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 وقد الحظت أثناء كتابة البحث وجود تداخل يف كثري من مسائل البحث مع مسائل كتاب العتق، )١(

وكان الغالب يومئذ أن اخلادم من راً وقد يكون مملوكاً، وذلك بسبب أن اخلادم قد يكون ح
ك يف كتاب العتق؛ فكنت أحترى ماله عالقة لواملماخلادم وقد حبث أهل العلم مسائل  املماليك،  

  .بالبحث من ذلك طلباً للموضوعية، واهللا املستعان
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تقف األسرة املسلمة أمام مفترق طرق عند إرادا استخدام خادم 

  )!خارج البيت(أو للخدمة الظاهرة ) ل البيتداخ(للخدمة الباطنة 
  صحيح أن اخلادم حيقق من املصاحل ما ال ميكن إنكاره؛ 

فاخلادم تساعد ربة املرتل يف أشغاهلا داخل البيت من كنس وغسل 
وطبخ وحنوه، مما يساعدها على أداء مسؤولياا على الوجه الذي 

  !ترضاه
ئها ومتابعة شؤون البيت، واخلادم تساعد الزوجة للتفرغ لتربية أبنا
  !بدالً من انشغاهلا الدائم بأمور اخلدمة السابقة

  !واخلادم تعطي للزوجة فرصة للتفرغ للزوج والتجمل والتزين له
واخلادم متكن ربة املرتل من متابعة حتصيلها العلمي إن هي أرادت 

 ، أو على األقل من القراءة ومتابعة الربامج العلمية والتعليمية)١(ذلك
                              

ن العلم يف يومهما وليلتهما الـشرع مل يفرض على املسلم واملسلمة أكثر مما حيتاجانه معلماً بأن  )١(
إلقامة دينهما، واملرأة على وجه اخلصوص حملها وشغلها يف بيتها بعد استكمال ما يلزمها العلم به 
من أمور دينها اليت حتتاجهـــا، و ال تطالب بأكثر من ذلك، فيكون ماعدا هذا حتصيله من 

 للخادمة من أجل حتصيل فكيف احلال إذا خرجت من بيتها وسلمته! باب حتصيل املستحبات
=  

١٤  
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  !وحنو ذلك لتزيد من رصيدها املعريف الثقايف
وتعترب اخلادم احلل األمثل لبيت يوجد فيه معوق أو عاجز أو كبري يف 

  !السن إذ تساعد على محل الكثري من العناء يف خدمة هؤالء
بل وحىت يف اجلانب االجتماعي فإن اخلادم يساعد األسرة على حتقيق 

 واستقباهلم بصورة تضعف عند درجة من التواصل يف زيارات األقارب
  !عدم وجوده

واخلادم ميكن رب األسرة من التفرغ ألشغاله اخلاصة، وأموره احلياتية 
اليت البد أن يقوم ا بنفسه، فالسائق يتابع طلبات البيت، وحيضرها بدالً 

  ! من الزوج
ويقوم عن الزوج بإيصال األوالد إىل مدارسهم صباحاً وإحضارهم 

  !ن أن حيتاج الوالد إىل ترك عمله أو االستئذان منهمنها ظهراً، دو
ويقوم بإيصال األسرة أو أي فرد منها إىل األماكن اليت حتتاجها من 

  !سوق ومستشفى وزيارة أو حنوه
! كل ذلك صحيح أن اخلادم حيققه أو على األقل يساعد يف حتقيقه
ا لكن تبقى قضية تشغل بال األسرة عند تفكريها بإحضار خادم، فإ

  تنظر يف املساوئ املترتبة على ذلك؛
__________________  

= 
األمور اليت هي من قبيل املستحبات ال الواجبات، بل قد تكون يف حقها فقط من قبيل املباحات 

  ! فقط
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فإن اخلادم مهما كانت حسنة اخلدمة فإن خدمتها يف البيت ليست 
  !كصاحبته، وقلبها عليه ليس كغريها

والزوجة إذا تفرغت لألوالد فإا تقع يف مسؤولية قد ال تكون هي 
متأهلة هلا دراسياً، فإن موضوعات الدراسة املدرسية ليست هي اليوم 

كانت يف األمس؛ فاآلن أسلوب تربوي خاص وطريقة تعليمية كما 
ويكفي أن !  األم مبجرد تفرغها لتدريس أوالدهااخاصة ال تستطيعه

تتذكر أمساء املواد الدراسية لتعلم حقيقة الوضع فهناك اإلجنليزي 
والرياضيات والفيزياء والكيمياء، طبعاً أنا ال أحتدث عن املستويات 

  !بتدائيةالدنيا للدراسة اال
والفراغ الذي حيصل للزوجة بسبب اخلادم يسبب وقوع األسرة يف 

  ؛ امشكالت هي يف غىن عنه
   الفراغ مبا يناسب؛لءفمن ذلك أنه قد ال حتسن الزوجة م

فإما أن يؤول حاهلا إىل الكسل، والعطلة ويصحب هذا عادة املرض 
  !إال ما رحم ريب

أقل ما فيها أا مسة للبطالة وإما أن تلجأ إىل نوع من املمارسات اليت 
وعادات سيئة، مثل إكثار الكالم يف اهلاتف وشغله الساعات الطويلة مع 
صوحيباا يف كالم ال قيمة له إال نادراً إن مل يوقع يف احلرام من غيبة 
ومنيمة، أو كثرة اخلروج من املرتل إما إىل األسواق ومتابعة اجلديد فيها 
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  !ات وحضور األفراح القريبة والبعيدةوشؤون املوضة، أو الزيار
وإما أن تتفرغ املرأة ملتابعة زوجها، فيظهر عندها أن زوجها منشغل 

إىل آخر ... عنها وأنه ال يعطيها حقها، وأنه منشغل عن البيت والعيال، 
ما ميكن أن يأيت على لساا، فتحدث املشاكل بينها وبني زوجها 

  !والسبب وجود اخلادم يف البيت
تأيت يف البيت وفيه أوالد ذكور يف سن قد اخلادم حينما ن ذلك أن وم

  !املراهقة وما ميكن أن يصحب ذلك من مفاسد
تنظر األسرة إىل اخلادم يف البيت وما ميكن أن خيلقه من مشاكل توقع 

أجنبية ال جيوز للرجال األجانب عنها األجرية يف اإلمث واحلرام إذ اخلادم 
لوة ا، وال السفر ا دون حمرم، وتزداد املشكلة النظر إليها، و ال اخل

وال تقف املشكلة عند ! سوءاً إذا كانت اخلادم على قسط من اجلمال
اخلادم داخل البيت بل اخلادم السائق خارج البيت ينسحب عليه نفس 

  الكالم السابق مبا يناسبه، ماذا تصنع األسرة حيال هذا؟
دت وقاربت يف حتقيق عدم وتتساءل األسرة مع هذا مجيعه هل سد

الظلم هلذه اخلادم؟ هل راعت شرع اهللا معها يف عدم تكليفها مبا ال 
  تطيق؟

وإذا تذكرت األسرة ما تسمعه من القصص عن بعض اخلدم الذين 
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فإا تتردد مئات املرات قبل أن تعزم )١(يشتغلون بالسحر وأمور الشعوذة
  !على استخدام اخلادم

 على األقل لربة األسرة اإلشراف املباشر على وقد ال يتيسر لألسرة أو
فتوكل أمر تربية األوالد، )٢(اخلادم النشغاهلا بأمور عملها ووظيفتها

وإدارة شؤون البيت إىل اخلادم، اليت عادة ليست من جمتمعنا، و ال 
تراعي قيمنا، و ال حتسن لغتنا، بل وأحياناً ال تكون مسلمة أصالً؛ فهل 

  وافقة على إحضار خادم يف البيت واحلال هذه؟يسهل على األسرة امل
وقضية اخلادم السائق ـ وإن كانت أهون من اخلادم داخل املرتل ـ 
ال ختلو من مشاكل شرعية ودنيوية؛ فالسائق ال خيلو احلال فيه من 
حصول خلوة مع من يوصلهن من النساء، وهو ليس مبحرم فال جيوز 

ن وجود احملرم، وقد يكون بعيداً شرعاً أن يسافر ن من بلد إىل بلد دو
                              

عن عمرة أن ): "٨١صحيح األدب املفرد ص( ومن ذلك ما أخرجه البخاري يف األدب املفرد )١(
إنكم : ا طبيباً من الزط، فقالعائشة رضي اهللا عنها دبرت أمة هلا فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيه

. نعم: سحرتيين؟ فقالت: قالت. ختربوين عن امرأة مسحورة، سحرا أمة هلا، فأخربت عائشة
  "بيعوها من شر العرب ملكة: "مث قالت! التنجبني أبداً! ومل؟: فقالت

احلال مع فهذه السيدة عائشة رضي اهللا عنها أم املؤمنني مل تسلم من أذاية خادمتها، فكيف : قلت  
  غريها؟   

 علماً بأن عمل املرأة ووظيفتها ليست عليها من الواجبات فالنفقة عليها وعلى بيتها وأوالدها )٢(
واجبة على الزوج، فلماذا تركب هذه الصعاب اليت قد تقع فيها ومعها يف احملرمات، أفيجوز أن 

  صيل مستحب ويضيع واجباً؟أو يسعى يف حت يسعى املسلم لتحصيل مباح بطريق يوقعه يف احملرم؟
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و قد ال يكون ! عن الدين فيشتكى من طول عينه ومدها إىل ما ال حيل
متقناً لعمله أو ال يعتين باملركب الذي كلف باستعماله يف إيصال األهل 

  !والعيال، فيفسد املركب على صاحبه، ويضيع ماله
  دى البعيد؛وهناك جوانب أخرى سلبية يف وجود اخلادم تظهر على امل

فاألسرة فيها الصغري والكبري، فإذا نشا الصغري وهو يرى أخاه أو أخته 
األكرب منه تقوم بعمل ما يف البيت، وهو يلجأ إليها من أجل أي شـيء      
حيتاجه من كوب املاء إىل صحن الطعام إىل ما شاء اهللا من األمور اليت              

 احترام وتودد إىل حيتاجها، فإذا فتح عينه على هذا األساس نشأ يف نفسه   
أخيه أو أخته، فما يكرب إال وقد عرف هلما حقهما وقدرمها، وتنشأ له             
عند من هو أكرب منه رمحة جيده الكبري يف قلبه للصغري الذي حيتاج إليه              
وال يستغين عنه؛ فتسود البيت روح احلب واالحترام والرمحة، وخيتلف          

 يتعود على طلب شـيء      فإن الطفل ال  ! احلال ملّا توجد يف البيت خادمة     
من إخوانه أو أخواته، إمنا يطلب ما حيتاجه من اخلادمة، اليت تليب له كل              
طلباته، فيكون هلا يف نفسه من احملبة ما ليس لباقي أفراد األسرة حىت األم 

وينبين على هذا أنك جتد األسرة وقد قل فيها احلب واالحتـرام     ! أحياناً
! ة للنظر، ويتساءل الناس ما السبب؟     والرمحة بني أفرادها، بصورة ملفت    

  !هو ما ذكرت من وجود اخلادم يف املرتليف ذلك السبب من و
الزوج إذا رأى أن اخلادم تقوم بكل العمل فإنه يشعر ـ إال ما شاء  
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اهللا تعاىل ـ أن الزوجة ال تم به، وأا مضيعة لألسـرة، وأن البيـت    
  أصبح بال روح، فماذا يصنع؟

 من وجود اخلادم من إثقال مليزانية البيت بأعباء قـد         هذا غري ما ينتج   
جتر بعض أرباب األسر إىل شيء مما حيرم ألنه بظنه يريـد أن يكفـل               

ولعله لو وضح األمر ألسـرته      ! ألسرته مستوى حياة معيشية تليق م     
  ! ألجابت أا يف غىن عنها

على زد على هذا ما ينتج من وجود اخلادم من تنامي خصلة االعتماد            
الغري لدى أفراد األسرة، حىت إن البنات الاليت على وجـه الـزواج ال              
حيسن تدبري املرتل بسبب أن نشأن وهن ال يعرفن من أمـور خدمـة              

  !البيت وحاجياته شيء
وما قد ينتج من الشعور باحلسد والغرية لدى اجلريان واألقارب الذين           

  !ليس لديهم خادمات
بل ويـشمل   ! ال:  األسرة؟ اجلواب  وهل يقتصر األمر يف اخلدم على     

اتمع، إن اخلــدم عادة ما يكونون مستقدمني من بلدان أخـرى،           
ويكونون داخل البلد مجاعات، فيجتمعون وحيصل بسبب اجتماعهم من 

و ال أظن هناك من يجادل بأن الكثري من         ! املــشاكل ما اهللا به عليم    
و ال أظـن    ! سبب اخلدم عاداتنا االجتماعية احلسنة قد تأثرت وتغريت ب      

أحداً ينكر تفشي بعض السلبيات من حوادث وغريها يف جمتمعنا بسبب           
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  !كثرة اخلدم
وقد يكون اخلادم موجودا بصورة غري نظامية فاستعماله واحلالة هذه          

وله أضراره اجلسيمة واخلطرية    ! خمالفة لوالة األمر، وهذا أمر حمرم شرعاً      
  ! إن شاء اهللا تعاىل ـ على من تأملعلى املدى البعيد، اليت ال ختفى ـ

وهل هناك أصدق   : وبعد هذا مجيعه وقبله إن سألتين ما احلل؟ فأقول        
من كلمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو              
إال وحي يوحى، وما انطوت عليه كلمته صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة            

  :بيتها مع زوجها علي وقال هلماابنته ملا أتته تطلب اخلادم، فأتاها يف 
أَلَا أَدلُّكُما علَى خيرٍ مما سأَلْتما إِذَا أَخذْتما مضاجِعكُما أَو أَويتما "

إِلَى فراشكُما فَسبحا ثَلَاثًا وثَلَاثني واحمدا ثَلَاثًا وثَلَاثني وكَبرا أَربعا 
وفَه نيثَلَاثمٍوادخ نا ملَكُم ري١(" خ(.  

علماً بأن هذا خري من اخلادم ملن استطاعه أما من مل يـستطعه فـال               
حرج عليه ـ إن شاء اهللا ـ من استخدام اخلادم، ولكن حيتاج إىل تعلم   
األحكام الشرعية املتعلقة به، واليت موضوعها األبواب التالية من هـذا           

                              
  . حديث صحيح)١(

، )٥٣٦١(أخرجه البخاري يف كتاب النفقات باب عمل املرأة يف بيت زوجها، حديث رقم   
ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، حديث 

  ). ٢٧٢٧(رقم 
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        !الكتاب
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  .تعريف اخلادم لغة وشرعاً، وأنوعه: الفصل األول 
  :وفيه املبحـثان التاليان

  .تعريف اخلادم لغة وشرعاً: ملبحث األول ا
  .أنواع اخلدم: املبحث الثاين 
  :وإليك البيان

  .تعريف اخلادم لغة وشرعاً: املبحث األول 
  

  يف اللغة : أوالً 
مادة اخلاء والدال وامليم، هلا اصل واحد تدور معانيها فيه، وهو إطافة 

موضع :  واملُخدم.اخلالخيل، الواحد خدمة: الشيء بالشيء؛ فاخلَدم
  .اخلدام من الساق

سري حمكم مثل احللقة تشد يف رسغ البعري مث تشد إليه : ومنه اخلَدمة
  .سرحية النعل

اخلدمة، ومنه اشتقاق اخلادم، ألن اخلادم يطيف : ومن هذا الباب
  .)١(مبخدومه

ويقع على ). أنثى(كان أو جارية ) ذكراً(واخلادم واحد اخلدم، غالماً 

                              
 ).١٦٣ـ٢/١٦٢( معجم مقاييس اللغة )١(
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واخلادم هو من ميتهن لك أي ). األمة والعبد(ر  األجري واململوك احل
  .يقوم مبهنتك

  .اختذت: ختدمت خادماً، أي: تقول
  .هي خادم، وخادمة، عربيتان فصيحتان: وتقول لألنثى

واخلدم . خدمه يخدمه خدمة، ويفتح فهو خادم مجعها خدام: وتقول
  .اسم للجمع

  .م نفسهخد: اختدم، أي: وتقول
  .استوهبه خادماً فوهبه له: واختدمه فاخدمه

  .سأله أن خيدمه: واستخدمه أي
  .أعطيته خادماً خيدمه: أخدمت فالناً

  :قال الشاعر
  ويف الرجال إذا رافقتهم خدم  مخدمون ثقال يف جمالسهم

  .أراد كثرة خدمهم" خمدمون: "قوله
مهم يف جمالسهم إال أراد أم مع كثرة خد" افقتهم خدمرإذا : "قوله

  .)١(كرامه ورعايته وكأم خدم لهإأم إذا رافقهم أحد يقومون ب
  :ويتحصل أن اخلادم يف اللغة

  .ـ من يطيف مبخدومه ملهنته
                              

  ).٤/١٠٤(القاموس احمليط ) ١(
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  .ـ وأنه يطلق على الذكر واألنثى، األجري واململوك
، ومها لفظان )خادمة(و ) خادم(ـ أن اخلادم األنثى يقال عنها 

  .عربيان فصيحان
  
  يف الشرع: ثانياً  

  يف الشرع عن أصلها يف اللغة؛ ) خادم(مل خترج لفظة 
فقد جاء يف القرآن وصف اخلدم بالطوافة حول من خيدمونه، وهو 

ويطُوف {: أصل معىن اخلدمة يف اللغة؛ من ذلك قوله تبارك وتعاىل
:  وقوله تبارك وتعاىل، ]٢٤:الطور[} علَيهِم غلْمانٌ لّهم كَأَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ

 }بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ من معنيٍ.   يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلّدونَ{
فقد وصف سبحانه وتعاىل خدم اجلنة بأنه يطيفون ]. ١٨ـ١٧:الواقعة[

أَيها الَّذين آمنواْ  يا{: ومنه قوله تبارك وتعاىل. مبخدومهم من أهل اجلنة
ليستأْذنكُم الَّذين ملَكَت أَيمانكُم والّذين لَم يبلُغواْ الْحلُم منكُم ثَالَثَ 
مرات من قَبلِ صـالَة الْفَجرِ وحني تضعونَ ثيابكُم من الظَّهِرية ومن 

سلَي لَكُم اتروآِء ثَالَثُ عشالْع الَةص دعالَبو كُملَيع   احنج هِملَيع
 اتاآلي لَكُم اللّه نيبي كضٍ كَذَلعلَى بع كُمضعب كُملَيافُونَ عطَو نهدعب

يمكح يملع اللّهم يطيفون ، ]٥٨:النور[} وفقد وصف اخلدم بأ
  .مبخدومهم
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  .ل خمدومه وجاء يف احلديث ذكر وصف اخلادم بأنه يطوف حو
عن حميدةَ بِنت عبيد بنِ رِفَاعةَ عن خالَتها كَبشةَ بِنت كَعبِ بنِ 

ارِيصةَ الْأَنادنِ أَبِي قَتاب تحت تكَانو كالا: مهتربا أَخهةَ : أَنادا قَتأَنَّ أَب
وًءا فَجضو لَه تكَبا فَسهلَيلَ عخا دى لَهغفَأَص هنم برشتةٌ لره اَءت

أَتعجبِني يا ابنةَ : فَقَالَ! فَرآنِي أَنظُر إِلَيه: الْإِناَء حتى شرِبت قَالَت كَبشةُ
ي؟  قَالَتأَخ :معن فَقَالَ! فَقُلْت : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسإِنَّ ر

  . )١("إِنها لَيست بِنجسٍ إِنما هي من الطَّوافني علَيكُم أَو الطَّوافَات: "قَالَ
إمنا هي من الطوافني : "قوله : "رمحه اهللا) هـ٥١٦ت(قال البغوي 

