نفسي طرفة 
 عني (.

للناس، من تدريس وتعليم وإمامة، ووالية من  فلو أنك جئت إىل أي أمر فيه والية على الناس ونفع
إمارة أو و يفة فيها مصاحل للناس، ودخلت إىل مكتبك، ودخلت إىل عملك، وجرب ذلك، يف كل 
يوم تدخل وأنت تشعر أنه ال حول لك وال قوة، وأنك ضعيف وأنك حتت رمحة هللا: سرعان ما 

، والعكس بالعكس: فتجد الرجل يف عمله  يأتيك التوفيق واملعونة والتأييد واحلفظ والنصر من هللا
وو يفته وقضائه وإمارته وواليته يدخل وهو بريء من احلول والقوة ضعيف، مث ما يلبث حىت يعرف  
كيف يقوم باألعمال، فإذا عرفها وأتقنها نسي أنه أفقر ما يكون إىل ربه، وأنه أحوج ما يكون إىل 

واملعرفة، وإذا به يأيت أمام األمر الواضح فيخذله هللا من حيث  ربه، فيغرت مبا هو فيه من الذكاء واخلربة
ال حيتسب! ولذلك على املسلم دائًما يف أموره كلها أن يربأ من احلول والقوة، وأن ال يتعاطى 
األسباب اليت يكله هللا فيها إىل حاله؛ فإنه إن وكله إىل ذلك وكله إىل ضعف وخور، ونسأل هللا بعزته 

 وكماله أن ال يكلنا إىل أنفسنا طرفة عني. وجالله وعظمته
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ولذلك أثر عن العلماء واألئمة: أهنم كانوا كلما ارتفعت درجتهم يف والية العلم ومكانة العلم كلما 
، فهي ذلة يف مقام عزة، ومهانة يف مقام  ازدادوا تواضًعا، نزواًل وذلًة وامتهانًا للنفس أمام هللا 

 باهلل العلي العظيم.كرامة، فال حول وال قوة إال 

أن الغرور بالنفس وأن اإلنسان حينما يظن أن يف نفسه أهلية يف أمر من األمور..  فبني النيب 
فتًحا  -صحيح أنه نص على اإلمارة، ولكنه أصل؛ ألن هللا مطلع على القلوب، وكثري من األمور 

لى أصحاهبا مبا غريوا يف أنفسهم يطلع هللا فيها على القلوب فيغري ع -وإمساًكا، تيسريًا وتعسريًا 

فهذا أصل: أن يستدمي اإلنسان الشعور بالرباءة  ژ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۓ ۓ ے  ے ھ   ھژ
 من احلول والقوة.

ويف هذا احلديث قفل لألبواب املفضية للشر والبالء على األمة بتسلط الناس على الواليات، فحذر 
من االستشراف هلا، وبني هبذا احلديث أنه ينبغي لإلنسان أن ال يكون ذلك الرجل الذي  النيب 

 .-عليه السالم  -يف قصة يوسف  -كما ذكرنا   -يسأل، إال ما استثناه الشرع 

أن من حلف على ميني فرأى غريها خريًا  -وهو موضع الشاهد  -يف املقطع الثاين  مث بني النيب 
وأتى الذي هو خري. ومناسبة هذه اجلملة: أن اإلمارة قد حيلف اإلنسان أنه ال  منها: كفر عن ميينه

أنه  يتوالها، مث يرى أن اخلري أن يتوالها، فُيطلب منه ذلك، وحينئذ تكون اليمني مانعة، فبني النيب 
نه إذا رأى أن اخلري أن يكفر عن ميينه كفر، وهذا يف حالة ما إذا طُلبت منه، وكان قد حلف على أ

 ال يليها، هذا فيما ذكره بعض العلماء من مناسبة هذا املوضع من احلديث لذكره بعد اإلمارة.