شبهها باملماليك : أحدمها: يتأول على وجهني" عليكم أو الطوافات
                              

  .حديث صحيح لغريه) ١(
، وأمحد يف املسند )٤٤(أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب الطهارة باب الطهارة للوضؤ حتت رقم   

، والدارمي يف سننه يف كتاب الطهارة باب اهلرة إذا ولغت يف اإلناء، حتت رقم )٥/٣٠٣،٣٠٩(
، والنسائي يف )٩٢( يف سؤر اهلرة، حتت رقم ، الترمذي يف كتاب الطهارة باب ما جاء)٧٣٦(

اه باب سؤر اهلرة حتت ـــ، ويف كتاب املي)٦٨(كتاب الطهارة باب سؤر اهلرة، حتت رقم 
، وابن ماجه يف )٧٥(، وأبوداود يف كتاب الطهارة باب سؤر اهلرة، حديث رقم )٣٤٠(رقم 

وللحديث طريق آخر ). ٣٦٧(كتاب الطهارة باب الوضؤ لسؤر اهلرة والرخصة فيه، حديث رقم 
حدثَنا معمر بن سلَيمانَ هو الرقِّي حدثَنا : "وإسناده حسن، ولفظه) ٥/٣٠٩(عند أمحد يف املسند 

لَغَ فوٌء فَوضو لَه عضو هأَن أَبِيه نةَ عادنِ أَبِي قَتب اللَّه دبع نةَ عادقَت نع اججذَ الْحفَأَخ رونالس يه
يتوضأُ فَقَالُوا يا أَبا قَتادةَ قَد ولَغَ فيه السنور فَقَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ 

  ".ت علَيكُمالسنور من أَهلِ الْبيت وإِنه من الطَّوافني أَو الطَّوافَا
 ).١٦٣ـ١/١٦١(وصحح احلديث لغريه األلباين يف إرواء الغليل   
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: أهله للخدمة، كقوله سبحانه وتعاىلوخبدم البيوت الذين يطوفون على 
. يعين املماليك واخلدم. ]٥٨:النور[} طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ{

شبهها مبن يطوف للحاجة واملسألة يريد أن األجر يف : واآلخر... 
  .)١(اهـ"مواساا كاألجر يف مواساة من يطوف للحاجة واملسألة

واألول هو : "عد نقله لكالم البغوي خمتصراًقال يف عون املعبود، ب
ومل : املشهور وقول األكثر، وصححه النووي يف شرح أيب داود، وقال 

   .يذكر مجاعة سواه
قال ابن سيد . "أو الطوافات" :ويف رواية الترمذي: "والطوافات"

. جاء هذا اجلمع يف املذكر واملؤنث على صيغة مجع من يعقل : الناس
ريد أن هذا احليوان ال خيلو أن يكون من مجلة الذكور ي: قال السيوطي

الطوافني أو اإلناث الطوافات، وحمصل الكالم أنه شبه ذكور اهلر 
  . )٢(اهـ"بالطوافني وإناثها بالطوافات
 اخلادم على املتربع باخلدمة كما يف إطالقوجاء يف لسان الصحابة 

دمت النبِي صلَّى اللَّه علَيه خ: " رضي اللَّه عنه قَالَحديث عن  أَنسٍ
تعنص ملَا لو ي أُفا قَالَ لفَم نِنيس رشع لَّمسو تعنلَا أَلَّا ص٣("و(.  

                              
 ).٢/٧٠(شرح السنة ) ١(
 ).١/٢٩(عون املعبود ) ٢(
  .حديث صحيح) ٣(

=  

٣١  
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  .وأطلق يف الشرع اخلادم على األمة اململوكة
لَّه صلَّى قَالَ رسولُ ال: " عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيه عن جده قَالَ

لَّمسو هلَيع ٍء : "اللَّهينَّ إِلَى شظُرنفَلَا ي هأَجِري أَو هدبع كُمدكَح أَحإِذَا أَن
هتروع نم هيتكْبإِلَى ر هترس نفَلَ ما أَسفَإِنَّ م هتروع نهذا لفظ رواية " م

  .أمحد
ج أَحدكُم خادمه عبده أَو أَجِريه فَلَا ينظُر إِذَا زو: "ولفظ أيب داود

ةكْبالر قفَوو ةرونَ السا د١ ("إِلَى م(.  
__________________  

= 
أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب حسن اخللق والسخاء وما يكره من البخل حديث رقم   

هللا أحسن الناس خلقاً، حديث رقم ، ومسلم يف كتاب الفضائل باب كان رسول ا)٦٠٣٨(
)٢٣٠٩.( 

  .حديث حسن) ١(
،  وأبوداود يف كتاب الصالة باب مىت يؤمر الغالم بالصالة، )٢/١٨٧(أخرجه أمحد يف املسند   

 مروا أَبناَءكُم بِالصلَاة لسبعِ سنِني واضرِبوهم علَيها لعشرِ: "، ويف أوله عندمها)٤٩٥(حديث رقم 
وقل {: ويف كتاب اللباس، باب يف قوله عزوجل..."وإِذَا أَنكَح. سنِني وفَرقُوا بينهم في الْمضاجِعِ

، مقتصراً على املقطع الثاين، وأخرجه )٤١١٤(حتت رقم }للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
  ).٧/٩٤(، واخلطيب يف تاريخ بغداد )٣/٨٤(بالسياق األول البيهقي يف السنن الكبري 

ونبه يف السلسلة الضعيفة ). ٦/٢٠٧) (١/٢٦٦(وانظر إرواء الغليل . واحلديث حسنه األلباين  
إِذَا أَنكَح أَحدكُم عبده أَو أَجِريه فَلَا ينظُرنَّ إِلَى شيٍء : "، إىل أن احلديث بلفظ)٩٥٦(حديث رقم 

رس نفَلَ ما أَسفَإِنَّ م هتروع نمهتروع نم هيتكْبإِلَى ر هح الرواية باللفظ "تضعيف مضطرب، ورج ،
  ".إِذَا زوج أَحدكُم خادمه عبده أَو أَجِريه فَلَا ينظُر إِلَى ما دونَ السرة وفَوق الركْبة: "اآلخر

 اللفظ األول ينبغي أن حيمل على لفظ سيأيت عند حبث حد عورة اخلادم اململوك ذكر أن: قلت  
الرواية األخرى اليت رجحها األلباين رمحه اهللا، فإن سلِّم ذلك، وإال فإن القول باالضطراب متعني، 
=  

٣٢  
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  . اخلادم على ولد املضيف خبدم ضيف أبيهإطالقوجاء 
سلَّم أَتانا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و: "عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ قَالَ

 فَجِئْت حالْقَد دففَن ماهنقَيسو لَه تخطَبو قَلِّلُها يرمي تتدج هإِلَي تمفَقَد
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر مادا الْخأَن تكُنو رحٍ آخبِقَد

  .)١("يهأَعط الْقَدح الَّذي انتهى إِلَ
  . اخلادم على اجلارية تشترىإطالقوورد 

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع
إِذَا تزوج أَحدكُم امرأَةً أَو اشترى خادما فَلْيقُلْ اللَّهم إِني : "وسلَّم قَالَ

أَلُكا أَسم رش نما وهرش نم وذُ بِكأَعو هلَيا عهلْتبا جم ريخا وهريخ 
كثْلَ ذَلقُلْ ملْيو هامنس ةورذْ بِذأْخا فَلْيريعى برتإِذَا اشو هلَيا عهلْتبج "

 بِالْبركَة في الْمرأَة ثُم ليأْخذْ بِناصيتها ولْيدع: "وزاد يف رواية
  .)٢("والْخادمِ

__________________  
= 

    !واهللا اعلم
  . إسناده حسن لغريه) ١(

  ).١٧٦٧٦، حتت رقم ٢٩/٢٢٣الرسالة (، )٤/١٨٨(أخرجه أمحد يف املسند   
املسند إذ يف السند عنده ابن عبداهللا بن بسر يرويه عن أبيه، وابنه ال واحلديث ضعف إسناده حمققو   

يعرف، لكن أصل احلديث يف صحيح مسلم يف كتاب األشربة، باب استحباب وضع النوى خارج 
  .، وهو حمتمل هنا، واهللا اعلم"وكنت أنا اخلادم: "، بدون حمل الشاهد)٢٠٤٢(التمر، حتت رقم 

  .حديث حسن) ٢(
=  

٣٣  
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٣٤  

  :ومن األلفاظ اليت هلا عالقة مبوضوع اخلادم
استعملت مبعىن اخلادم األجري، واستعماهلا يف ) التابع(و ) التبيع(ـ 

  .وهو تبيع وتابع ألنه يتبع صاحبه. اململوك من باب أوىل
: قَالَرد، ويف حديث سلمة بن األكوع ملّا ذكر قصة غزوة ذي ق

وكُنت تبِيعا لطَلْحةَ بنِ عبيد اللَّه أَسقي فَرسه وأَحسه وأَخدمه وآكُلُ "
 هلَيع لَّى اللَّهص هولسرو ا إِلَى اللَّهاجِرهي مالمي ولأَه كْترتو هامطَع نم

لَّمس١("و(.   
ويأيت التلميذ . وهم اخلدم واالتباع) الميذالت( ومجعها )التلميذ(ـ 

  .والتلميذ اخلادم. مبعىن متعلم الصنعة
  : قال الشاعر لبيد بن ربيعة

  جيلو التالميذ لؤلؤاً قشباً  فاملاء جيلو متون كما 
القشيب اجلديد، ) القشب: (وقوله. غلمان الصناع) التالميذ: (قوله

__________________  
= 

، وابن ماجه يف )٢١٦٠(اود يف كتاب النكاح باب يف جامع النكاح، حديث رقم أخرجه أبود  
، ويف كتاب )١٩١٨(كتاب النكاح باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله حتت رقم 

واحلديث حسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ). ٢٢٥٢(التجارات باب شراء الرقيق، حديث رقم 
  ).٢/٢٣(ماجه 

  .حديث صحيح) ٢(
  ).١٨٠٧(ه مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلهاد والسري باب غزوة ذي قرد، حديث رقم أخرج
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٣٥  

  .)١ (واجلمع قشب
  .  )٢(ومجعها اجلَالذي. دم البيعة، والراهبخا:  بالضم)اجلُلْذي(ـ 
وهم اجلند الذين يرتبون .  خادم السلطان، واحد احلرس)احلرسي(ـ 

  . )٣(حلفظ احلاكم وحراسته
خاصته الذين يغضبون له من :  حشم الرجل وأحشامه)احلشم(ـ 

واحلشم حمركة للواحد واجلمع، فكل خادم هو . أهل وعبيد أو جرية
  .)٤(فاحلشم أعم.  خادمحشم و ليس كل حشم

  .)٥(دوجاً مبعىن خدم. )داج(ـ  
 من العمل، وهو املهنة والفعل، والعامل هو الذي يتوىل )العامل(ـ 

  .واجلمع عمال وعاملون. أمور الرجل يف ماله أو ملكه أو عمله
أجر ما عمل أو رزق العامل : والعمالة بكسر العني وضمها والعملَة

  .د من العملالذي جعل له على ما قل
والعملَة هم القوم يعملون بأيديهم ضروباً من العمل يف طني أو حفر 

                              
  ).١/٢٤٣(حتقيق عبدالسالم هارون ) ضمن نوادر املخطوطات(للبغدادي ) التلميذ(انظر رسالة ) ١(
  ).١/١٢٩(، املعجم الوسيط )١/٣٦٥(القاموس احمليط ) ٢(
  ).١/١٦٦(، املعجم الوسيط )٢/٢١٤(القاموس احمليط ) ٣(
  ).١/١٧٦(، املعجم الوسيط )٤/٩٨(القاموس احمليط ) ٤(
  ).١/٣٠٢(، املعجم الوسيط )١/١٩٦(القاموس احمليط ) ٥(
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٣٦  

  . )١(أو غريه
  .وكل عامل من هؤالء خادم، وليس كل خادم عامل، فاخلادم أعم

،  عبداً أو حراًاألجري ويطلق على اخلادم األجري) : العسيف(ـ 
ه أو مفعول والعسيف العبد املستهان به، فعيل مبعىن فاعل، من عسف ل

  .)٢(من عسفه استخدمه
جاَء رجلٌ : "ومنه احلديث عن أَبِي هريرةَ وزيد بنِ خالد الْجهنِي قَالَا

أَنشدك اللَّه إِلَّا قَضيت بيننا بِكتابِ : إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ
اللَّه!  

خ فَقَالَفَقَام هنم كَانَ أَفْقَهو همأْذَنْ : صو ابِ اللَّهتا بِكننياقْضِ ب قدص
ولَ اللَّهسا ري يل  !لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِي : فَقَالَ! قُلْ: فَقَالَ النإِنَّ اب

تديت منه بِمائَة شاة وخادمٍ  فَزنى بِامرأَته فَافْعِسيفًا في أَهلِ هذَاكَانَ 
 ائَةم لْدنِي جلَى ابونِي أَنَّ عربلْمِ فَأَخلِ الْعأَه نالًا مرِج أَلْتي سإِنو
 نيلَأَقْض هدفِْسي بِيي نالَّذفَقَالَ و مجذَا الره أَةرلَى امأَنَّ عامٍ وع رِيبغتو

ما بِكتابِ اللَّه الْمائَةُ والْخادم رد علَيك وعلَى ابنِك جلْد مائَة بينكُ
وتغرِيب عامٍ ويا أُنيس اغْد علَى امرأَة هذَا فَسلْها فَإِنْ اعترفَت فَارجمها 

                              
  ).٢/٦٢٨(، املعجم الوسيط )٤/٢٢(القاموس احمليط ) ١(
  ).٦٠١ـ٢/٦٠٠(، املعجم الوسيط )٣/١٨١(القاموس احمليط ) ٢(
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٣٧  

  .)١("فَاعترفَت فَرجمها
ف مبهملتني األجري وزنه ومعناه والعسي: "قال ابن حجر رمحه اهللا

واجلمع عسفاء كأجراء، ويطلق أيضا على اخلادم وعلى العبد وعلى 
السائل، وقيل يطلق على من يستهان به، وفسره عبد امللك بن حبيب 
بالغالم الذي مل حيتلم، وإن ثبت ذلك فإطالقه على صاحب هذه القصة 

ية للنسائي تعيني كونه ووقع يف روا. باعتبار حاله يف ابتداء االستئجار
كان ابين "أجريا، ولفظه من طريق عمرو بن شعيب عن ابن شهاب 

ومسي األجري عسيفا ألن املستأجر يعسفه يف العمل " أجريا المرأته 
والعسف اجلور ، أو هو مبعىن الفاعل لكونه يعسف األرض بالتردد فيها، 

ف أيضا على  عسف الليل عسفا إذا أكثر السري فيه، ويطلق العس:يقال
) على هذا: (قوله. الكفاية، واألجري يكفي املستأجر األمر الذي أقامه فيه

ضمن على معىن عند بدليل رواية عمرو بن شعيب ، ويف رواية حممد بن 
وكأن الرجل استخدمه فيما حتتاج إليه " عسيفا يف أهل هذا " يوسف 

  . )٢(اهـ"امرأته من األمور فكان ذلك سببا ملا وقع له معها

                              
اإلمام رجالً فيضرب احلد غائباً عنه، حديث رقم اب هل يأمر بأخرجه البخاري يف كتاب احلدود ) ١(

)٦٨٦٠.(  
  ).١٢/١٣٩(فتح الباري ) ٢(
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٣٨  

  .  )١(خادم القوم، وتابعهم وأجريهم : )القانع(ـ 
هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نأَنَّ : "ومنه ما جاء يف حديث ع
الْغمرِ  رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رد شهادةَ الْخائنِ والْخائنة وذي

رو يهلَى أَخعمرِهيغا لهازأَجو تيلِ الْبأَهةَ الْقَانِعِ لادهش ٢("د( .  
الْأَجِري : والْقَانِع. الْحنةُ والشحناُء: الْغمر: "قَالَ أَبو داود رمحه اهللا

اصثْلُ الْأَجِريِ الْخم ابِعالت."  
: والفتح والتحريكالعبد واخلادم، من املهنة بالكسر  : )املاهن(ـ 

استعمله : امتهنه . خدمه وضربه وجهده: مهنه. احلذق باخلدمة والعمل
  .  )٣(للمهنة فامتهن

سأَلْت عائشةَ ما كَانَ النبِي صلَّى اللَّه : ومنه ما جاء عن الْأَسود قَالَ
؟  قَالَتهتيي بف عنصي لَّمسو هلَيكُونُ: "عنِي كَانَ يعت هلأَه ةنهي مف 

لَاةإِلَى الص جرلَاةُ خالص ترضفَإِذَا ح هلةَ أَهمد٤("خ( .  

                              
  ).٢/٧٦٢(، املعجم الوسيط )٣/٧٨(القاموس احمليط ) ١(
  .حديث حسن) ٢(

وحسنه األلباين ). ٣٦٠٠( أخرجه أبوداود يف كتاب األقضية باب من ترد شهادته، حديث رقم   
  ).٢/٦٨٦(يف صحيح سنن أيب داود 

  ).٢/٨٩٠(، املعجم الوسيط )٤/٢٧٥(القاموس احمليط ) ٣(
الة، حديث ــــت الصمأخرجه البخاري يف كتاب األذان باب من كان يف حاجة أهله فأقي) ٤(

  ).٦٧٦(رقم 
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٣٩  

يدعس نى بيح؟ : وعن يةعمالْج مولِ يسالْغ نةَ عرمأَلَ عس هأَن
ا: فَقَالَتهنع اللَّه يضةُ رشائع قَالَت" :وا كَانَ النكَانو فُِسهِمةَ أَننهم اس

  . )١("لَهم لَو اغْتسلْتم: إِذَا راحوا إِلَى الْجمعة راحوا في هيئَتهِم فَقيلَ
والنادل من يقوم على خدمة . )٢(خدم الدعوة:  بضمتني)الندل(ـ 

  .)٣(القوم يف األكل والشرب مجعها ندل
فهو منصف، وهي منصفة . عها نصفاءاخلادم، مج : )النصيف(ـ 

. )٤(خادم، مجعها نصاف، ونصف، ونصفَة: وناصف.مجعها مناصف
ومن ذلك ما جاء يف احلديث عن عبداهللا بن عون عن عن محمد بنِ 

كُنت بِالْمدينة في ناسٍ فيهِم بعض :"سريِين عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ
اللَّه علَيه وسلَّم فَجاَء رجلٌ في وجهِه أَثَر من  بِ النبِي صلَّىأَصحا

هذَا رجلٌ من أَهلِ الْجنة هذَا رجلٌ من أَهلِ : خشوعٍ فَقَالَ بعض الْقَومِ
فَات جرخ ا ثُميهِمف زوجتنِ ييتكْعلَّى رفَص ةنالْج زِلَهنلَ مخفَد هتعب

لَه قُلْت سأْنتا اسا فَلَمثْندحفَت لْتخدلٌ : وجلُ قَالَ رقَب لْتخا دلَم كإِن
سبحانَ اللَّه ما ينبغي لأَحد أَنْ يقُولَ ما لَا يعلَم : قَالَ! كَذَا وكَذَا

                              
  ).٩٠٣(أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة باب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس حديث رقم ) ١(
  ).٤/٥٧(القاموس احمليط ) ٢(
  ).٢/٩١١(كلمة جممعية املعجم الوسيط ) النادل: ( أعينوهذه) ٣(
  ).٩٢٧ـ٢/٩٢٦(، املعجم الوسيط )٣/٢٠٦(القاموس احمليط ) ٤(
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٤٠  

يت رؤيا علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسأُحدثُك لم ذَاك رأَ
وسلَّم فَقَصصتها علَيه رأَيتنِي في روضة ذَكَر سعتها وعشبها وخضرتها 

ي السف لَاهأَعضِ وي الْأَرف فَلُهأَس يددح نم ودمع ةضوطَ الرسوي واِء فم
فَجاَءنِي منصف ـ لَا أَستطيع : فَقُلْت لَه! ارقَه: أَعلَاه عروةٌ فَقيلَ لي

فصنالْمو نوع نـ : قَالَ اب مادالْخ هأَن فصي ولْفخ نابِي ميفَقَالَ بِث 
ف تى كُنتح يتقفَر هدبِي هلْفخ نم هفَعر ةوربِالْع ذْتفَأَخ ودملَى الْعي أَع

 بِيلَى النا عهتصي فَقَصدي يا لَفهإِنو قَظْتيتاس فَلَقَد ِسكمتاس ييلَ لفَق
 ودمع ودمالْع كذَلو لَامةُ الْإِسضوالر لْكفَقَالَ ت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

: سلَامِ وتلْك الْعروةُ عروةُ الْوثْقَى وأَنت علَى الْإِسلَامِ حتى تموت قَالَالْإِ
  .)١("والرجلُ عبد اللَّه بن سلَامٍ

 

                              
  ).٢٤٨٤(أخرجه مسلم يف كتاب الصحابة باب من فضائل عبداهللا بن سالم، حديث رقم ) ١(
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٤١  






	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٤٣  

  .أنواع اخلدم: املبحث الثاين 
سواء كان امرأة أم . اخلادم إما أن يكون حراً وإما أن يكون مملوكاً

  .ن مسلماً أم كافراًرجالً، سواء كا
  .واحلر إما أن يكون أجرياً وإما متربعاً

  :ولكل واحد منهم صفته، وإليك البيان
  .اخلادم األجري: أوالً 

  .رياً مشتركاً، أو أجرياً خاصاًأجال خيرج اخلادم األجري عن أن يكون 
هو من يعمل ": أجري الواحد: "ويسميه بعض الفقهاءواألجري اخلاص 

ويستحق األجر بتسليم نفسه يف .  مؤقتاً، ويكون عقده ملدةملعين عمالً
املدة؛ ألن منافعه صارت مستحقة ملن استأجره يف مدة العقد، مبعىن أنه 
يلزم رب العمل الوفاء بأجر العامل مبجرد تسليم العامل نفسه له، وإن مل 
يعمل، وبشرط أن ال ميتنع عما يطلب منه من عمل، فإن امتنع بغري حق 

كمن يعمل للرجل يف بيته أو .يستحق األجر بغري خالف يف هذامل 
  .عمله، وكاملوظف يف الدولة وكالعامل املستقدم

وجيوز أن يكون رب العمل مجاعة يف حكم شخص واحد 
، فلو استأجر أهل قرية معلماً أو إماماً أو مؤذناً، وكان خاصاً )مؤسسة(

ة راعياً لريعى أغنامهم وكذا لو استأجر أهل قري. م كان أجرياً خاصاً
  .على أن يكون خمصوصاً هلم بعقد واحد، كان أجرياً خاصاً




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٤٤  

والبد يف إجارة األجري اخلاص من تعيني املدة،؛ ألا إجارة عني ملدة، 
واملنفعة ال تعترب معلومة . فالبد من تعيينها؛ ألا هي املعينة للمعقود عليه

 على الظن بقاء األجري فيها وينبغي أن تكون املدة مما يغلب. إال بذلك
  .قادراً على العمل

وعند عدم تعيني نوع اخلدمة . ومل يشترط الفقهاء تعيني نوع اخلدمة
  .حيمل على ما يليق باملؤجر واملُستأجر

وجيب على األجري اخلاص أن يقوم بالعمل يف الوقت احملدد أو 
  .)١(املتعارف عليه

ولغريه، كالبناء الذي يبين هو الذي يعمل للمؤجر  : األجري املشترك
  .لكل أحد، واملالح الذي حيمل لكل أحد

و ال خالف يف أن األجري املشترك عقده يقع على العمل، و ال تصح 
فإن . و ال مينع هذا من ذكر املدة أيضاً. إجارته إال ببيان نوع العمل أوالً

 ترعى غنمي مدة شهر؛ كان أجرياً مشتركاً، إال إذا شرط: قال للراعي
  .عليه عدم الرعي لغريه؛ فيكون أجرياً خاصاً

واألصل أن يكون العمل من األجري والعني من صاحب العمل، غري 
أن العرف جرى على أن يقدم األجري املشترك اخليط من عنده يف 

                              
  ).٢٩٥ـ١/٢٨٨(املوسوعة الفقهية الكويتية ) ١(
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اخلياطة والصبغ من عنده يف الصياغة، مما يعترب تابعاً للصنعة، و ال خيرجه 
  .د استصناعذلك عن كونه عقد إجارة إىل عق

وقد يتم العقد مع األجري املشترك بالتعاطي كما يف الركوب يف 
سيارات النقل العام، كما يصح أن يكون أن يكون العاقد واحداً، أو 

  .مجاعة كاحلكومة واملؤسسات والشركات
وجيب أن تكون املنفعة اليت يستأجر عليها حمددة معلومة القدر، وقد 

جري املشترك خيار الرؤية يف كل عمل حتدد بتحديد حملها، ويكون لأل
خيتلف باختالف احملل، كما يرى احلنفية واحلنابلة، ويكون له خيار 

  .الرؤية يف إجارة األعيان عموماً عند الشافعية
وقد حتدد املنفعة بتحديد املدة وحدها، كما حتدد بتحديد العمل، 

لصاحبني كإجارة خياطة الثوب، وقد تتحدد بالعمل واملدة معاً عند ا
وهو مذهب املالكية إذا تساوى الزمن والعمل، ورواية عند احلنابلة، 

إن املعقود عليه أوالً هو العمل وهو املقصود من العقد، وذكر : وقالوا
وإن أوىف الشرط استحق األجر املسمى وإال استحق . املدة رد التعجيل

  . أجر املثل بشرط ال يتجاوز األجر املسمى
 والشافعي ـ وهو رواية أخرى عند احلنابلة ـ إىل وذهب أبوحنيفة

فساد هذا العقد ألنه يفضي إىل اجلهالة والتعارض؛ ألن ذكر املدة جيعله 
أجرياً خاصاً، والعقد على العمل جيعله أجرياً مشتركاً ومها متعارضان، 
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  . )١(ويؤدي ذلك للجهالة
  وهل جيوز استئجار املرأة للخدمة؟

  فر للخدمة؟وهل جيوز استئجار الكا
وهل متنع اإلجارة اخلاصة من أداء الفروض والنوافل من العبادات من 

  صوم أو صالة أو أداء اجلمعة والعيدين واالستسقاء والكسوف؟
  وهل للخادم األجري اخلاص العمل لغري مستأجِره؟

  وهل يضمن األجري اخلاص ما تلف يف يده؟
  لزنا والنواح؟هل يقوم اخلادم باخلدمة يف املعاصي كالغناء وا

وهذه املسائل ستأيت يف حملها من هذا الكتاب املبارك إن شاء اهللا 
  .تعاىل

  :وقد جاء يف احلديث اإلجارة يف ضروب من اخلدمة، من ذلك
ومنه احلديث عن أَبِي إجارة الرجلُ اخلادم فيما حتتاج إليه امرأته، 

جاَء رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه  ":هريرةَ وزيد بنِ خالد الْجهنِي قَالَا
فَقَام خصمه وكَانَ ! أَنشدك اللَّه إِلَّا قَضيت بيننا بِكتابِ اللَّه: وسلَّم فَقَالَ

!  للَّهصدق اقْضِ بيننا بِكتابِ اللَّه وأْذَنْ لي يا رسولَ ا: أَفْقَه منه فَقَالَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِي كَانَ : فَقَالَ! قُلْ: فَقَالَ الني إِنَّ ابِسيفًا فع

                              
  ).٢٩٦ـ١/٢٩٥ (املوسوعة الفقهية الكويتية) ١(
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  .)١(..." فَزنى بِامرأَتهأَهلِ هذَا
وكأن . ... والعسيف يطلق على اخلادم: "قال ابن حجر رمحه اهللا

ر فكان ذلك سببا ملا الرجل استخدمه فيما حتتاج إليه امرأته من األمو
  . )٢(اهـ"وقع له معها

يلَمينِ الدب اللَّه دبع نلَى : إجارة اخلادم يف اجلهاد، جاء فيها ععأَنَّ ي
آذَنَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْغزوِ وأَنا شيخ : ابن منيةَ قَالَ

دم فَالْتمست أَجِريا يكْفينِي وأُجرِي لَه سهمه فَوجدت كَبِري لَيس لي خا
رجلًا فَلَما دنا الرحيلُ أَتانِي فَقَالَ ما أَدرِي ما السهمان وما يبلُغُ سهمي 

 دنانِري فَلَما فَسم لي شيئًا كَانَ السهم أَو لَم يكُن فَسميت لَه ثَلَاثَةَ
 بِيالن فَجِئْت انِرينالد تفَذَكَر همهس لَه رِيأَنْ أُج تدأَر هتغَنِيم ترضح
 هذه هتوي غَزف لَه ا أَجِدفَقَالَ م هرأَم لَه تفَذَكَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

ةرالْآخا ويني الدىفمي سالَّت هانِرين٣(" إِلَّا د(.  
  .اخلادم اململوك: ثانياً 

                              
  .حديث صحيح، سبق خترجيه) ١(
  .باختصار وتصرف) ١٢/١٣٩(فتح الباري ) ٢(
  .حديث حسن) ٣(

، وأبوداود يف كتاب )١٧٩٥٧، حتت رقم ٢٩/٤٧٥الرسالة ) (٤/٢٢٣(أخرجه أمحد يف املسند   
. وسنده عند أيب داود حسن). ٢٥٢٧(اجلهاد، باب يف الرجل يغزو بأجر اخلدمة، حتت رقم 

  .، وحسنه حمققو املسند)٢/٤٨٠(ححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود وص
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رقيقة، : اململوك هو الرقيق ذكراً كان أو أنثى، ويقال لألنثى
  .ومملوكة

  . والرقيق إما أن يكون خالصاً ال شائبة فيه، وإما أن يكون فيه شائبة
 واحد، والرقيق اخلالص يسمى القن، وهو إما أن يكون سلماً ملالك

  .وإما أن يكون مشتركاً وهو الذي ميلكه شريكان أو أكثر
والرقيق الذي فيه شائبة هو الذي أعتق بعضه فعالً ـ كنصفه أو 
ربعه، وبقي سائره رقيقاً، ويسمى املبعض ـ أو انعقد فيه سبب 

  :التحرير، وهو ثالثة أصناف
 تكون أم الولد، وهي اجلارية إذا ولدت من سيدها؛ فإا: األول 

  .بالوالدة مستحقة للحرية بوفاة سيدها
املكاتب، وهو من اشترى نفسه من سيده مبال منجم، فهو : و الثاين 

  .مستحق للحرية مبجرد متام األداء
املُدبر، والتدبري أن جيعل السيد عبده معتقاً عن دبر منه، أي : والثالث 

 عتقه بصفة أو املوصى بعتقه، واملعلق: مبجرد وفاة السيد، ويف معناه
  .أجل

وهذه األنواع الثالثة امللك فيها كامل، فإن كانت أمة جاز للسيد 
  .الوطء

ولكن الرق فيها ناقص النعقاد سبب احلرية فيه، ولذا ال جيزئ عتقه 
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  .عن الكفارة
وللسيد حق استخدام اململوك يف املرتل وخارجه فيما شاء من عمل 

وله أن يستغل مماليكه . ري ذلكيعمله يف زراعة أو خدمة أو رسالة أو غ
فيما يدر عليه ماالً، وذلك بأن يؤجر السيد مملوكه فيما شاء من عمل 
ويأخذ السيد أجره، أو يأذن له إن كان ذا صنعة كحدادة أو خياطة يف 

  .)١(أن يعمل بأجر، وكذا لو أذن له يف جتارة أو زراعة أو غريها
  شق عليه؟يطيق أو ي  ماالخادمهوما حكم تكليف السيد 

   لسيده فيما ال حيل؟اخلادموما حكم طاعة 
   بالكسب؟خادمه السيد إلزاموما حكم 

   أو ضربه؟ اخلادمهل للسيد لطم
  سيده ماذا يصنع؟اخلادم إذا مل يالئم 
  يف العبادات واملعامالت؟ اخلدم وما أحكام

  .وغري ذلك من األسئلة ستأيت اإلجابة عليها إن شاء اهللا تعاىل
ملوك للخدمة من األمور الشائعة سابقاً، وأورد لك بعض واختاذ امل

  :األحاديث اليت ذكر فيها اخلادم اململوك
ا قَالَتمهنع اللَّه يضكْرٍ رأَبِي ب تاَء بِنمأَس نا : "عمو ريبنِي الزجوزت

                              
  ).٢٠،٢١، ٢٣/١١،١٨(املوسوعة الفقهية ) ١(
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رٍء غَييلَا شو لُوكملَا مالٍ وم نضِ مي الْأَرف لَه هسفَر رغَيحٍ واضن 
 ِسنأُح أَكُن لَمو جِنأَعو هبغَر رِزأَخاَء وي الْمقتأَسو هسفَر فلأَع تفَكُن
 تكُنقٍ ودةَ صونِس كُنارِ وصالْأَن ني مل اتارج بِزخكَانَ يو بِزأَخ

بضِ الزأَر نى موقُلُ النأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر هي أَقْطَعرِ الَّتي
علَى رأْسي وهي مني علَى ثُلُثَي فَرسخٍ فَجِئْت يوما والنوى علَى رأْسي 

الْأَن نم فَرن هعمو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر يتانِي فَلَقعارِ فَدص
إِخ إِخ ليحملَنِي خلْفَه فَاستحييت أَنْ أَسري مع الرجالِ وذَكَرت : ثُم قَالَ

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فراسِ فَعالن ركَانَ أَغْيو هترغَيو ريبالز
لَقينِي رسولُ اللَّه صلَّى : مضى فَجِئْت الزبير فَقُلْتأَني قَد استحييت فَ

 كَبأَرل اخفَأَن ابِهحأَص نم فَرن هعمى ووي النأْسلَى رعو لَّمسو هلَيع اللَّه
كترغَي فْترعو هنم تييحتفَقَالَ! فَاس :الن لُكملَح اللَّهو دى كَانَ أَشو

هعم كُوبِكر نم لَيع !مٍ : قَالَتادبِخ كذَل دعكْرٍ بو بأَب لَ إِلَيسى أَرتح
  .)١("تكْفينِي سياسةَ الْفَرسِ فَكَأَنما أَعتقَنِي

ويف لفظ مسلم ما يدل على أن هذا اخلادم كان أمة مملوكة، فقد 
: عن ابنِ أَبِي ملَيكَةَ أَنَّ أَسماَء قَالَت: "، ولفظ مسلمذكرت أا باعتها

                              
  .حديث صحيح ) ١(

، واللفظ له، ومسلم يف كتاب )٥٢٢٤(أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب الغرية، حتت رقم   
  ).٢١٨٢(يق، حتت رقم السالم باب جواز إرداف املرأة األجنبية إذا أعيت يف الطر
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 كُني فَلَم هوسأَس تكُنو سفَر كَانَ لَهو تيةَ الْبمدخ ريبالز مدأَخ تكُن
و لَه شتأَح تسِ كُنالْفَر ةاسيس نم لَيع دٌء أَشيش ةمدالْخ نم أَقُوم

ثُم إِنها أَصابت خادما جاَء النبِي صلَّى اللَّه علَيه : علَيه وأَسوسه قَالَ
ا قَالَتمادا خطَاهفَأَع يبس لَّمسي : ونع سِ فَأَلْقَتةَ الْفَراسينِي سكَفَت

عبد اللَّه إِني رجلٌ فَقري أَردت أَنْ أَبِيع يا أُم : مئُونته فَجاَءنِي رجلٌ فَقَالَ
؟ قَالَتارِكلِّ دي ظف : الَ فَاطْلُبعفَت ريبالز ى ذَاكأَب لَك تصخي إِنْ رإِن

دت أَنْ يا أُم عبد اللَّه إِني رجلٌ فَقري أَر: إِلَي والزبير شاهد فَجاَء فَقَالَ
؟ فَقَالَتارِكلِّ دي ظف أَبِيع :ريبا الزارِي فَقَالَ لَهإِلَّا د ةيندبِالْم ا لَكا : مم

لَك أَنْ تمنعي رجلًا فَقريا يبِيع فَكَانَ يبِيع إِلَى أَنْ كَسب فَبِعته الْجارِيةَ 
نثَمو ريبالز لَيلَ عخفَدي قَالَتا لبِيهرِي فَقَالَ هجي حا فه : ي قَدإِن

  . )١("تصدقْت بِها

                              
  .حديث صحيح) ١(

أخرجه مسلم يف كتاب السالم باب جواز إرداف املرأة األجنبية إذا أعيت يف الطريق، حتت رقم   
)٢١٨٢.(  
 مجع احلافظ ابن حجر يف فتح الباري بني ما وقع يف الرواية املتقدمة أن الذي أرسل إليها :تنبيه  

ي أعطاها اخلادم  النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءه سىب اخلادم أبابكر، ويف رواية مسلم أن الذ
 ؛ وجيمع بني الروايتني بأن السىب " كفتين سياسة الفرس فألقت عين مؤنته:فأعطاها خادما ، قالت

ملا جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى أبا بكر منه خادما لريسله إىل ابنته أمساء فصدق أن النيب 
ووقع عنده يف هذه الرواية أا . هو املعطي ، ولكن وصل ذلك إليها بواسطة صلى اهللا عليه وسلم 

  .باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنها ، وهو حممول على أا استغنت عنها بغريها
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جاَء سائلٌ إِلَى عدي بنِ حاتمٍ فَسأَلَه نفَقَةً في : عن تميمِ بنِ طَرفَةَ قَالَ
أُعطيك إِلَّا لَيس عندي ما : ثَمنِ خادمٍ أَو في بعضِ ثَمنِ خادمٍ فَقَالَ

فَغضب ! فَلَم يرض: قَالَ! درعي ومغفَرِي فَأَكْتب إِلَى أَهلي أَنْ يعطُوكَها
أَما واللَّه : أَما واللَّه لَا أُعطيك شيئًا ثُم إِنَّ الرجلَ رضي فَقَالَ: عدي فَقَالَ

من حلَف علَى : ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُلَولَا أَني سمعت رسولَ اللَّ
  .)١("ما حنثْت يمينِي. يمنيٍ ثُم رأَى أَتقَى للَّه منها فَلْيأْت التقْوى

  .اخلادم املتربع: ثالثاً 
وهو من ال يأخذ على خدمته أجراً، كالولد مع أهله، والتلميذ مع 

احب مع صاحبه، والصغري مع الكبري، واألتباع مع من شيخه، والص
  .يعظمونه، وحنو ذلك

أَتانا : "عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ قَالَ: ومن هذا الباب ما جاء يف احلديث
تخطَبو قَلِّلُها يرمي تتدج هإِلَي تمفَقَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر 

 رحٍ آخبِقَد فَجِئْت حالْقَد دففَن ماهنقَيسو لَهمادا الْخأَن تكُنفَقَالَ و 
هى إِلَيهتي انالَّذ حالْقَد طأَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس٢("ر(.  