كما   -يف هذه اجلملة: ) أن من حلف على ميني ( فيه دليل على مشروعية احللف، وهذا أصل 
ويكون جممع عليه. ) فرأى غريها خريًا منها ( فيه دليل على أنه قد حيلف اإلنسان على أمر  -ذكرنا 

غري هذا األمر خريًا منه، وأن األمور تتفاوت يف اخلري والنفع كما تتفاوت يف الشر والضرر، فبني النيب 
  فقال: "وهللا أفعل" مث رأى اخلري أن ال يفعل، أو  -سواء إثباتًا أو نفًيا  -أن من حلف على ميني

ري يف املوضعني. من أمثلة ذلك: لو قال: "وهللا ال أفعل" فرأى اخلري أن يفعل: أن عليه أن يتبع اخل
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قال: وهللا ال أزور فالنًا، وهللا ال أدخل دارك، وهللا ال أتغدى عندك، وهللا ال آكل طعاًما عندك، 
. فهذا حلف على أن ال يفعل، مث رأى أن اخلري أن يرب أخاه، -وحنو ذلك  -وهللا ال أركب سيارتك 

ه يف يوم من األيام؛ من أجل أن يأكل طعامه يف ورأى أن خاطر أخيه قد انكسر، أو جاءه أخو 
جملس يستعني به على طاعة هللا وحمبة هللا: فحينئذ يكفر عن مينيه ويفعل. والعكس، لو قال: "وهللا 
ألفعل الشيء الفالين" مث وجد اخلري أن ال يفعله فقال: "وهللا ألعطينك مئة" فحلف أنه يعطيه مئة 

يستعني باملئة على أمور حمرمة، أو وجده إذا أخذ املئة قد تفسده  ، مث وجده مسرفًا، أو وجدهلاير

فرأى أن اخلري أن ال يعطيه: فحينئذ ال يعطيه؛ ألنه أخري، ويكفر عن ميينه. وهكذا لو قال لولده: 
 "وهللا ألضربنك" مث رأى أن اخلري أن ال يضربه: فإنه يكفر عن ميينه وال يضربه. وهكذا بني النيب 

:  -عليه الصالة والسالم  -أن يكفر عن ميينه وأن يأيت الذي هو خري، وقد قال ذلك  أن األفضل:
ال أحلف على ميني فأرى غريها خريًا منها: إال كفرت عن مييـين وأتيت الذي هو  -وهللا  -) إين 

خري ( ويف قوله: ) إال كفرت عن مييين ( دليل على مشروعية كفارة اليمني، وكفارة اليمني جاءت 
ملة يف احلديث: ) إال كفرت عن مييين ( وبينها القرآن، وعلى هذا: يكون هذا احلديث مثااًل على جم

اجململ املبني يف القرآن؛ ألن اإلمجال قد يكون يف القرآن مبيًنا يف السنة، وقد يكون يف السنة مبيًنا يف 
ًنا يف السنة، فهذه أربعة أحوال القرآن، وقد يكون يف القرآن مبيًنا يف القرآن، وقد يكون يف السنة مبي

 له يف اإلمجال والبيان.

فأما بالنسبة لقوله: ) كفرت ( فكفارة اليمني: إطعام عشرة مساكني من أوسط الطعام، أو كسوهتم، 
أو حترير رقبة. تشتمل على نوعني من أنواع الكفارة، النوع األول: التخيريي يف الثالثة اخلصال: 

كسوهتم، أو عتق الرقبة، فهذه الثالث ليست مبرتبة، ويقال للمكلف:   إطعام العشرة مساكني، أو
اخرت ما شئت منها، ولو كان قادرًا على غريه. والنوع الثاين: الرتتيب، وذلك أنه إذا عجز عن هذه 
الثالث ومل يستطع فعل أي واحد منها: فإنه ينتقل إىل صيام ثالثة أيام كفارة ليمينه، والعوام وبعض 