                              
  .حديث صحيح) ١(

أخرجه مسلم يف كتاب األميان باب ندب من حلف مييناً فرأى غريها خرياً منها أن يأيت الذي هو   
  ).١٦٥١ (خري، حديث رقم

    .تقدم خترجيه. إسناده حسن لغريه) ٢(
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ة، ؛ ومراده أنه تربع باخلدم"وكنت أنا اخلادم: "وحمل الشاهد قوله
  !وقام ا
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للخادم األجري واململوك إذا أديا عملهما الواجب عليهما، وأحسنا فيه 
  :من األجر ما حتدثت عنه النصوص الشرعية، ومن ذلك

ـ أن اهللا يف عونه ما دام يف عون أخيه املسلم، فإن قيل أليس يأخذ ١
 بطاالً حرم األجر؟ أليس إذا أليس إذا جلس: على ذلك أجراً؟ فاجلواب

  !ترك عون أخيه املسلم ذم؟ فكذا إذا أعانه له األجر
من نفَّس : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أَبِي هريرةَ قَالَ

ةً مبكُر هنع اللَّه فَّسا نينبِ الدكُر نةً مبنٍ كُرمؤم نمِ عوبِ يكُر ن
 رتس نمو ةرالْآخا ويني الدف هلَيع اللَّه رسِسرٍ يعلَى مع رسي نمو ةاميالْق
 دبا كَانَ الْعم دبالْع نوي عف اللَّهو ةرالْآخا ويني الدف اللَّه هرتا سملسم

مو يهأَخ نوي عطَرِيقًا ف بِه لَه لَ اللَّهها سلْمع يهف سملْتطَرِيقًا ي لَكس ن
 اللَّه ابتلُونَ كتي اللَّه وتيب نم تيي بف مقَو عمتا اجمو ةنإِلَى الْج

يغَشةُ وينكالس هِملَيع لَتزإِلَّا ن مهنيب هونساردتيو مهفَّتحةُ ومحالر مهت
 بِه رِعسي لَم لُهمع طَّأَ بِهب نمو هدنع نيمف اللَّه مهذَكَركَةُ ولَائالْم

هبس١("ن(.  

                              
  .حديث صحيح) ١(

=  

٥٤  
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  .ـ أن عمل األجري من كسب يده، وذلك من أفضل الكسب٢
لَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نقَالَع لَّمسو بِ : "هالْكَس ريخ

حصلِ إِذَا نامالْع دي ب١("كَس( .  
سئلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أَفْضلِ الْكَسبِ؟ : "وجاء أنه

اللَّه يا رسولَ : قيلَ: " ويف رواية". بيع مبرور وعملُ الرجلِ بِيده: فَقَالَ
  .)٢("عملُ الرجلِ بِيده وكُلُّ بيعٍ مبرورٍ: أَي الْكَسبِ أَطْيب؟ قَالَ

إمنا يفضل عمل اليد سائر : قال ابن املنذر : "قال ابن حجر رمحه اهللا
__________________  

= 
أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع على تالوة   

  ).٢٦٩٩(القرآن، حديث رقم 
  .حديث حسن) ١(

 حتت رقم ٣١٨ـ٣١٧، ١٤/١٣٦الرسالة) (٣٥٨ـ٢/٣٣٤،٣٥٧(أخرجه أمحد يف املسند   
، والبيهقي يف اجلامع لشعب )١/٣٥٦(،  وأخرجه أبونعيم يف أخبار أصبهان )٨٦٩١ ،٨٤١٢
  ).١٠٩٦(، حتت رقم ٤٨٤ـ٤٨٣، واألدب ص)١١٨٠، حتت رقم ٣/٤٣٤(اإلميان 

، )٣/١٢٣(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )٣/٤٧٦فيض القدير (واحلديث حسنه العراقي   
  .وحسنه حمققو املسند

  .هحديث صحيح لغري) ٢(
 ،  حتت رقم ٢٨/٥٠٢، ٢٥/١٥٧الرسالة ) (٤/١٤١) (٣/٤٦٦(أخرجه أمحد يف املسند   

  ).٥/٢٦٣(، والبيهقي يف السنن الكبري )٢/١٠(، واحلاكم )١٧٢٦٥، ١٥٨٣٦
فأصاب، وحسنه لغريه ) ٦٠٧(واحلديث صححه لغريه األلباين يف السلسلة الصحيحة حتت رقم   

  .حمققو املسند
ققو املسند أثناء التخريج نوع جم على األلباين رمحه اهللا، مع أم مل خيرجوا يف عبارة حم: تنبيه   

    !عن ما قاله، وزاد هو عليهم يف االختيار والترجيح، فسبحان اهللا
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. املكاسب إذا نصح العامل ، كما جاء مصرحا به يف حديث أيب هريرة 
تقد أن الرزق من الكسب بل ومن شرطه أن ال يع): ابن حجر(قلت 

من اهللا تعاىل ذه الواسطة ، ومن فضل العمل باليد الشغل باألمر املباح 
عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال 

  .  )١(اهـ"واحلاجة إىل الغري
  "باب كسب الرجل وعمله بيده: "ومن تراجم البخاري

: قال املاوردي.  أفضل املكاسب وقد اختلف العلماء يف: "وقال أيضاً
أصول املكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، واألشبه مبذهب الشافعي أن 

واألرجح عندي أن أطيبها الزراعة ألا أقرب إىل : أطيبها التجارة، قال
حبديث املقدام الذي يف هذا الباب وأن )٢(وتعقبه النووي. التوكل

فإن كان زراعا : ليد، قال الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل ا
فهو أطيب املكاسب ملا يشتمل عليه من كونه عمل اليد، وملا فيه من 
التوكل، وملا فيه من النفع العام لآلدمي وللدواب، وألنه ال بد فيه يف 

وفوق ذلك من ): ابن حجر(قلت . العادة أن يوكل منه بغري عوض
مكسب النيب صلى عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار باجلهاد وهو 

اهللا عليه وسلم وأصحابه وهو أشرف املكاسب ملا فيه من إعالء كلمة 
                              

  ).٤/٣٠٤(نقله يف قتح الباري ) ١(
  ).١٢/٢١٣( شرح مسلم للنووي )٢(
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ومن مل يعمل : قال. اهللا تعاىل وخذالن كلمة أعدائه والنفع األخروي
وهو مبين على ما حبث : قلت . بيده فالزراعة يف حقه أفضل ملا ذكرنا

اعة بل كل ما فيه من النفع املتعدي، ومل ينحصر النفع املتعدي يف الزر
. يعمل باليد فنفعه متعد ملا فيه من يئة أسباب ما حيتاج الناس إليه

واحلق أن ذلك خمتلف املراتب، وقد خيتلف باختالف األحوال 
  .)١(اهـ"واألشخاص، والعلم عند اهللا تعاىل

واخلادم األجري يكسب من عمل يده، ونفع عمله متعدي؛ : قلت
  !فكسبه من أطيب املكاسب

  . فضل العبد أن له أجرين إذا نصح لسيدهـ ومن٣
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ رريرأَيب ه نع" : لُوكمالْم دبلْعل

انرحِ أَجلصالْم . بِيلِ اللَّهي سف ادلَا الْجِهلَو هدةَ بِيريرأَبِي ه فْسي نالَّذو
جالْحولُوكما مأَنو وتأَنْ أَم تببي لَأَحأُم بِرا أَنَّ : قَالَ:"وزاد"  ونلَغبو

  .)٢("أَبا هريرةَ لَم يكُن يحج حتى ماتت أُمه لصحبتها
وإمنا استثىن أبو هريرة هذه األشياء ألن : "قال ابن حجر رمحه اهللا

                              
  ).٤/٣٠٤(نقله يف قتح الباري ) ١(
  .حديث صحيح) ٢(

، ومسلم )٢٥٤٨(بخاري يف كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، حديث رقم أخرجه ال  
    ). ١٦٦٥(يف كتاب األميان باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، حديث رقم 
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ما إذن السيد، وكذلك بر األم فقد حيتاج فيه اجلهاد واحلج يشترط فيه
ومل . إىل إذن السيد يف بعض وجوهه، خبالف بقية العبادات البدنية

يتعرض للعبادات املالية إما لكونه كان إذ ذاك مل يكن له مال يزيد على 
قدر حاجته فيمكنه صرفه يف القربات بدون إذن السيد، وإما ألنه كان 

  .)١(اهـ" ماله بغري إذن السيديرى أن للعبد أن يتصرف يف
: عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

" نم هلَيع ي لَهالَّذ هديي إِلَى سدؤيو هبةَ رادبع ِسنحي يالَّذ لُوكمالْم
و ةيحصالنو قالْحانرأَج لَه ةأخرجه البخاري ويف لفظ مسلم" الطَّاع :
ثَلَاثَةٌ : أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: "عن  أَبِي موسى 

ص بِيالن كرأَدو هبِيبِن نابِ آمتلِ الْكأَه نلٌ مجنِ ريترم مهرنَ أَجوتؤلَّى ي
 قى حأَد لُوكمم دبعو انرأَج فَلَه قَهدصو هعباتو بِه نفَآم لَّمسو هلَيع اللَّه
 نسا فَأَحذَّاهةٌ فَغأَم لَه تلٌ كَانجرو انرأَج فَلَه هديس قحالَى وعت اللَّه

ا فَأَحهبأَد ا ثُمذَاَءهغانرأَج ا فَلَههجوزتا وقَهتأَع ا ثُمهبأَد ن٢("س( .  
أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما
                              

  ).٥/١٧٦( فتح الباري )١(
  .حديث صحيح) ٢(

، )٢٥٥١(أخرجه البخاري يف كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، حديث رقم   
ومسلم يف كتاب ومسلم يف كتاب اإلميان، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد  صلى اهللا عليه 

  ).١٥٤(وسلم، حتت رقم 
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  .)١("ره مرتينِالْعبد إِذَا نصح سيده وأَحسن عبادةَ ربه كَانَ لَه أَج: "قَالَ
ومعىن هذا أن األجرين للعبد من جهة ما يدخله من صفة الرق : قلت

  .واملشقة فيها، ال من تعدد جهة العمل
معىن هذا احلديث ـ عندي : "قال أبو عمر بن عبد الرب رمحه اهللا

طاعة سيده يف : واهللا أعلم ـ أن العبد ملا اجتمع عليه أمران واجبان
ربه فقام ما مجيعا كان له ضعفا أجر احلر املطيع لربه املعروف وطاعة 

مثل طاعته ألنه قد أطاع اهللا فيما أمره به من طاعة سيده ونصحه 
وأطاعه أيضا فيما افترض عليه ومن هذا املعىن عندهم أنه من اجتمع 
عليه فرضان فأدامها مجيعا وقام ما كان أفضل ممن ليس عليه إال فرض 

 أعلم فمن وجبت عليه زكاة وصالة فقام ما على واحد فأداه واهللا
حسبما جيب فيهما كان له أجران ومن مل جيب عليه زكاة وأدى صالته 
كان له أجر واحد إال أن اهللا يوفق من يشاء ويتفضل على من يشاء 
وعلى حسب هذا يعصي اهللا تعاىل من اجتمعت عليه فروض من وجوه 

من عصيان من مل جيب عليه إال فلم يؤد شيا منها وعصيانه له أكثر 
بعض تلك الفروض وقد سئل عبداهللا بن العباس رضي اهللا عنه عن رجل 

                              
  .حديث صحيح) ١(

، ومسلم يف كتاب )٢٥٤٦(أخرجه البخاري يف كتاب العتق باب العبد إذا أحسن، حديث رقم   
  .واللفظ له) ١٦٦٤(ث رقم األميان باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، حدي
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كثري احلسنات كثري السيئات أهو أحب إليك أم رجل قليل احلسنات 
قليل السيئات فقال ما أعدل بالسالمة شيئا ويف هذا احلديث أيضا ما 

حق سيده أفضل من احلر يدل على أن العبد املتقي هللا املؤدي حلق اهللا و
ويعضد هذا ما روي عن املسيح صلى اهللا عليه وسلم مما قد ذكرناه يف 
هذا الكتاب قوله مر الدنيا حلو اآلخرة وحلو الدنيا مر اآلخرة 

 .)١(اهـ"وللعبودية مضاضة ومرارة ال تضيع عند اهللا واهللا أعلم
فضل للعبد والذي يظهر أن مزيد ال: "وتعقبه ابن حجر رمحه اهللا بقوله

املوصوف بالصفة ملا يدخل عليه من مشقة الرق، وإال فلو كان 
وقال ابن . التضعيف بسبب اختالف جهة العمل مل خيتص العبد بذلك

وقيل سبب التضعيف : املراد أن كل عمل يعمله يضاعف له، قال: التني
أنه زاد لسيده نصحا ويف عبادة ربه إحسانا فكان له أجر الواجبني وأجر 

والظاهر خالف هذا وأنه بني ذلك لئال يظن أنه : قال. يادة عليهماالز
وما ادعى أنه الظاهر ال ينايف ما نقله قبل . غري مأجور على العبادة اهـ

  !يلزم أن يكون أجر املماليك ضعف أجر السادات: فإن قيل  .ذلك
بأن ال حمذور يف ذلك أو يكون أجره مضاعفا من : أجاب الكرماين

وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق ا أضعاف أجر هذه اجلهة، 

                              
  ).٢٣٧ـ ١٤/٢٣٦(التمهيد ) ١(
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العبد، أو املراد ترجيح العبد املؤدي للحقني على العبد املؤدي ألحدمها 
وحيتمل أن يكون تضعيف األجر خمتصا بالعمل الذي يتحد فيه . اهـ

طاعة اهللا وطاعة السيد فيعمل عمال واحدا ويؤجر عليه أجرين 
تلف اجلهة فال اختصاص له بتضعيف األجر باالعتبارين، وأما العمل املخ

  . )١(اهـ"فيه على غريه من األحرار واهللا أعلم
 ـ ومن فضل اخلادم األجري واململوك ما جاء يف احلديث عن أَيب ٤

نِعما للْمملُوك أَنْ : "هريرةَ عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
فَّى يوتيا لَهمنِع هديةَ سابحصو ةَ اللَّهادبع ِسنح"  

  .)٢("نِعم ما لأَحدهم يحِسن عبادةَ ربه وينصح لسيده: "ويف رواية
  !ونعم معناها الثناء اجلميل

                              
  .)٥/١٧٦(فتح الباري ) ١(
  .حديث صحيح) ٢(

أخرجه البخاري يف كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، حديث رقم   
  .والرواية له، مسلم يف كتاب األميان باب ثواب العبد وأجره، واللفظ له) ٢٥٤٩(
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  . ال دليل على استحباب أو وجوب اختاذ اخلادم
وال يصح االستدالل على استحباب اختاذ اخلادم بفعل الرسول صلى 
اهللا عليه وسلم حيث اختذ خادماً؛ ألن الفعل ارد منه صلى اهللا عليه 

يدل على اجلواز ال على ) العاديات(وسلم يف مثل هذه املقامات 
  !االستحباب بلْه الوجوب

جاَء معاوِيةُ إِلَى أَبِي : "الَومما يدل على اجلواز ما جاء عن أَبِي وائلٍ قَ
يا خالُ ما يبكيك أَوجع يشئزك : هاشمِ بنِ عتبةَ وهو مرِيض يعوده فَقَالَ

كُلٌّ لَا ولَكن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : أَم حرص علَى الدنيا؟ قَالَ
إِلَي هِدع لَّمسوذْ بِهآخ ا لَمدهالِ : قَالَ!  عيعِ الْممج نم يككْفا يمإِن

تعمج قَد مونِي الْيأَجِدو بِيلِ اللَّهي سف كَبرمو ماد١("خ(.  
                              

  . لغريه حديث حسن)١(
، )١٥٦٦٥ـ١٥٦٦٤، حديث رقم ٤/٤٣٣الرسالة ) (٣/٤٤٣(أخرجه أمحد يف املسند 

واللفظ له، ) ٢٣٢٧(والترمذي يف كتـــاب الزهد باب ما جاء يف اهلم يف الدنيا، حديث رقم 
و من طريق شقيق أيب وائل عن ). ٦٧٤٨، حديث رقم ٤/٨٤٢علوش (واحلاكم يف املستدرك 

، و النسائي يف )٥/٢٩٠( على أيب هاشم بن عتبة به، أخرجه أمحد نزلت: مسرة بن سهم قال
، وابن ماجة يف كتاب الزهد، باب )٥٣٧٢(كتاب الزينة، باب اختاذ اخلادم واملركب، حديث رقم 

، فهذا )٦٦٨، حديث رقم ٢/٤٤٢اإلحسان (، وابن حبان )٤١٠٣(الزهد يف الدنيا، حديث رقم 
=  

٦٢  
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فهذا احلديث فيه إرشاد إىل إباحة الكفاية من أمور الدنيا ذه 
__________________  

= 
حديث عن أيب هاشم، وأنه إمنا مسعه بواسطة مسرة بن سهم، الطريق يبني عدم مساع أيب وائل لل
، ومل ينص على توثيقه، فهو يف أدىن درجات التوثيق )٤/٣٤٠(ذكره ابن حبان يف كتابه الثقات 

عنده، ومل يذكر يف الرواة عنه إال أبا وائل؛ فهو عند مجهور احملدثني جمهول، وقد نص على جهالته 
: ، وهي أدىن عنده من قوله"وثق: "التقريب، وقال يف الكاشفعلي بن املديين وابن حجر يف 

لكن يشهد له ويرقيه إىل احلسن لغريه ! فاحلديث ذا اإلسناد فيه ضعف يسري كما ترى". ثقة"
، والدارمي يف كتب الرقائق، باب ما يكفي من )٥/٣٦٠(حديث بريدة األسلمي أخرجه أمحد 

حدثَنا عبد الصمد وعفَّانُ قَالَا : " اقه قال أمحد، وسي) حسني أسد٢٧٦٠(الدنيا، حديث رقم 
 يلَمةَ الْأَسديرب نلَةَ عونِ مب اللَّه دبع نةَ عرضأَبِي ن نع رِييرالْج يدعس نةَ علَمس نب ادما حثَندح

و هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ركَبرمو مادا خينالد نم كُمدأَح كْفيقَالَ ل لَّموعبداهللا بن ".  س
عند املتابعة وإال لني احلديث، فيصلح لتقوية حديث أيب : موله، مقبول كما يف التقريب، يعين

، حديث رقم ٣٣٨ويشهد له أيضاً ما أخرجه أبوعبيد يف األموال ص. هاشم بن عتبة
، حتت رقم ٢٩/٥٤٧، ١٨٠١٥، حتت رقم ٢٩/٥٤٣الرسالة (محد يف املسند ، وأ)٦٥٥ـ٦٥٣(

عن الْمستورِد بن :  ، ولفظه عند أمحد)٩٧٨(، وابن زجنويه يف األموال حديث رقم )١٨٠٢٠
لًا وما علَن يلو نقُولُ مي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعمقُولُ سي اددزِلًا شنذْ مختزِلٌ فَلْينم لَه سلَي

 نمةً وابذْ دختةٌ فَلْيابد لَه تسلَي ا أَومادذْ خختفَلْي مادخ لَه سلَي أَو جوزتةٌ فَلْيجوز لَه تسلَي أَو
ذا صححه حمققو املسند، وصححه األلباين وحديث املستورد ه" أَصاب شيئًا سوى ذَلك فَهو غَالٌّ

  .؛ فريتقي احلديث ذه الشواهد إىل درجة احلسن لغريه)٢/٥٦٨(يف صحيح سنن أيب داود 
واحلديث صححه ابن حبان واحلاكم إليراده له يف املستدرك على الصحيحني، وصححه حمقق سنن   

كتفى بتضعيف احلديث دون النظر الدارمي، وحسنه لغريه حمققو املسند،  وقصر حمقق اإلحسان فا
، ويف صحيح سنن )٣/٢٩٧(إىل شواهده، وحسنه لغريه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب 

  ).٢/٢٧١(الترمذي 
وهم حمقق سنن الدارمي ـ عفى اهللا عنه ـ يف ذكر الشواهد، ويف إطالقه توثيق عبداهللا بن : تنبيه  

  . ون قيد، واهللا املوفقموله، ويف إطالقه الصحة على حديث بريدة، د
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 ااملذكورات، وأن املسلم يستحب له االكتفاء.  
واألحاديث يف اختاذ اخلادم وأنه مما جرى عليه العمل زمن التشريع 
كثرية، وقد كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلادم من الرجال 
والنساء؛ من األحرار والعبيد، من الصغار والكبار حبسب األعمال اليت 

  .حيتاجها صلى اهللا عليه وسلم
 يف خدامه صلى اهللا عليه فصل: "قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا

  .وسلم
  .فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه
  .وعبداهللا بن مسعود صاحب نعله وسواكه

  .وعقبة بن عامر اجلهين صاحب بغلته، يقود به يف األسفار
  .وأسلع بن شريك، وكان صاحب راحلته

  .وبالل بن رباح املؤذن، وسعد موليا أيب بكر الصديق
  .وأبوذر الغفاري

ن بن عبيد، وأمه أم أمين موليا النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان وأمي
  .)١(اهـ"أمين على مطهرته وحاجته

وهذا مجيعه يدل على جواز استخدام اخلادم، ال على استحبابه، واهللا 

                              
  ).١١٧-١/١١٦( زاد املعاد )١(




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٦٥  

  !اعلم
ما ورد عن علي بن أيب طالب رضي : ويكفي يف الداللة على ذلك

 تطلب من رسول اهللا صلى اهللا اهللا عنه، ملّا ذهبت فاطمة رضي اهللا عنها
عليه وسلم أن يعطيهما خادماً ختفف عنها ما جتد من العمل، فقال صلى 

أَلَا أَدلُّكُما علَى خيرٍ مما سأَلْتما إِذَا أَخذْتما : "اهللا عليه وسلم
ثني واحمدا ثَلَاثًا مضاجِعكُما أَو أَويتما إِلَى فراشكُما فَسبحا ثَلَاثًا وثَلَا

  .)١("وثَلَاثني وكَبرا أَربعا وثَلَاثني فَهو خير لَكُما من خادمٍ
فلو كان اختاذ اخلادم مستحباً ملا منعه عن ابنته رضي اهللا عنها وهو 

نعم هناك أحوال خاصة ! صلى اهللا عليه وسلم يرى ما جتد من العمل
منها ما يتعلق بالزوجة، وهذا اإلباحة، جمرد ادم عن خيرج فيها اختاذ اخل

يأيت يف حمله من هذا الكتاب املبارك ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ، ومنها ما 
جائزة بال خالف، بل إن ذلك من الرب فإا الولد لوالده يتعلق خبدمة 

 والده عند اخداماملأمور به شرعاً، ويكون واجباً على الولد خدمة أو 
و ال جيوز له ألن يأخذ أجرة عليها؛ ألا مستحقة عليه، ومن احلاجة، 

                              
  . حديث صحيح)١(

، )٥٣٦١(أخرجه البخاري يف كتاب النفقات باب عمل املرأة يف بيت زوجها، حديث رقم   
ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، حديث 

  ). ٢٧٢٧(رقم 




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٦٦  

  .)١(قضى حقاً مستحقاً عليه لغريه ال جيوز له أخذ األجرة عليه
  

                              
  ).١٩/٣٩( الفقهية املوسوعة) ١(
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  .اخلادم سواء كان مملوكاً أم أجرياً تقع عليه مسؤوليات وواجبات
 أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه: عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنهما

أَلَا كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته فَالْإِمام الَّذي علَى : "وسلَّم قَالَ
 وهو هتيلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرو هتيعر نئُولٌ عسم وهاعٍ واسِ رالن

ةٌ عياعأَةُ ررالْمو هتيعر نئُولٌ عسم يهو هلَدوا وجِهوز تيلِ بلَى أَه
مسئُولَةٌ عنهم وعبد الرجلِ راعٍ علَى مالِ سيده وهو مسئُولٌ عنه أَلَا 

هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور ١("فَكُلُّكُم(.  
عي هو احلافظ الرا" أال كلكم راع: "قوله: "قال ابن حجر رمحه اهللا
 على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه أؤمتناملؤمتن امللتزم صالح ما 

  .والقيام مبصاحله
واخلادم راع : "ويف رواية" وعبد الرجل راع على مال سيده: "وقوله

                              
  .حديث صحيح) ١(

حديث } وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول{: أخرجه البخاري يف كتاب األحكام باب قول اهللا تعاىل  
، والسياق له، والرواية املشار غليها عنده يف مواضع منها يف كتاب الوصايا باب )٧١٣٨(رقم 

، وأخرجه مسلم يف كتاب )٢٧٥١(حتت رقم } من بعد وصية يوصى ا{: تأويل قوله تعاىل
  ).١٨٢٩(اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر حتت رقم 
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رعاية : بدل اخلادم، قال اخلطايب" والعبد: "،  ويف رواية"يف مال سيده
  .ليه من خدمتهاخلادم حفظ ما حتت يده والقيام مبا جيب ع

يف : قال الطييب" أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: "قوله
هذا احلديث أن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإمنا أقيم حلفظ ما استرعاه 
املالك فينبغي أن ال يتصرف إال مبا أذن الشارع فيه وهو متثيل ليس يف 

صل وأتى حبرف الباب ألطف وال أمجع وال أبلغ منه، فإنه أمجل أوال مث ف
جواب شرط حمذوف، " أال فكلكم: "والفاء يف قوله: قال. التنبيه مكررا

  .)١(اهـ".وختم ما يشبه الفذلكة إشارة إىل استيفاء التفصيل
  :وجممل هذه الواجبات واملسؤوليات هي التالية

وهذا هو األصل يف اخلادم؛ إذ . ـ الطاعة لصاحبه باملعروف١
 اليت كلفه ا، ويف قيامه ذا ونصحه أجر وظيفته القيام حباجة صاحبه

  ! عظيم
: عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

" نم هلَيع ي لَهالَّذ هديي إِلَى سدؤيو هبةَ رادبع ِسنحي يالَّذ لُوكمالْم
قالْحانرأَج لَه ةالطَّاعو ةيحصالن٢(أخرجه البخاري"  و(.  
تقان عمله وإحسانه، وهو من النصيحة اليت ذكرها رسول اهللا إـ ٢

                              
  .باختصار وتصرف يسري) ١٣/١١٣(فتح الباري ) ١(
  .سبق خترجيه ) ٢(
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الْمملُوك الَّذي يحِسن عبادةَ ربه ويؤدي : "صلى اهللا عليه وسلم يف قوله
أخرجه " حق والنصيحة والطَّاعة لَه أَجرانإِلَى سيده الَّذي لَه علَيه من الْ

  .)١(البخاري
أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما

  .)٢(" مرتينِالْعبد إِذَا نصح سيده وأَحسن عبادةَ ربه كَانَ لَه أَجره: "قَالَ
تقان العمل عموماً؛ يشمل كل عامل سواء اخلادم إوقد جاء نص يف 

  . غريهماألجري أو اململوك أ
إن اهللا حيب إذا عمل : "عن عائشة أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قال

  .)٣("أحدكم عمال أن يتقنه
                              

  .سبق خترجيه ) ١(
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ٢(
  .حديث حسن لغريه) ٣(

، حتت ١/٢٧٥(، والطرباين يف األوسط )٤٣٨٦، حتت رقم ٧/٣٤٩(أخرجه أبويعلى يف مسنده   
). ٤٩٣١ـ٤٩٢٩، حتت األرقام ٥٠٥ـ٩/٥٠٣(، والبيهقي يف اجلامع لشعب اإلميان )٨٩٧رقم 

مل يرو : "قال الطرباين. واحلديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها به
ومدار احلديث على : لتق.اهـ]"بن السري[هذا احلديث عن هشام إال مصعب تفرد به بشر 

أخرجه البيهقي يف اجلامع : األول : مصعب بن ثابت وهو لني احلديث لكن للحديث شاهدان
من حديث كليب اجلرمي، وهو حديث ضعيف ) ٤٩٣٢، حتت الرقم ٩/٥٠٥(لشعب اإلميان 

، وذكره األلباين من ) ٧٧٦، حتت الرقم ٢٤/٣٠٦(أخرجه الطرباين يف الكبري : والثاين. مرسل
  ).٨/١٥٥(طريق آخر أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

  ).١١١٣(واحلديث حسنه لغريه األلباين يف السلسلة الصحيحة حتت الرقم   
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  .ـ حفظ مال صاحبه ورعايته٣
 اللَّه دباوالدليل على ذلك حديث عمهنع اللَّه يضر رمنِ عأَنَّ : ب

أَلَا كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ : "رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
 هتيعر نع ... أَلَا فَكُلُّكُم هنئُولٌ عسم وهو هديالِ سلَى ماعٍ عواخلادم ر
  .)١("كُم مسئُولٌ عن رعيتهراعٍ وكُلُّ

  وهو من حسن صحابة اخلادم لسيده، وقد جاء يف احلديث 
نِعما : "عن أَيب هريرةَ عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

ديةَ سابحصو ةَ اللَّهادبع ِسنحفَّى يوتأَنْ ي لُوكملْملا لَهمنِع ٢("ه(.  
  .ـ حفظ البصر والنفس عن ما ال حيل٤

 وهذا لعموم النص الذي فيه األمر بغض البصر، قال اهللا تبارك 
قُلْ لّلْمؤمنِني يغضواْ من أَبصارِهم ويحفَظُواْ فُروجهم ذَلك {: وتعاىل

وقُل لّلْمؤمنات يغضضن من . نَأَزكَى لَهم إِنّ اللّه خبِري بِما يصنعو
نارِهص٣١ـ٣٠:النور[} أَب[.  

  .ـ عدم إفشاء السر٥
حفظ السر من األمور اليت دعى إليها اإلسالم وقررها، فحفظه من 
حفظ األمانة، وتضييعه من تضييع األمانة، ومن نصح اخلادم وأمانته 

                              
  .سبق خترجيه . حديث صحيح) ١(
  .سبق خترجيه. حديث صحيح ) ٢(
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ضيع األمانة اليت بينه حفظه لسر سيده، فإذا ضيع اخلادم سر سيده فقد 
فعلى اخلادم أن ال يفش سر خمدومه، وقد كان أنس بن ! وبني سيده

مالك رضي اهللا عنه خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتأدب ذا 
  .األدب

أَتى علَي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : "عن ثابت عن أَنسٍ قَالَ
عب مع الْغلْمان قَالَ فَسلَّم علَينا فَبعثَنِي إِلَى حاجة فَأَبطَأْت علَى وأَنا أَلْ

قَالَت ا جِئْتي فَلَمأُم :؟ قُلْتكسبا حم : لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسثَنِي رعب
ةاجحل لَّمسو هلَيع !قَالَت :؟ قُلْتهتاجا حم :إِنرا سه !قَالَت : ثَندحلَا ت

واللَّه لَو حدثْت : قَالَ أَنس. بِِسر رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَحدا
ا ثَابِتي كثْتدا لَحدأَح ١("بِه( .  

                              
  .حديث صحيح) ١(

م يف خمتصراً، ومسل) ٦٢٨٩(أخرجه البخاري يف كتاب االستئذان باب حفظ السر، حديث رقم   
  .واللفظ له) ٢٤٨٢(كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أنس رضي اهللا عنه، حديث رقم 

، حتت رقم ٢١/١٢٩الرسالة) (٣/٢٣٥(وهذا احلديث أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده   
حدثَنا محمد بن عبد اللَّه : "قال أمحد بن حنبل رمحه: بسند ثالثي أذكره للفائدة) ١٣٤٦٩

انتهى إِلَينا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَنا : نصارِي حدثَنا حميد الطَّوِيلُ عن أَنسِ بنِ مالك قَالَالْأَ
 أَو في جِدارٍ حتى في غلْمان فَسلَّم علَينا ثُم أَخذَ بِيدي فَأَرسلَنِي في رِسالَة وقَعد في ظلِّ جِدارٍ

مٍ قَالَتلَيس أُم تيا أَتفَلَم هإِلَي تعج؟ قَالَ: ركسبا حم : هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَنِي رسأَر قُلْت
الَةبِرِس لَّمسو .قَالَت :؟ قُلْتيا همو :را سهإِن !قَالَت :رفَظْ ساحلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر  !

  ).٢/٨٤(وهو ضمن شرح السفاريين لثالثيات املسند !" فَما أَخبرت بِه بعد أَحدا قَطُّ
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م الْمدينةَ وأَنا ابن تسعِ قَالَ قَدم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ: "عن أَنسٍ
فَقَالَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه بِيمٍ إِلَى نلَيس بِي أُم طَلَقَتفَان نِنيا : سي

 عست لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تمدفَخ همدختنِي اسذَا ابه ولَ اللَّهسر
 ٍء لَميشي لا قَالَ لمكَذَا وكَذَا و لْتفَع مل هلْتٍء فَعيشي لا قَالَ لفَم نِنيس

  .أَفْعلْه أَلَا فَعلْت كَذَا وكَذَا
مع الصبيان فَسلَّم : وأَتانِي ذَات يومٍ وأَنا أَلْعب مع الْغلْمان أَو قَالَ

دا ونلَيقَالَع تعجا رفَلَم ةاجي حلَنِي فسانِي فَأَرا : عدأَح بِرخلَا ت
ا قَالَتهتيا أَتي فَلَملَى أُمع تسبتاحو :؟ قُلْتكسبا حم ينا بلَنِي : يسأَر

لَه ةاجي حف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر !قَالَت :؟ قُلْتيا همو :
أَي بني فَاكْتم علَى رسولِ اللَّه صلَّى : قَالَت! إِنه قَالَ لَا تخبِر بِها أَحدا

هرس لَّمسو هلَيع ١(!"اللَّه(.  
كأن هذا السر خيتص : قال بعض العلماء : "قال ابن حجر رمحه اهللا

م، وإال فلو كان من العلم ما وسع أنسا بنساء النيب صلى اهللا عليه وسل
الذي عليه أهل العلم أن السر ال يباح به إذا : وقال ابن بطال. كتمانه

إنه إذا مات ال يلزم من : كان على صاحبه منه مضرة، وأكثرهم يقول

                              
  .حديث حسن لغريه ذا السياق) ١(

  ).١٢٧٨٤، حتت رقم ٢٠/١٨٢الرسالة ) (٣/١٧٤(أخرجه أمحد يف املسند   
  . واملنت له شواهد كثرية ما ذكر قبله.  املسندوصحح احلديث حمققو  
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  .كتمانه ما كان يلزم يف حياته إال أن يكون عليه فيه غضاضة
بعد املوت إىل ما يباح، الذي يظهر انقسام ذلك ): ابن حجر(قلت 

وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر، كأن يكون فيه تزكية له 
من كرامة أو منقبة أو حنو ذلك وإىل ما يكره مطلقا وقد حيرم وهو 
الذي أشار إليه ابن بطال، وقد جيب كأن يكون فيه ما جيب ذكره 

قوم به كحق عليه كان يعذر بترك القيام به فريجى بعده إذا ذكر ملن ي
  .)١(اهـ"عنه أن يفعل ذلك

  .واملقصود أن على اخلادم حفظ السر:  قلت
  .ـ جتنب اخللوة مع من ال جيوز له اخللوة معه٦

وهذا لعموم األمر الذي فيه منع اخللوة بني الرجل واملرأة األجنبية، 
  .فإن هذا شامل للخادم مع املرأة األجنبية، وللخادمة مع الرجل األجنيب

:  معبد مولَى ابنِ عباسٍ عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَعن أَبِي
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَا : "قَالَ النمٍ ورحي مذ عأَةُ إِلَّا مرالْم رافسلَا ت

مرحا مهعملٌ إِلَّا وجا رهلَيلُ عخدلٌفَقَالَ . يجر : ي أُرِيدإِن ولَ اللَّهسا ري
  "أَنْ أَخرج في جيشِ كَذَا وكَذَا وامرأَتي ترِيد الْحج فَقَالَ اخرج معها

لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَة ولَا تسافرنَّ امرأَةٌ إِلَّا ومعها : "ويف رواية

                              
  .باختصار وتصرف) ١١/٨٢(فتح الباري ) ١(
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مرحلٌ فَ! مجر كَذَا : قَالَفَقَامكَذَا و ةوي غَزف تبتاكْت ولَ اللَّهسا ري
  .)١("اذْهب فَحج مع امرأَتك: وخرجت امرأَتي حاجةً؟ قَالَ

ال خيلون رجل : "قوله صلى اهللا عليه وسلم : "قال النووي رمحه اهللا
 مىت كان معها حمرم هذا استثناء منقطع؛ ألنه" بامرأة إال ومعها ذو حمرم

ال يقعدن رجل مع امرأة إال ومعها : مل تبق خلوة، فتقدير احلديث 
  . حمرم

حيتمل أن يريد حمرما " ومعها ذو حمرم: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم
هلا، وحيتمل أن يريد حمرما هلا أو له، وهذا االحتمال الثاين هو اجلاري 

كون معها حمرم هلا كابنها على قواعد الفقهاء، فإنه ال فرق بني أن ي
وأخيها وأمها وأختها، أو يكون حمرما له كأخته وبنته وعمته وخالته، 

مث إن احلديث خمصوص أيضا . فيجوز القعود معها يف هذه األحوال
  . بالزوج، فإنه لو كان معها زوجها كان كاحملرم وأوىل باجلواز

هو حرام باتفاق وأما إذا خال األجنيب باألجنبية من غري ثالث معهما ف
العلماء، وكذا لو كان معهما من ال يستحي منه لصغره كابن سنتني 

                              
  .حديث صحيح) ١(

، ويف كتاب اجلهاد )١٨٦٢(أخرجه البخاري يف كتاب احلج باب حج النساء، حديث رقم   
، واللفظ والرواية له، ومسلم يف كتاب )٣٠٠٦(والسري باب من اكتتب يف جيش، حديث رقم 

  .ج باب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج وغريهاحل
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وثالث وحنو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة 
أجنبية فهو حرام، خبالف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن 

  .الصحيح جوازه
تحرم اخللوة به، واملختار أن اخللوة باألمرد األجنيب احلسن كاملرأة، ف

قال . حيث حرمت باملرأة، إال إذا كان يف مجع من الرجال املصونني
وال فرق يف حترمي اخللوة حيث حرمناها بني اخللوة يف صالة : أصحابنا 

أو غريها، ويستثين من هذا كله مواضع الضرورة، بأن جيد امرأة أجنبية 
بل يلزمه ذلك إذا منقطعة يف الطريق أو حنو ذلك، فيباح له استصحاا، 

ويدل عليه حديث عائشة . خاف عليها لو تركها، وهذا ال اختالف فيه
  .)١(اهـ"واهللا أعلم. يف قصة اإلفك

وال يدخل عليها رجل إال ومعها : "قوله: "قال ابن حجر رمحه اهللا
فيه منع اخللوة باألجنبية وهو إمجاع، لكن اختلفوا هل يقوم غري " حمرم

   كالنسوة الثقات ؟ احملرم مقامه يف هذا
ال بد من احملرم، : وقال القفال . والصحيح اجلواز لضعف التهمة به

وكذا يف النسوة الثقات يف سفر احلج ال بد من أن يكون مع إحداهن 
ويؤيده نص الشافعي أنه ال جيوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات . حمرم