ومون الثالثة األيام مباشرة، وجيعلون كفارة اليمني الصيام مباشرة وهو قادر على اإلطعام، اجلهلة يص
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قادر على الكسوة! وهذا ال شك أنه ال جيزيه، فمن صام ثالثة أيام يف كفارة اليمني وهو قادر على 
رآن مرتًبا إطعام العشرة مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة: مل جيزه الصيام، وذلك ألن ما كان بالق

جعل صيام الثالثة األيام عند العجز عن الثالث اخلصال األوىل  روعي فيه الرتتيب، ولذلك هللا 

 وئ وئ ەئەئ ائ ائ           ى ى ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ژ

فهذا يدل على أنه ال ينتقل للصيام إال عند العجز  ژ ېئ        ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ  ۇئ ۇئ
 عن الثالث اخلصال.

إطعام العشرة مساكني للعلماء فيه وجهان: إذا كان طعام متليك، مثل: أن يطعمهم الرب أو يطعمهم 
التمر، فقال بعض العلماء: نصف صاع لكل مسكني. ومنهم من يقول: ربع صاع لكل مسكني. 
وهي مسألة مشهورة اختلف فيها العلماء يف أكثر من موضع؛ لورود التحديد بالنصف، كما يف فدية 

قال  : أن النيب -وقد تقدم معنا  -يف الصحيحني  نسك كما يف حديث كعب بن عجرة ال
له: ) أطعم فـََرقًا بني ستة مساكني ( وهذا الفرق ثالثة آصع، وإذا كان بني ستة مساكني فمعىن 

 ذلك: لكل مسكني نصف صاع.

إىل كفارة الظهار؛ فإن ومنهم من قال: اإلطعام ربع صاع إال أن يدل الدليل على النصف؛ استناًدا 
يف قصة سلمة بن صخر  أمر يف كفارة الظهار بإطعام ستني مسكيًنا، فأيت النيب  -تعاىل  -هللا 

كما يف رواية سعيد   -، وحزر -والعرق املكتل  -بعرق من متر  -رضي هللا عنه وأرضاه  -البياضي 
ستني مسكني: يكون لكل حزر خبمسة عشر صاع، مخسة عشر صاع على  -بن املسيب يف املوطأ 

مسكني ربع صاع. ومن هنا: ختتلف الفتوى فتجد بعض العلماء يقول: نصف صاع، وبعضهم 
يقول: ربع صاع؛ الختالف التقديرين، هل تُلحق الكفارة بفدية النسك أو تلحق بكفارة الظهار؟ 

يف السنة لكليهما،  ألن هللا مسى الكل إطعاًما، وأمر هنا باإلطعام دون أن حيدد، وقد جاء التحديد
وهو أبرأ للذمة. مث اإلطعام  والنصف ال شك أنه أقوى من حيث الدليل، ولكونه مرفوًعا إىل النيب 

 يكون على صورتني: 
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الصورة األوىل: أن مُيَلك الفقري بأن يعطيه النصف صاع ومعه ما يأتدم به يف اختيار طائفة من 
سكني خمريًا أن يأكل الطعام اليوم أو غًدا أو بعد غٍد؛ ألنه ، وحينئذ: يكون امل-رمحهم هللا  -العلماء 

 مل يعني عليه. 

والوجه الثاين: أن يصنع الطعام مث يبعث به إىل الفقراء واملساكني. ويف الوجه الثاين اإلشكال أنه عني 
على  ذلك عليهم، وفيه نوع تضييق، وإن كان الوجه األول أكثر متكيًنا للفقري ومتليًكا للمسكني. و 

 كل حال: ال شك أنه إذا أطعمهم فقد أطعمهم، وصدق عليه أنه قد أطعم املسكني.