                              
  ).٩/١٠٩(شرح مسلم للنووي ) ١(
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  . )١(اهـ"إال أن تكون إحداهن حمرما له
ت على اخلادمة أن ال تسافر مع غري زوجها أو ذي ـ ومن الواجبا٧

  . حمرم، أو ما يف حكمه كاململوكة مع سيدها
  .لعموم ي املرأة عن السفر مع غري زوجها أو ذي حمرم

: عن أَبِي معبد مولَى ابنِ عباسٍ عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ
لَا تسافر الْمرأَةُ إِلَّا مع ذي محرمٍ ولَا : "اللَّه علَيه وسلَّمقَالَ النبِي صلَّى 

مرحا مهعملٌ إِلَّا وجا رهلَيلُ عخدلٌ. يجفَقَالَ ر : ي أُرِيدإِن ولَ اللَّهسا ري
جالْح رِيدي تأَترامكَذَا وشِ كَذَا ويي جف جراأَنْ أَخهعم جرفَقَالَ اخ "  

لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَة ولَا تسافرنَّ امرأَةٌ إِلَّا ومعها : "ويف رواية
مرحلٌ فَقَالَ! مجر كَذَا : فَقَامكَذَا و ةوي غَزف تبتاكْت ولَ اللَّهسا ري

  .)٢("هب فَحج مع امرأَتكاذْ: وخرجت امرأَتي حاجةً؟ قَالَ
عن قَزعةَ مولَى زِياد قَالَ سمعت أَبا سعيد وقَد غَزا مع النبِي صلَّى 

أَربع سمعتهن من رسولِ اللَّه : اللَّه علَيه وسلَّم ثنتي عشرةَ غَزوةً قَالَ
لَيع لَّى اللَّهقَالَص أَو لَّمسو ه : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع نثُهدحي

أَنْ لَا تسافر امرأَةٌ مِسريةَ يومينِ لَيس معها زوجها أَو :"فَأَعجبننِي وآنقْننِي
الْأَضطْرِ ونِ الْفيموي مولَا صمٍ ورحذُو م دعنِ بيلَاتص دعلَاةَ بلَا صى وح

                              
  .باختصار وتصرف) ٤/٧٧(فتح الباري ) ١(
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ٢(




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٧٩  

 دشلَا تو سمالش طْلُعى تتحِ حبالص دعبو سمالش برغى تترِ حصالْع
 جِدسمي وجِدسمامِ ورالْح جِدسم اجِدسم الُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةحالر

  .)١("الْأَقْصى
 كل ما يسمى سفراً فاملرأة منهية عنه إال بالزوج أو واملراد بالسفر

احملرم، سواء كان السفر ثالثة أيام أو يومني أو يوماً أو بريداً كما دل 
عليه اطالق رواية ابن عباس، وإمنا وقع التحديد يف حديث أيب سعيد 

  . وغريه عن أمر واقع  حبسب السائلني فال يعمل مبفهومه
ويل السري وقصريه؛ فليس للمرأة السفر إال فعلى هذا يتناول السفر ط

ال كافرة أسلمت يف دار احلرب أو أسرية ختلصت ذي حمرم إمع زوج أو 
أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه جيوز له أن 

  . يصحبها حىت يبلغها الرفقة
  .و النساء كلهن يف ذلك سواء  الشابة، والكبرية غري املشتهاة

ــابط احملرم من النساء ـ اليت جيوز النظر إليها واعلم أن ض
كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب : واخللوة ا واملسافرة ا ـ 

                              
  .حديث صحيح) ١(

، ومسلم يف كتاب )١٨٦٤(أخرجه البخاري، يف كتاب احلج، باب حج النساء، حديث رقم   
  ).٨٢٧( احلج، حديث رقم احلج باب سفر املرأة مع حمرم إىل
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  .)١(مباح حلرمتها
احتراز من أخت املرأة وعمتها وخالتها ) على التأبيد: (فقولنا 

  .وحنوهن
ما احتراز من أم املوطوءة بشبهة وبنتها، فإ) بسبب مباح : ( وقولنا 

حترمان على التأبيد وليستا حمرمني ألن وطء الشبهة ال يوصف باإلباحة؛ 
  .ألنه ليس بفعل مكلف

احتراز من املالعنة، فإا حمرمة على التأبيد ) حلرمتها : ( وقولنا 
بسبب مباح، وليست حمرما؛ ألن حترميها ليس حلرمتها بل عقوبة 

  .واهللا أعلم . وتغليظا
ال : على التأبيد مسلمة هلا أب كتايب فقالواستثىن أمحد من حرمت 

  .  )٢(يسافر ا ليس هو حمرماً
إن عبد املرأة حمرم هلا حيتاج أن يزيد يف هذا الضابط ما : ومن قال

: ، وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا)٣(يدخله

                              
، املوسوعة الفقهية )٤/٧٧(اري ــ، فتح الب)٩/١٠٥(، شرح مسلم للنووي )٦/٥٥٥(املغين ) ١(

  ).٣٦/٢٠٠(الكويتية 
  ).٣٦/٢٠٤(، املوسوعة الفقهية الكويتية )٦/٥٥٦(املغين ) ٢(

  اهـ" عليها احلجاب منهالظاهر أنه أراد ليس حمرماً هلا يف السفر أما النظر فال جيب: "قال ابن قدامة  
والذي يظهر أن عبد املرأة له النظر إىل وجهها وكفيها ومواضع الزينة منها كاحملارم، لكن ليس له ) ٣(

يشق التحرز منه فأبيح : "ـ ) ٥٥٧ـ٦/٥٥٦(السـفر ا، ألنه  ـ كما قال ابن قدامة يف املغين 
=  

٨٠  
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وقد احتج به . ، لكن يف إسناده ضعف)١("سفر املرأة مع عبدها ضيعة"
 وغريه، فمنع سفر املرأة مع عبدها ألنه ليس مبحرم هلا يف السفر، )٢(أمحد

وينبغي ملن أجاز ذلك أن يقيده مبا إذا كانا يف قافلة خبالف ما إذا كانا 
  .وحدمها فال هلذا احلديث

__________________  
= 

ألا ال حترم عليه على التأبيد و : "ا مبفردهأما السفر فال جيوز له السفر معه" له ذلك كذوي احملارم
ال حيل له استمتاعها فلم يكن حمرماً، كزوج أختها، وألنه غري مأمون عليها إذ ليست بينهما نفرة 
احملرمية، وامللك ال يقتضي النفرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته إمنا أبيح له من النظر ماتدعو احلاجة 

  اهـ"ومهاإليه كالشاهد واملبتاع وحن
  .حديث ضعيف) ١(

ط ــــ، والطرباين يف األوس)١٠٧٦، حتت رقم ٢/٤كشف األستار (أخرجه البزار يف مسنده   
  ).٦٦٣٩، حتت رقم ٦/٣٦٨(
  ".النعلمه مرفوعاً إال من هذا الوجه، و ال نعلم حدث عن بزيع إال إمساعيل: "قال البزار رمحه اهللا  
هذا احلديث عن نافع إال بزيع بن عبدالرمحن، تفرد به إمساعيل بن مل يرو : "قال الطرباين رمحه اهللا  

  ".عياش
هذا : "، وقال٢١١واحلديث ضعفه ابن القطان يف كتابه النظر يف أحكام النظر حباسة البصر ص  

  .، وعلله بتفرد بزيع بن عبدالرمحن، وضعفه"حديث مل يصحح
 عبدالرمحن ضعفه أبوحامت وبقية رجاله فيه بزيع بن): "٣/٢١٤(قال اهليثمي يف جممع الزوائد   

  ".ثقات
  ".وإمساعيل ضعيف يف غري الشاميني): "١/٤٤٣(قال ابن حجر يف خمتصر زوائد البزار   
): ٧/٩٦(لعل األصل يف هذا احلديث ما جاء عن نافع، قال البيهقي يف السنن الكربى : قلت  

  ".ال؛ ألم يرون العبد ضيعة: قالخيرجها عبدها؟ : روينا عن إبراهيم الصائغ قال قلت لنافع"
  ).٦/٥٥٧(املغين ) ٢(
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٨٢  

  واجلمهور أن مجيع احملارم سواء يف ذلك؛
فيجوز هلا املسافرة مع حمرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها 

  .وابن أختها وخاهلا وعمها
ومع حمرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه 

  .وحنوهم
  .ومع حمرمها من املصاهرة كأيب زوجها وابن زوجها

وال كراهة يف شيء من ذلك ، وكذا جيوز لكل هؤالء اخللوة ا 
  .)١(هموالنظر إليها من غري حاجة ، ولكن ال حيل النظر بشهوة ألحد من

  .ـ حسن الصحبة لسيده٨
من مسؤوليات اخلادم حسن الصحبة، وذلك ألن سؤ اخللق شؤم، 

وحسن خلق اخلادم مع سيده من نصحه له . ومن شؤم اخلادم سؤ خلقه
  .وحسن صحابته

نِعما : "عن أَيب هريرةَ عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
  .)٢("ك أَنْ يتوفَّى يحِسن عبادةَ اللَّه وصحابةَ سيده نِعما لَهللْمملُو

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما

                              
  .بتصرف واختصار) ٤/٧٧(، فتح الباري )٩/١٠٥(شرح مسلم للنووي ) ١(
  .سبق خترجيه. حديث صحيح ) ٢(
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٨٣  

  .)١(" كَانَ لَه أَجره مرتينِالْعبد إِذَا نصح سيده وأَحسن عبادةَ ربه: "قَالَ

                              
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ١(
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اخلادم إما أن يطلب للخدمة داخل البيت، وإما أن يطلب للخدمة 
 وقد روي حديث فيه ذكر أنواع من اخلدم، من طريق خارج البيت؛

لَّه بنِ عامرٍ عن أَبِي عبيدةَ بنِ أَيب حسبة مسلم بن أُكَيسٍ مولَى عبد ال
ما يبكيك يا أَبا : ذَكَر من دخلَ علَيه فَوجده يبكي فَقَالَ: الْجراحِ قَالَ
نبكي أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذَكَر يوما ما : عبيدةَ؟ فَقَالَ

حفْتفَقَالَي امالش ى ذَكَرتح هِملَييُء عفيو نيملسلَى الْمع أْ :  اللَّهسنإِنْ ي
 مادخو كمدخي مادمِ ثَلَاثَةٌ خدالْخ نم كبسةَ فَحديبا عا أَبي كلي أَجف

يهِم وحسبك من الدواب ثَلَاثَةٌ يسافر معك وخادم يخدم أَهلَك ويرد علَ
 ي قَدتيإِلَى ب ظُرا أَنذَا أَنه ثُم كلَامغةٌ لابدو كثَقَلةٌ لابدو كلحرةٌ لابد

سأَلْقَى ر فلًا فَكَييخو ابولَأَ دتام ي قَدطبرإِلَى م ظُرأَنيقًا وقلَأَ رتولَ ام
 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رانصأَو قَدذَا وه دعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه
وسلَّم إِنَّ أَحبكُم إِلَي وأَقْربكُم مني من لَقينِي علَى مثْلِ الْحالِ الَّذي 

  .)١("فَارقَنِي علَيها

                              
  . إسناده ضعيف)١(

=  

٨٤  
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فَحسبك من الْخدمِ ثَلَاثَةٌ خادم يخدمك وخادم يسافر  ":ففي قوله
هِملَيع دريو لَكأَه مدخي مادخو كعذكر أنواع اخلدم، فهم ثالثة" م:  

كمدخي مادخ.  
كعم رافسي مادخو.  

  .موخادم يخدم أَهلَك ويرد علَيهِ
وهؤالء يعودون إىل نوعني من اخلدمة، إما خدمة لألهل داخل 

  :وعليه فإن اخلدمة نوعانالبيت، وإما خدمة خارج البيت؛ 
  .اخلدمة الباطنة أو الداخلة: النوع األول 
  .اخلدمة الظاهرة أو اخلارجة: النوع الثاين 

  :وللخادم أوصاف يف كل نوع أبينها يف املبحثني التاليني
  

  .اخلدمة الباطنة وصفة اخلادم فيها: ث األول املبح
اخلدمة الباطنة إما أن تكون داخل البيت مع النساء، من كنس وطبخ 

  .وغسل وحنو ذلك، مما يقتضي يف العادة اختالطاً بالنساء
وإما أن تكون اخلدمة الباطنة داخل البيت لكن مع غري النساء، إمنا 

__________________  
= 

  ).١٦٩٦، حديث رقم ٣/٢٢٤الرسالة (أخرجه أمحد   
وروايته عن أيب عبيدة مرسلة، ! قال أبوحامت جمهول، ووثقه ابن حبانويف السند مسلم بن أكيس،   

  .واحلديث ضعفه حمققو املسند
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  !مع رجل ليس له حرمي
ة الباطنة مما يقتضي الدخول على النساء واخللطة ن فإن كانت اخلدم

داخل البيت فإن هذا النوع من اخلدمة ال يصلح له كل أحد، بل هناك 
  :أوصاف مطلوبة يف ذلك، وهي التالية

  .ـ األنوثة١
  .ـ اإلسالم٢
  .ـ احملرمية٣
  .ـ الذكورة٤
  .ـ الرق٥
  .ـ احلرية٦
  .ـ السن٧
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  :)١(يمن يقوم ا األوصاف التاليةواخلدمة الباطنة اشترط الفقهاء ف
أن تكون أنثى مسلمة، فال تصح خدمة : الوصف األول والثاين

الرجل احلر األجنيب ذي اإلربة بني النساء األجنبيات عنه وذلك لتحرمي 
وكذا ال تصح خدمة الذمية للنساء املسلمات يف بيون، ألن . النظر

على املرأة املسلمة ، ف٢(كحكم الرجال األجانب) الذميات(حكمهن  
أن تستتر منهن و ال تبدي هلن إال الزينة الظاهرة فقط، كما أنه ال تؤمن 

  .عداون الدينية على املسلمات
إن مل تكن اخلادم أنثى فيجوز أن يكون صبياً مميزاً : الوصف الثالث 

  .مل يبلغ احللم مل يظهر على عورات النساء؛ ألنه جيوز له النظر
إذا كان اخلادم رجالً فإنه جيوز له أن يقوم باخلدمة : الوصف الرابع 

  :الباطنة إذا توفر فيه أحد الشروط التالية
أن يكون حمرماً للمرأة اليت يريد القيام خبدمتها : الشرط األول   

  .اخلدمة الباطنة؛ إذ جيوز للمحارم النظر إىل الزينة الباطنة من حمارمهن
ا، إذ استثنت اآلية الكرمية أن يكون مملوكاً هل: الشرط الثاين   

                              
  ).٧/٥٦٩( املغين )١(
﴾ ﴿أو نـسائهن  : على خالف عند العلماء يف ذلك، بسبب اختالفهم يف املراد بقولـه تعـاىل             ) ٢(

اد به جنس النساء فيـشمل      ، هل املراد به املسلمات فال يدخل فيه الكافرات، أو املر          )٣١:النور(
  !الكافرات
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  .)١(املماليك يف جواز إبداء املرأة املسلمة زينتها أمامهم
أن يكون من غري أويل اإلربة من الرجال الذين : الشرط الثالث   

  .ال شهوة هلم يف النساء
فال جيوز أن يقوم باخلدمة الباطنة الرجل األجنيب ولو كان شيخاً 

  .حد الشروط املذكورةكبرياً هرماً، مامل يتوفر فيه أ
والدليل على اعتبار هذه األوصاف يف اخلادم عند اخلدمة الباطنة اليت 

: يظهر فيها على الزينة الباطنة للمرأة املسلمة هو قول اهللا تبارك وتعاىل
} يندبالَ يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤقُل لّلْمو

تزِين يندبالَ يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِالّ م نه
زِينتهن إِالّ لبعولَتهِن أَو آبآئهِن أَو آبآِء بعولَتهِن أَو أَبنآئهِن أَو أَبنآِء 

هِن أَو بنِي أَخواتهِن أَو نِسآئهِن أَو ما بعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِ
 نيالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجالر نم ةبي اِإلرلرِ أُوغَي نيابِعأَوِ الت نهانمأَي لَكَتم

ا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضالَ يآِء وسالن اترولَى عا عورظْهي ن لَمم نيفخ
  .]٣١:النور[} زِينتهِن وتوبواْ إِلَى اللّه جميعاً أَيها الْمؤمنونَ لَعلّكُم تفْلحونَ

فدلت اآلية الكرمية على جواز النظر إىل الزينة الباطنة للمرأة املسلمة 
من املرأة املسلمة احلرة واململوكة ومملوكها والرجل احلر غري ذي اإلربة 

                              
  . من الفصل األول يف الباب الثالث) ٤(وسيأيت حبث هذه املسألة ـ إن شاء اهللا  ـ يف املسألة ) ١(




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٨٩  

ى النساء وكذا األطفال الذين مل يظهروا على عورات النساء، وأن عل
هلم الدخول عليها، وأفادت منع دخول املرأة الذمية والرجل احلر ذي 

رون على عورات النساء، فليس هلؤالء أن هاإلربة، واألطفال الذين يظ
يروا من املرأة املسلمة إال الزينة الظاهرة فقط، فهم أجانب، فليس هلم 

يقوموا باخلدمة الباطنة اليت تكون فيها املرأة املسلمة املخدومة يف أن 
  .زينتها الباطنة

وهل جيوز أن خيدم الرجل األجنيب اخلصي أو ابوب أو املمسوح يف 
اخلدمة الباطنة؟ الذي يظهر يل ـ واهللا اعلم ـ عدم اجلواز ألنه ال 

 إال أن يكون من باطنةيدخل فيمن جيوز له النظر إىل زينة املرأة املسلمة ال
وقد ذكر الرازي رمحه اهللا ثالثة أوجه يف ابوب . غري أويل اإلربة

حترميها : والثاين. استباحة الزينة الباطنة معهما: أحدها: "واخلصي
  .)١("حترميها على اخلصي دون ابوب: والثالثة. عليهما

  . هذا يف اخلدمة الباطنة اليت تكون داخل البيت مع النساء
ومما ورد يف اخلادم خيدم اخلدمة الباطنة يف بيت رسول اهللا صلى اهللا 

ثَهداسٍ حبنِ علَى ابوا مبيرٍ أَنَّ كُركَيب نعليه وسلم، ما جاء ع" : نأَنَّ اب
ائلُوا إِلَى عسةَ أَرمرخم نب روسالْمو رهأَز ننِ بمحالر دبعاسٍ وبةَ عش

                              
  ).٢٣/٢٠٨(التفسري الكبري ) ١(
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اقْرأْ علَيها السلَام منا جميعا وسلْها عن الركْعتينِ : رضي اللَّه عنها فَقَالُوا
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيا أَنَّ الننلَغب قَدا ولِّيهصت كا أَننبِرا أُخإِنرِ، وصالْع دعب

   وسلَّم نهى عنها؟
  .وكُنت أَضرِب مع عمر الناس عنهما: قَالَ ابن عباسٍ

بيقَالَ كُر :لُونِي فَقَالَتسا أَرا مهتلَّغبا وهلَيع لْتخةَ : فَدلَمس لْ أُمس
عائشةَ فَقَالَت أُم فَأَخبرتهم فَردونِي إِلَى أُم سلَمةَ بِمثْلِ ما أَرسلُونِي إِلَى 

سمعت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينهى عنهما وإِنه صلَّى الْعصر : سلَمةَ
ثُم دخلَ علَي وعندي نِسوةٌ من بنِي حرامٍ من الْأَنصارِ فَصلَّاهما 