فيطعم عشرة مساكني من أوسط الطعام، وأوسط الطعام إن كان يف الشخص نفسه إن كان أعلى ما 
حلم الغنم، وأوسط ما يأكل حلم الدجاج، وأقل  -مثاًل  -يأكل ويأتدم به: اللحم، أفضل ما يأكل 

ن يكون بدون حلم، فحينئذ يقال له: إن األوسط أن يكون من الدجاج. وكذلك أيًضا: لو  ما يأكل أ
، وأوسط ما يأكله حلم -وكان يف القدمي أغلى وأنفس  -كان أعلى ما يأكل اللحم حلم اإلبل 

الغنم: أطعمهم بلحم الغنم، والعكس: لو كان يف العرف أن حلم الغنم أغلى مث اإلبل بعده أو البقر:  
البقر أوسط، ويقاس على هذا. فهذا بالنسبة ألوسط ما يطعم، أو النظر إىل العرف فينظر إىل  كان

، واألول أقوى؛ ألن هللا نسبه -رمحهم هللا  -أوسط الطعام يف عرفه، ومها وجهان مشهوران للعلماء 
إىل أهل الشخص املكفر، وهذا يقتضي أن يكون اإلنفاق حبال الشخص، وفائدة اخلالف بني 

لقولني: أننا إذا قلنا: العربة بالشخص، فإن الشخص قد يكون حاله متوسطًا وتكون البيئة اليت هو ا
فيها والعرف الذي هو فيه عالًيا: فحينئذ يعتد حباله وال يعتد بالبيئة، والعكس بالعكس، وعلى كل 

 حال: األقوى: أن يكون حبال املكفر نفسه.

وأما الكسوة: فإهنا تكون بثوبني "إزار ورداء" بالنسبة للرجل، سواء كانت جديدة أو كانت مستعملة 
ما دامت صاحلة للبس، ويف زماننا: السروال والفنيلة مع الثوب وغطاء الرأس عرفًا كسوة، فيستوي أن 

، أسرة مكونة من يكسوهم صغارًا أو كبارًا على أصح قويل العلماء. فلو كان هناك بيت فيه مساكني
ذكورًا وإناثًا  -عشرة أفراد: من األم واألب واألوالد وجمموعهم عشرة، فاشرتى للصغار والكبار ثيابًا 
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على التفصيل الذي  -: أجزأه ذلك، وال يتعني أن يكونوا بالغني، وينظر إىل أوسط ما يلبس -
 .-ذكرناه يف الطعام 

، وقال بعض العلماء: -ء كانوا جمتمعني أو متفرقني سوا -فاإلطعام والكسوة يكون لعشرة مساكني 
إنه لو أطعم مسكيًنا عشرة أيام صدق عليه أنه أطعم عشرة مساكني. وهذا فيه إشكال معروف عند 

إطعام الصوم: فإنه  -مثاًل  -أهل العلم الذين منعوا هذا من جهة أن الشرع قصد العشرة، خبالف 
ني الذي يطعمه واحًدا: أجزأه؛ ألن الشرع مل يقصد العدد. لو أطعم مسكيًنا كل يوم، وكان املسك

بني املساكني، ويستوي أن تكون القيمة متساوية أو  -أعين: الكفارة  -ولذلك حيتاط بتفرقتها 
متفاوتة، فمثاًل: لو كان اإلطعام يكلفه مئة والكسوة تكلفه ثالمثئة، فإنه لو ترك الكسوة مع أنه قادر 

ألنه أخف: فقد أخذ برخصة هللا، وال حرج عليه، فال يشرتط أن يأخذ عليها وأخذ اإلطعام؛ 
 باألغلى وال يلزمه ذلك، بل هو خمري.