ادالْخ هإِلَي لْتسفَأَرفَقُلْت ي: مفَقُول بِهني إِلَى جةَ: قُوملَمس قُولُ أُما : تي
رسولَ اللَّه أَلَم أَسمعك تنهى عن هاتينِ الركْعتينِ فَأَراك تصلِّيهِما؟ فَإِنْ 

ستأْخرت عنه فَلَما أَشار بِيده فَاستأْخرِي فَفَعلَت الْجارِيةُ فَأَشار بِيده فَا
يا بِنت أَبِي أُميةَ سأَلْت عن الركْعتينِ بعد الْعصرِ إِنه أَتانِي : انصرف قَالَ

أُناس من عبد الْقَيسِ بِالْإِسلَامِ من قَومهِم فَشغلُونِي عن الركْعتينِ اللَّتينِ 
  .)١("هرِ فَهما هاتانبعد الظُّ

                              
  . حديث صحيح)١(

، ومسلم يف كتاب )٤٣٧٠(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب وفد عبدالقيس، حديث رقم   
سافرين وقصرها، باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب صلى اهللا عليه وسلم لعد صالة امل

  ).٨٣٤(العصر، حديث رقم 
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  ". فَأَرسلْت إِلَيه الْخادم: "قوهلا: وحمل الشاهد
: سأَلْت عائشةَ عن النبِيذ فَقَالَت: وما جاء عن ثُمامةُ بن حزن قَالَ

!  حبشيةٌهذه خادم رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَسلْها الْجارِيةُ
اًء : فَقَالَتشقَاٍء عي سف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسربِذُ لأَن تكُن

هنم رِبش حبفَإِذَا أَص ئُه١("فَأُوك(.  
أما اخلدمة اليت تكون داخل البيت مع رجل أعزب، فإن أوصاف 

يطلب ما ذكر سابقاً، وتفصيل اخلادم فيها ختتلف عما سبق، إذا هنا ال 
  :ذلك

ـ إذا كانت خدمة الرجل األعزب تتطلب اخللوة فإنه ال جيوز أن 
يكون اخلادم املستأجر امرأة أجنبية بالغة سواء كانت حرة أم أمة، مجيلة 
أم غري ذلك، وسواء كان الرجل األعزب مأموناً أو غري مأمون؛ وذلك 

 إال إذا كان الرجل حمرماً هلا أو .اتقاء للفتنة؛ وألن اخللوة ا معصية
صغرياً أو شيخاً هرماً أو ممسوحاً أو جمبوباً أو كانت املرأة اخلادمة 

  .صغرية ال تشتهى
ـ أما إذا مل تكن خدمة الرجل األعزب تتطلب اخللوة فيجوز أن 

                              
  .إسناده صحيح) ١(

، وأصله يف صحيح مسلم يف كتاب األشربة، باب إباحة النبيذ )٦/١٣٧(أخرجه أمحد يف املسند   
  .)٢٠٠٥، ١٩٩٥(الذي مل يشتد ومل يصر مسكرا، حديث رقم 
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  .تكون خادمه املستأجرة امرأة أجنبية
  . من خيدمهـ وكذا جيوز إذا كان الرجل األعزب مريضاً ومل جيد

  .مع مراعاة الستر وحفظ النفس والعورة
أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة : قال أبوحنيفة رمحه اهللا

  .يستخدمها وخيلو ا وكذلك األمة
أرأيت إن استأجر الرجل امرأة حرة أو أمة ختدمه : وقيل البن القاسم

  وهو عزب أجيوز هذا أم ال؟
 تعادل الرجل يف احململ ليس مسعت مالكاً وسئل عن املرأة: قال

فالذي يستأجر املرأة ختدمه وليس بينهما حمرم . بينهما حمرم؟ فكره ذلك
وليس له أهل وهو خيلو معها أشد عندي كراهية من الذي يعادل املرأة 

  .)١("يف احململ
جيوز للرجل أن يستأجر األمة واحلرة :"وقال أمحد بن حنبل رمحه اهللا
ليست األمة مثل احلرة و ال . عن النظرللخدمة ولكن يصرف وجهه 

  .)٢("خيلو معها يف بيت و ال ينظر إليها متجردة و ال إىل شعرها

                              
  ).٣/٤٠٤(املدونة ) ١(
  ).٣٨ـ١٩/٣٦(، )١/٢٨٨(وانظر املوسوعة الفقهية الكويتية ). ٥/٤٦٧( املغين )٢(
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  .اخلدمة الظاهرة وصفة اخلادم فيها: املبحث الثاين 
  

اخلدمة الظاهرة يقصد ا القيام مبا حيتاجه خارج البيت، من عمل 
  .وقضاء حوائج يف السوق والزرع وحنو ذلك

ة جيوز أن يكون اخلادم فيها امرأة ذمية أو رجالً اجنبياً أو وهذه اخلدم
صبياً فال يشترط فيها ما يشترط يف اخلدمة الباطنة، ويكون لكل عمل ما 

  .يناسبه ويصلح فيه
فقد كان أنس خيدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السفر 

  .واحلضر
سولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَدم ر: "عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ

 ولِ اللَّهسبِي إِلَى ر طَلَقي فَاندةَ بِيو طَلْحذَ أَبفَأَخ مادخ لَه سةَ لَييندالْم
ك يا رسولَ اللَّه إِنَّ أَنسا غُلَام كَيس فَلْيخدم: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ

قَالَ فَخدمته في السفَرِ والْحضرِ ما قَالَ لي لشيٍء صنعته لم صنعت هذَا 
  . )١("هكَذَا ولَا لشيٍء لَم أَصنعه لم لَم تصنع هذَا هكَذَا

                              
  .حديث صحيح) ١(

أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا باب استخدام اليتيم يف السفر واحلضر إذا كان صالحاً له،   
ن الناس خلقاً، ، ومسلم يف كتاب الفضائل باب كان رسول اهللا أحس)٢٧٦٨(حديث رقم 
  ).٢٣٠٩(حديث رقم 
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يلَمينِ الدب اللَّه دبع ننَّ أَ: وجاء ذكر إجارة اخلادم يف اجلهاد، ع
آذَنَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْغزوِ وأَنا : يعلَى ابن منيةَ قَالَ

 همهس رِي لَهأُجينِي وكْفا يأَجِري تسمفَالْت مادي خل سلَي كَبِري خيش
فَقَالَ ما أَدرِي ما السهمان وما فَوجدت رجلًا فَلَما دنا الرحيلُ أَتانِي 

 انِرينثَلَاثَةَ د لَه تيمفَس كُني لَم أَو مهئًا كَانَ السيي شل مي فَسمهلُغُ سبي
 فَجِئْت انِرينالد تفَذَكَر همهس لَه رِيأَنْ أُج تدأَر هتغَنِيم ترضا حفَلَم

الن هتوي غَزف لَه ا أَجِدفَقَالَ م هرأَم لَه تفَذَكَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
  .)١("هذه في الدنيا والْآخرة إِلَّا دنانِريه الَّتي سمى

  .  وهذه اخلادم ختدم يف علف الفرس وسقي املاء ونقل النوى
تاَء بِنمأَس نعا قَالَتمهنع اللَّه يضكْرٍ را : " أَبِي بمو ريبنِي الزجوزت

 هسفَر رغَيحٍ واضن رٍء غَييلَا شو لُوكملَا مالٍ وم نضِ مي الْأَرف لَه
لَمو جِنأَعو هبغَر رِزأَخاَء وي الْمقتأَسو هسفَر فلأَع تفَكُن ِسنأُح أَكُن 

 تكُنقٍ ودةَ صونِس كُنارِ وصالْأَن ني مل اتارج بِزخكَانَ يو بِزأَخ
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر هي أَقْطَعرِ الَّتيبضِ الزأَر نى موقُلُ النأَن

ثَي فَرسخٍ فَجِئْت يوما والنوى علَى رأْسي علَى رأْسي وهي مني علَى ثُلُ
فَلَقيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومعه نفَر من الْأَنصارِ فَدعانِي 

                              
  .سبق خترجيه. حديث حسن) ١(
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كَرت إِخ إِخ ليحملَنِي خلْفَه فَاستحييت أَنْ أَسري مع الرجالِ وذَ: ثُم قَالَ
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فراسِ فَعالن ركَانَ أَغْيو هترغَيو ريبالز

فَقُلْت ريبالز ى فَجِئْتضفَم تييحتاس ي قَدلَّى : أَنص ولُ اللَّهسنِي ريلَق
أْسلَى رعو لَّمسو هلَيع اللَّه كَبأَرل اخفَأَن ابِهحأَص نم فَرن هعمى ووي الن

كترغَي فْترعو هنم تييحتفَقَالَ! فَاس : دى كَانَ أَشوالن لُكملَح اللَّهو
هعم كُوبِكر نم لَيع !قَالَت : كذَل دعكْرٍ بو بأَب لَ إِلَيسى أَرتمٍ حادبِخ

  .)١("تكْفينِي سياسةَ الْفَرسِ فَكَأَنما أَعتقَنِي
وبوب النسائي يف سننه يف كتاب الطهارة باب صب الْخادمِ الْماَء 

أَنه كَانَ : "علَى الرجلِ للْوضوِء، أخرج فيه ما جاء عن الْمغرية بنِ شعبةَ
ى اللَّه علَيه وسلَّم في سفَرٍ وأَنه ذَهب لحاجة لَه وأَنَّ مع رسولِ اللَّه صلَّ

 حسمو هيديو ههجلَ وسأُ فَغضوتي وهو هلَياَء عالْم بصلَ يعةَ جريغم
  .)٢("بِرأْسه ومسح علَى الْخفَّينِ

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى : "سامةَ بنِ زيدويدخل حتته ما جاء  عن أُ: قلت
اللَّه علَيه وسلَّم لَما أَفَاض من عرفةَ عدلَ إِلَى الشعبِ فَقَضى حاجته قَالَ 

                              
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ١(
  .حديث صحيح) ٢(

، ومسلم يف )١٨٢(أخرجه البخاري يف كتاب الوضؤ باب الرجل يوضئ صاحبه، حديث رقم   
  ).٢٧٤(كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني، حديث رقم 
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ديز نةُ بامأُس :أُ فَقُلْتضوتيو هلَيع بأَص لْتعفَج : ولَ اللَّهسا ري
  .)١("الْمصلَّى أَمامك: ي؟ فَقَالَأَتصلِّ

كان أبو وائل : "وهذه اخلادم تستعمل يف الرسائل عن مغرية قال
يرسل خادمه وهي حائض إىل أيب رزين فتأيت باملصحف من عنده 

  .)٢("فتمسك بعالقته
  :فائدة طريفة 

ليس كل اخلدم يصلح لكل املهن، فمن املهن ما يصلح له النساء دون 
  .ومن املهن ما يصلح له الرجال دون النساءالرجال، 

ومن املهن ما يصلح له صغار اخلدم دون كبارهم ومن املهن ما يصلح 
  .له كبار اخلدم دون صغارهم

  .بل وأجناس اخلدم هلا أغراض يف املهن اليت تطلب منهم
واملكتبة العربية فيها كتب تعرضت هلذه اجلوانب، ومما احتوت عليه 

                              
  .حديث صحيح) ١(

، ومسلم يف )١٨٢( يف كتاب الوضؤ باب الرجل يوضئ صاحبه، حديث رقم أخرجه البخاري  
كتاب احلج باب استحباب إدامة احلاج التلبية حىت يشرع يف رمي مجرة العقبة يوم النحر، حديث 

  ). ١٢٨٠(رقم 
  .أثر صحيح اإلسناد) ٢(

يض باب ، وعلّقه البخاري يف صحيحه يف كتاب احل)٢/٣٦١(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه   
وانظر تغليق ). ١/٤٠٢(قراءة الرجل يف حجر امرأته، وصحح إسناده ابن حجر يف فتح الباري 

  ).٢/١٦٨(التعليق 
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  :رسالتني
رسالة جامعة لفنون نافعة يف شري الرقيق وتقليب العبيد، : األوىل 

املتطبب النصراين ) ابن بطالن(أليب احلسن املختار بن حسن بن عبدون 
  ).هـ تقريبا٤٥٥ًت(

من العصر (هداية املريد يف تقليب العبيد حملمد الغزايل : الثانية 
  ).العثماين

ادر املخطوطات والرسالتان حمققتان ضمن اموعة الرابعة من نو
  .حتقيق عبدالسالم هارون

وهي وإن كانت تتعلق بأمور اخلدم من الرقيق، إال أن يف موضوعها 
 بعضاً مما جاء يف مقدمة رسالة ئطرافة، ال ختلوز من فائدة، وأنقل للقار

رسالة جامعة لفنون نافعة يف شري الرقيق : "ابن بطالن حيث قال
 هذا الشأن األعضاء السليمة من وتقليب العبيد يعلم منها الراغب يف

املؤوفة واألخالق الطاهرة من الردية، وأي اإلماء يصلحن للخدمة، 
وأيهن للمتعة، وأي األجناس عبيد طاعة ووالء وأيهم ذوي أنفة ومحية، 
وأيهم ال يصلحه إال الكد والعصا؛ فيختار من كل جنس ما يوافق 

. ية للذة فليتخذها بربريةمن أراد اجلار: غرضه وينال به أربه فإنه يقال
ومن . ومن أرادها للولد ففارسية. ومن أرادها خازنة وحافظة فرومية

ومن أراد العبيد حلفظ . ومن أرادها للغناء فمكية. أرادها للرضاع فزجنية
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ومن أرادهم للكن واخلدمة فالزنج . النفوس واألموال فاهلند والنوبة
  .ترك والصقالبةومن أرادهم للحرب والشجاعة فال. واألرمن

هذا كالم مجعنا متشتته ونظمنا منثوره من رسائل معلم اإلسكندر 
  .وغريه من العلماء والفالسفة

  :ومقالتنا هذه تشمل على فنون مخسة
  .يف وصايا ينتفع ا يف البيع والشري: األول منها 
  .فيما يتفقد من أعضاء الرقيق حبسب ما يراه األطباء: الثاين منها 

 يف معرفة أخالق العبيد بقياس الفراسة على مذهب :الثالث 
  .الفالسفة
يف معرفة صور كل جنس، وما يصلحون له من األعمال : الرابع 

  .حبسب خواص بالدهم واملنشأ
يف كشف تلبيسات يدلس ا النخاسون الرقيق على : اخلامس 

  .)١(اهـ"املشتري جيري جمرى احلسبة

                              
  ).٣٨٤ـ١/٣٨٣(نوادر املخطوطات ) ١(
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  .ال خيرج اخلادم عن أن يكون مملوكاً أو أجرياً
  . خاصاً أو مشتركاًواألجري ال خيرج عن أن يكون أجرياً

وأحكام العبادات للخادم إذا كان أجرياً مشتركاً خارج حمل البحث 
موضوع وإمنا هنا، إذ أحكامه يف العبادات كغريه ممن ال يقوم باخلدمة، 
  .الكالم هنا عن اخلادم اململوك واخلادم األجري إجارة خاصة

  :و يشتمل هذا الفصل على املسائل التالية
  .د عورة اخلادمح) : ١(املسألة 
فعل اخلادم للفرائض والنوافل من صالة وصوم وزكاة ) : ٢(املسالة 

  .وحج
  سفر اخلادم بدون حمرم؟) : ٣(املسألة 
  اخلادم هل يكون حمرماً لسيدته؟) : ٤(املسألة 
  هل على اخلادم زكاة؟) : ٥(املسألة 
  .حكم إخراج زكاة الفطر عنهم) : ٦(املسألة 
  ز منحهم الزكاة؟هل جيو) : ٧(املسألة 
  هل جتب فيهم صدقة؟) : ٨(املسألة 
  .إذا تصدق اخلادم من مال صاحبه بغري إفساد) : ٩(املسألة 
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  :وإليك البيان 
  .حد عورة اخلادم) : ١(املسألة 

اخلادمة األجرية املسلمة حكمها حكم احلرة يف هذه املسألة، فهي بال 
وقُل {: رك وتعاىلخالف داخلة يف احلكم الذي أفاده قول اهللا تبا

 نهتزِين يندبالَ يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤلّلْم
إِالّ ما ظَهر منها ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن والَ يبدين زِينتهن إِالّ 

و آبآِء بعولَتهِن أَو أَبنآئهِن أَو أَبنآِء بعولَتهِن أَو لبعولَتهِن أَو آبآئهِن أَ
 لَكَتا مم أَو هِنآئنِس أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنوإِخ نِيب أَو انِهِنوإِخ

لطِّفْلِ الَّذين لَم أَيمانهن أَوِ التابِعني غَيرِ أُولي اِإلربة من الرجالِ أَوِ ا
يظْهروا علَى عورات النسآِء والَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من 

  .]٣١:النور[} زِينتهِن وتوبواْ إِلَى اللّه جميعاً أَيها الْمؤمنونَ لَعلّكُم تفْلحونَ
جانب إال ما ظهر منها، وهلا أن تبدي فال تبدي من زينتها أمام األ

  .ويف الصالة كلها عورة إال وجهها وكفّيها. مواضع الزينة أمام حمارمها
  .)١(واخلادم الكافرة حكمها كاملؤمنة يف النظر إليها

  : أما األمة اململوكة فقد جاء يف بيان العورة املتعلقة ا احلديث التايل
 نبٍ عيعنِ شرِو بمع نقَالَع هدج نع لَّى : " أَبِيهص ولُ اللَّهسقَالَ ر
                              

، وخمتصره أليب العباس أمحد ٣٣٦النظر يف أحكام النظر حباسة البصر البن القطان الفاسي ص) ١(
  . ١٩٦القباب الفاسي ص
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لَّمسو هلَيع ٍء : "اللَّهينَّ إِلَى شظُرنفَلَا ي هأَجِري أَو هدبع كُمدكَح أَحإِذَا أَن
هتروع نم هيتكْبإِلَى ر هترس نفَلَ ما أَسفَإِنَّ م هتروع نهذا لفظ رواية " م

  .أمحد
إِذَا زوج أَحدكُم خادمه عبده أَو أَجِريه فَلَا ينظُر : "ولفظ أيب داود

ةكْبالر قفَوو ةرونَ السا د١("إِلَى م(.  
  : واحلديث حيتمل معنيني 

إذا زوج السيد واملوىل أمته من عبده أو من أجريه : املعىن األول 
 فال جيوز لألمة أن تنظر إىل ما بني ركبة موالها وسرته، فإن وعماله

  .)٢(ما بني سرته وركبته من العورة

ويؤيد هذا املعىن رواية الدارقطين من طريق النضر بن مشيل عن سوار 
وإذا زوج أحدكم عبده : " بن داود عن عمرو بن شعيب حنوه بلفظ

 فإن ما حتت السرة إىل أمته أو أجريه فال تنظر األمة إىل شيء من عورته
، ومن طريق عبد اهللا عن سوار عن عمرو حنوه )٣("الركبة من العورة

                              
  .سبق خترجيه. حسنحديث ) ١(
بالنصب واملراد باخلادم اخلادمة أي األمة ): وإذا زوج أحدكم خادمه: (وعلى هذا يكون قوله) ٢(

أي ): فال ينظر(بالنصب معطوف على عبده ) : أو أجريه(بالنصب مفعول ثان لزوج ) : عبده(
 ما حتت سرة سيدها أي إىل): إىل ما دون السرة(اخلادم، واملراد به اخلادمة أي ال تنظر األمة 

  ).١/١٨٦(أفاده يف عون املعبود . أي فوق ركبة سيدها) : وفوق الركبة(
حدثنا حممد : "، ولفظها)١/٢٣٠(يف سننه  -كما ذكر الشيخ  -رواية النضر أخرجها الدارقطين ) ٣(