-كما تقدم معنا تفصيله يف باب الظهار   -وأما عتق الرقبة: فيعتق رقبة، يستوي فيها الصغري والكبري 
ا كانت معيبة ببعض ، وأن ال يكون فيها العيب من كل وجه حبيث تكون معطلة متاًما، وأما إذ

 .-كما تقدم يف كفارة الظهار   -العيوب وميكنها أن تقوم مبصاحل نفسها: صح عتقها 

 وأما الصيام: فللعلماء فيه وجهان:

فقد اتفق مجاهري السلف واخللف على أنه ثالثة أيام، واختلفوا هل هي متتابعة أو جيوز تفريقها؟ على 
ومتتابعة، وذهب طائفة من العلماء إىل أنه جيب فيها التتابع  قولني: فاجلمهور على أهنا جتوز متفرقة

} فصيام  ، وفيها قراءة عبدهللا بن مسعود -كما هو مذهب احلنابلة وطائفة من أهل احلديث   -
  -ثالثة أيام متتابعات { وهذه القراءة تثبت احلكم. والقراءة وإن كانت شاذة لكنه يثبت هبا احلكم 

، وبينا كما يف مسألة الرضاع اخلمس بينا أن القراءة الشاذة فيها -موضع  كما تقدم معنا يف غري
حكم وفيها تالوة، أما من حيث التالوة: يشرتط فيها التواتر، والشروط املعتربة لقبوهلا قرآنًا، وأما من 
حيث احلكم: فال يشرتط أن تكون متواترة ويُعمل مبا تضمنته من أحكام، وهذا هو مذهب بعض 
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"صاحب القراءة"، وعلى هذا:  ، وحكاه بعض العلماء عن عبدهللا بن مسعود لنيب أصحاب ا
فال بد وأن تكون األيام ثالثًا متتابعة، فإذا مرض مل ينقطع التتابع إذا كان املرض مينع مثله من الصوم 

 . -وقد تقدم معنا تفصيل ذلك يف مسألة صيام الشهرين املتتابعني  -

أى خريًا من اليمني: كفر عن اليمني وأتى الذي هو خري. والسؤال: هل يكفر أنه إذا ر  بني النيب 
؟ أم أنه يأيت -يعين: يتحلل من اليمني أواًل مث يأيت الذي هو خري  -أواًل مث يأيت الذي هو خري 

 الذي هو خري مث يكفر؟

لهم متفقون على أن للعلماء قوالن: ذهب طائفة من العلماء إىل أنه يكفر عن ميينه جيوز له. طبًعا: ك
األفضل واألحسن أن يأيت الذي هو خري مث يكفر، كلهم متفقون على أن األفضل أن تكون الكفارة 

 بعد الفعل، ولكن هل جتوز أن تسبق الكفارة احلنث؟

ورضي هللا عنهم   -فذهب طائفة من السلف، وهو مروي عن أربعة عشر من أصحاب النيب 
، -رمحهم هللا  -ر مث يفعل الذي فيه احلنث، وهو مذهب اجلمهور : أهنم أجازوا أن يكف-أمجعني 

واستدلوا هبذا احلديث: ) إال أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييين ( ) فائت الذي هو خري وكفر 
عن ميينك ( فهذا يدل على سبق التحلل للحنث، وعلى هذا: جيوز أن تكون الكفارة سابقة للحنث 

 وال بأس بذلك وال حرج.

ومن القياس والنظر: أن الكفارة فيها إطعام وفيها كسوة للمساكني وفيها عتق للرقبة، وهذه الثالث 
، فالثالث إذا تأملها اإلنسان وجدها متعلقة باملال "عقوبة -وهو العبادة البدنية  -غالبة للصوم 

الن احلول، كما فعل مالية" ونقص يف املال أشبه بالضريبة: كالزكاة، فكما جيوز تعجيل الزكاة قبل حو 
، فكذلك جيوز -وتقدم معنا يف تعجيل الزكاة  -وقبل منه زكاة حولني  من العباس  النيب 

تعجيل الكفارة على احلنث، وهذا هو الصحيح: أنه جيوز أن يكفر مث يأيت الذي هو خري، ولكن 
وهللا تعاىل أعلم  -األفضل واألكمل: أن خيرج من اخلالف، فيأيت الذي هو خري مث يكفر بعد ذلك 

-. 