=  

١٠٥  
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إذا زوج الرجل منكم عبده أو أمته فال يرين ما بني ركبته : " بلفظ
  . )١("وسرته 

إذا زوج أحدكم اخلادمة أي األمة من عبده أو أجريه : املعىن الثايت 
  .)٢( وفوق ركبة أمتهفال ينظر السيد إىل ما حتت سرة أمته

واملعىن األول هو الظاهر والراجح يف معىن احلديث، وسيأيت تقريره 
  .رمحه اهللا) هـ٤٥٨ت(من كالم احلافظ البيهقي 

وذا احلديث على املعىن . والعورة عورتان عورة الصالة وعورة النظر
ا الثاين، استدل مجهور أهل العلم فيما ذهبوا إليه من حتديد عورة األمة مب

  .دون السرة وفوق الركبة
__________________  

= 
نا بن خملد نا أمحد بن منصور زاج نا النضر  بن مشيل انا أبو محزة الصرييف وهو سوار بن داود 

مروا صبيانكم : "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم
وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو . بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع

شار وأ". أجريه فال ينظر إىل ما دون السرة وفوق الركبة فإن ما حتت السرة إىل الركبة من العورة
  !)١/١٨٦(وساق لفظها كما ذكره يف عون املعبود) ٧/٩٤(إىل طرفها البيهقي يف السنن الكربى 

حدثنا : "، ولفظها)١/٢٣٠(يف سننه  -كما ذكر الشيخ  -هذه الرواية أخرجها الدارقطين ) ١(
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن لول نا حممد بن حبيب الشيلماين نا عبد اهللا بن بكر نا سوار 
أبو محزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم مرو 
صبيانكم بالصالة يف سبع سنني واضربوهم عليها يف عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع وإذا زوج 

  ".الرجل منكم عبده أو أجريه فال يرين ما بني ركبته وسرته فإمنا بني سرته وركبته من عورته
فاده يف عون أ. وهو السيد) أحدكم(إىل ) فال ينظر: (على هذا املعىن يكون مرجع الضمري يف و) ٢(

  ).١/١٨٦(املعبود 
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  :ومذاهب أهل العلم يف ذلك هي التالية
أن عورة األمة ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم : مذهب احلنفية

ولد أو مستسعاة وهي اليت اعتق بعضها، العورة هلم ما حتت السرة إىل 
ما حتت الركبة، والركبة من العورة والظهر والبطن ـ وهو ما دون 

  .ا قابله من اخللف هو الظهر ـ وجنبهما تبع هلماالصدر وم
وجيوز أن ينظر من أمة غريه ما ينظره من حمرمه، فيجوز أن ينظر إىل 
صدر حمرمه وثديها فال يكون عورة منها و ال من األمة ومقتضى ذلك 

  .)١(أنه ال يكون عورة يف الصالة على املعتمد
ركبة، وهذا أقل ما عورة األمة ما بني السرة وال: مذهب املالكية 

  .جتوز فيه الصالة من اللباس
ويكره النظر إىل ما حتت ثياا لغري سيدها وتأمل ثديها وصدرها وما 
يدعو إىل الفتنة منها، ويستحب هلا كشف رأسها، ويكره هلا كشف 

  . جسدها
  . )٢( شعبة من الرق فهي كاألمةاوكل من فيه

                              
، فتح القدير )١/٤٥(، االختيار لتعليل املختار )٥/١٢١) (١١٧ـ١١٦(بدائع الصنائع ) ١(

  ). ١/٤٥(االختيار لتعليل املختار ).١/٢٧١(، حاشية ابن عابدين )٢٦٣ـ١/٢٦٢(
، شرح ١٨٥، النظر يف أحكام النظرص)٢/١٠٢(، الذخرية ٦٣الكايف ص،)١/٢٣٠( املعونة ) ٢(

  ).١/١٧٥(الزرقاين 
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اصحها :  ثالثة أوجهاألمة وما فيها رق ففيها:  مذهب الشافعية 
. كعورة احلرة إال رأسها فإنه ليس بعورة: والثاين. عورا كعورة الرجل

ما ينكشف حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد : والثالث
  .)١(وطرف الساق فليس بعورة وما عداه عورة

عورة األمة ما بني السرة والركبة وكذا أم ولد : مذهب احلنابلة 
ها ومدبرة ومكاتبة ومعلق عتقها على صفة فعورن ما بني ومعتق بعض

السرة والركبة لبقاء الرق فيهن، واملقتضي للستر باالمجاع هو احلرية 
  .الكاملة ومل توجد فبقني على األصل

  .واملنصوص عن أمحد أن صالة األمة مكشوفة الرأس جائزة
: ويف قول. وعورة األمة يف النظر مثل عورا يف الصالة على األظهر

عورة األمة  يف النظر ما عدا الرأس واليدين إىل املرفقني والرجلني إىل 
ال بأس أن يقلب الرجل اجلارية إذا : الركبتني واحتج عليه بقول أمحد

  .)٢(أراد الشراء من فوق الثوب، ويكشف الذراعني والساقني

                              
، اقتصر ٢٨، وحكي فيه األوجه بطريقة أخرى، التنبيه للشريازي ص)٢/١٧٢(احلاوي للماوردي ) ١(

ب وعليه اعتمدت يف حكاية هذه األوجه، فتح الوها) ١/٢٨٣(على األصح، روضة الطالبني 
  .اقتصر على األصح) ١/٤٨(

، نيل )٥/١٤٣(، )١/٦٢٢(، شرح الزركشي على اخلرقي )٦/٥٥٩(، )١/٦٠٤(املغين ) ٢(
اعتمد فيه على أن عورة األمة يف الصالة مابني سرة وركبة، وكذا يف  ) ١/٨٣(آرب ـامل

  .،١٠٨، وأخصر املختصرات ص)٣٠٩ـ١/٣٠٨(اف القناع ــكش
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العورة : "رمحه اهللا) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم : مذهب الظاهرية 
فترض سترها على الناظر ويف الصالة من الرجل الذكر وحلقة الدبر امل

فقط وليس الفخذ منه عورة وهي من املرأة مجيع جسمها حاشا الوجه 
والكفني فقط، احلر والعبد واحلرة واألمة سواء يف كل ذلك وال 

  .)١(اهـ"فرق
مستند اجلمهور هو احلديث املذكور على املعىن الثاين فيه؛ : قلت
لكن هذا املعىن احملتمل يف ! العورة من األمة كالعورة من الرجلفتكون 

تفسري احلديث ـ وإن كان جيوز فيه تقديراً ـ غري مراد شراعاً، لورود 
الرواية األخرى وهي مفسرة ورافعة لالحتمال يف  الرواية األوىل، 

  !وأفضل ما فُسر به احلديث ماجاء يف احلديث
عي عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيه عن جده عن الْأَوزاوجاءت رواية 

إِذَا زوج أَحدكُم عبده أَمته فَلَا : "عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
  .)٢("ينظُر إِلَى عورتها

 بعد أن فأفادت هذه الرواية حترمي نظر السيد أو املوىل إىل عورة أمته
                              

  ).٣/٢٢٠(احمللى ) ١(
  . ث حسنحدي) ٢(

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، {: أخرجه أبوداود يف كتاب اللباس، باب يف قوله عزوجل  
واحلديث حسنه األلباين ). ٢/٢٢٦(، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )٤١١٣(حتت رقم 

  ).٢/٧٧٥(يف صحيح سنن أيب داود 
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وأفادت الرواية األوىل حترمي نظر األمة إىل عورة سيدها ما بني . يزوجها
  .السرة إىل الركبة

وقد تعقب البيهقي رمحه اهللا القول بأن عورة األمة من السرة إىل 
إِذَا : "الركبة استدالالً باحلديث بروايته املتقدمة قبل هذه، اليت بلفظ

أَو هدبع كُمدكَح أَحا أَنفَإِنَّ م هتروع نٍء مينَّ إِلَى شظُرنفَلَا ي هأَجِري 
هتروع نم هيتكْبإِلَى ر هترس نفَلَ موبلفظ"أَس ،" : كُمدأَح جوإِذَا ز

  ".بةخادمه عبده أَو أَجِريه فَلَا ينظُر إِلَى ما دونَ السرة وفَوق الركْ
وهذة الرواية إذا قرنت برواية : "رمحه اهللا) هـ٤٥٨ت(قال البيهقي 

األوزاعي دلتا على أن املراد باحلديث ي السيد عن النظر إىل عورا إذا 
  . زوجها وأن عورة األمة ما بني السرة والركبة

وسائر طرق هذا احلديث يدل وبعضها ينص على أن املراد به ي 
 إىل عورة السيد بعد ما زوجت أو ي اخلادم من عن النظر] األمة[

العبد األجري عن النظر إىل عورة السيد بعد ما بلغا النكاح فيكون اخلرب 
مث . وارد يف بيان مقدار العورة من الرجل ال يف بيان مقدارها من األمة

فأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف يف متنه فال ينبغي أن : قال
ة األمة وإن كان يصلح االستدالل به وبسائر ما يأيت يعتمد عليه يف عور
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  .)١("عليه معه يف عورة الرجل وباهللا التوفيق
روينا يف كتاب الصالة عن عمرو بن شعيب : "وقال يف موضع آخر

إذا زوج : "عن أبيه عن جده عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  قال
: ويف رواية أخرى، "أحدكم  عبده أمته أو أجريه فال ينظرن إىل عورا

  ".فال ينظرن إىل ما دون السرة وفوق الركبة"
والرواية األخرية إذا قرنت باألوىل دلتا على أن املراد باحلديث ى 
السيد عن النظر إىل عورا إذا زوجها وهي ما بني السرة إىل الركبة 
والسيد معها إذا زوجها كذوي حمارمها إال أن النضر بن مشيل رواه عن 

أيب محزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب  صلى سوار 
إذا زوج أحدكم  عبده أمته أو أجريه فال تنظر األمة : "اهللا عليه وسلم

  ".إىل شيء من عورته فإن ما حتت السرة إىل ركبته من العورة
وعلى هذا يدل سائر طرقه وذلك ال ينىبء عما دلت عليه الرواية 

 تبدي لسيدها بعدما زوجها وال احلرة لذوي األوىل والصحيح أا ال
  .)٢(اهـ"حمارمها إال ما يظهر منها يف حال املهنة وباهللا التوفيق

رمحه اهللا من ذهب إىل التفريق ) هـ٤٥٦ت(وقد ناقش ابن حزم 
بني عورة األمة واحلرة مطلقاً يف الصالة وأمام األجانب، وذهب إىل أن 

                              
  .باختصار) ٢٢٧ـ٢/٢٢٦) (الكبري(السنن الكربى ) ١(
  ).٦/٢٠٧(وانظر إرواء الغليل . باختصار) ٧/٩٤) (الكبري(ن الكربى السن) ٢(
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  .األمة كاحلرة يف العورة
وأما الفرق بني احلرة واألمة فدين اهللا تعاىل : "زم رمحه اهللاقال ابن ح

واحد واخللقة والطبيعة واحدة كل ذلك يف احلرائر واإلماء سواء حىت 
  .يأيت نص يف الفرق بينهما يف شيء فيوقف عنده

وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو �: إن قول اهللا تعاىل: فإن قيل 
  !عاىل أراد احلرائر اآلية؛ يدل على أنه ت�آبائهن

هذا هو الكذب بال شك ألن البعل يف لغة العرب السيد : فقلنا 
والزوج وأيضا فاألمة قد تتزوج وما علمنا قط أن اإلماء ال يكون هلن 

  .أبناء وآباء وأخوال وأعمام كما للحرائر
يدنني عليهن من �: وقد ذهب بعض من وهل يف قول اهللا تعاىل

 إىل أنه إمنا أمر اهللا تعاىل �رفن فال يؤذينجالبيبهن ذلك أدىن أن يع
بذلك ألن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر احلرائر بأن 

  .يلبسن اجلالبيب ليعرف الفساق أن حرائر فال يعترضوهن
وحنن نربأ من هذا التفسري الفاسد الذي هو إما زلة عامل : قال علي 

ن فيه أن اهللا تعاىل أطلق ووهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق أل
الفساق على أعراض إماء املسلمني وهذه مصيبة األبد وما اختلف اثنان 
من أهل اإلسالم يف أن حترمي الزىن باحلرة كتحرميه باألمة وأن احلد على 
الزاين باحلرة كاحلد على الزاين باألمة وال فرق وأن تعرض احلرة يف 
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وشبهه وجب أن ال يقبل قول التحرمي كتعرض األمة وال فرق وهلذا 
أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بأن يسنده إليه عليه 

  .السالم
ال : "عن عائشة أم املؤمنني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .)١("يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار
أا : علي وروينا من طريق مالك عن حممد بن أيب بكر عن أمه: قال 

يف الدرع السابغ : ت أم سلمة أم املؤمنني يف كم تصلي املرأة؟ قالتسأل
  .الذي يواري ظهور قدميها ويف اخلمار

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن أم ثور عن 
                              

أخرجه الترمذي يف كتاب الصالة، باب ال تقبل صالة املرأة إال خبمـار،             . حديث حسن اإلسناد  ) ١(
، وأبوداود يف كتاب الصالة، باب املرأة تصلي بغري مخـار، حـديث رقـم               )٣٧٧(حديث رقم   

رة وسننها، باب إذا حاضت اجلارية مل تـصل إال خبمـار،            ، وابن ماجه يف كتاب الطها     )٦٤١(
اإلحـسان  (، وابـن حبـان      )٧٧٥(، وابن خزميه يف صحيحه حديث رقم        )٦٥٥(حديث رقم   

عن : ولفظ الترمذي ). ١/٢٥١(، واحلاكم يف املستدرك     )١٧١٢،  ١٧١١، حديث رقم    ٤/٦١٢
ةَ قَالَتشائع نع ارِثالْح ةنةَ ابيفقَالَ: صلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسضِ : " رائلَاةُ الْحلُ صقْبلَا ت

الْمرأَةَ الْبالغَ يعنِي إِذَا : يعنِي" الْحائضِ: "وفي الْباب عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو وقَولُه       : قَالَ". إِلَّا بِخمارٍ 
تاضى  . حيسو عأَةَ إِذَا    : قَالَ أَبـرلْمِ أَنَّ الْملِ الْعأَه دنع هلَيلُ عمالْعو نسيثٌ حدةَ حشائيثُ عدح

لَا تجـوز   : أَدركَت فَصلَّت وشيٌء من شعرِها مكْشوف لَا تجوز صلَاتها، وهو قَولُ الشافعي قَالَ            
  يشو أَةرلَاةُ الْمص   وفكْشا مهدسج نٌء م . يعافوفًا       : قَالَ الشكْشا مهيمقَد ريلَ إِنْ كَانَ ظَهق قَدو

رواه سعيد يعنِي ابن أَبِي عروبةَ عـن        : "وقال أبوداود عقب إيراده للحديث    . اهـ"فَصلَاتها جائزةٌ 
    بِيالن ننِ عسالْح نةَ عادقَت    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوهذا فيه بيان أن محاد ابـن سـلمة   : اهـ قلت" ص

خولف يف روايته، خالفه من هو أوثق منه يف قتادة؛ لكن محاد بن سلمة، تابعه محاد بن زيد، كما                   
واحلديث حـسنه   . ذكر حمقق اإلحسان؛ فيكون احلديث عند قتادة موصوالً ومرسالً، واهللا اعلم          

 . صححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم، وحسن إسناده حمقق اإلحسانالترمذي، و
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يف كم تصلي املرأة من الثياب؟ : قلت  البن عباس: زوجها بشر قال
  .يف درع ومخار: قال

 األوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة ومن طريق عبد الرزاق عن
سل علي بن أيب : أم املؤمنني يف كم تصلي املرأة من الثياب؟ فقالت له

يف اخلمار والدرع : طالب مث ارجع إيل فأخربين فأتى عليا فسأله فقال
  .صدق: السابغ فرجع إىل عائشة فأخربها فقالت

بوس بن أيب ومن طريق حممد بن املثىن ثنا عبد اهللا بن إدريس أنا قا
أن جارية كانت خترج على عهد عائشة بعد ما حترك : ظبيان عن أبيه

  . إا مل حتض بعد: ثدياها فقيل لعائشة يف ذلك فقالت
 فمن ادعى أم رضي اهللا عنهم أرادوا احلرائر دون اإلماء كان كاذبا 

بل أرادوا إال القرشيات خاصة أو : ومل يكن بينه فرق وبني من قال
  ! خاصة أو العربيات خاصة وكل ذلك كذباملضريات

: مسعت جماهدا يقول: ومن طريق ابن املثىن ثنا ابن فضيل ثنا خصيف
  .أميا امرأة صلت ومل تغط شعرها مل يقبل اهللا هلا صالة

ومن طريق ابن املثىن عن عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان الثوري 
  .ةتقنع األمة رأسها يف الصال: عن ابن جريج عن عطاء قال

: ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن سليمان بن موسى قال
  .إذا حاضت املرأة مل تقبل هلا صالة حىت ختتمر وتواري رأسها
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إذا صلت األمة : ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال
غطت رأسها وغيبته خبرقة أو مخار وكذلك كن يضعن على عهد 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وكان احلسن يأمر األمة إذا تزوجت عبدا أو حرا أن ختتمر

مل خيف علينا ما روي عن عمر رضي اهللا عنه يف خالف : قال علي
هذا وعن غريه ولكن ال حجة يف أحد دون رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم وإذا تنازع السلف رضي اهللا عنهم وجب الرد إىل ما افترض اهللا 

لقرآن والسنة وليس يف القرآن وال يف السنة فرق يف تعاىل الرد إليه من ا
  !الصالة بني حرة وال أمة

والعجب أم ال يبالون خبالف عمر رضي اهللا عنه حيث ال حيل 
خالفه وحيث ال خمالف له من الصحابة رضي اهللا عنهم وحيث معه 
القرآن والسنة إذا خالفه رأي أيب حنيفة ومالك والشافعي كقضائه يف 

قتلها احملرم بعناق ويف الضب جبدي وكقوله كل نكاح فاسد األرنب ي
فال صداق فيه وقوله باملسح على العمامة إىل مئني من القضايا فإذا وافق 
ما روي عنه رأي أيب حنيفة ومالك والشافعي صار حينئذ حجة ال جيوز 
خمالفته وإن خالفه غريه من الصحابة وإن خالفوا القرآن والسنة يف ذلك 

لذي عن عمر يف ذلك إمنا هو يف خروجهن ال يف الصالة مع أن ا
  .فبطل متويههم بعمر
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  .إن صلت أم الولد بال مخار أعادت يف الوقت: وقد روي عن مالك
} وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها{وقد روينا عن ابن عباس يف 

  .الكف واخلامت والوجه: قال
  .الوجه والكفان: وعن ابن عمر

  .خلامتالكف وا: وعن أنس
وكل هذا عنهم يف غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغريها من 

  .التابعني
  قد جاء الفرق يف احلدود بني احلرة واألمة؟: فإن قالوا: قال علي

نعم وبني احلر والعبد فلم ساويتم بني احلر والعبد فيما هو : قلنا 
 عورة يف منهما عورة يف الصالة وفرقتم بني احلرة واألمة فيما هو منهما

الصالة وقد صح اإلمجاع والنص على وجوب الصالة على األمة 
كوجوا على احلرة يف مجيع أحكامها من الطهارة والقبلة وعدد 
الركوع وغري ذلك فمن أين وقع لكم الفرق بينهما يف العورة وهم 
أصحاب قياس بزعمهم وهذا مقدار قياسهم الذي ال شيء أسقط منه 

النص اتبعوا وال القياس عرفوا وباهللا تعاىل وال أشد ختاذال فال 
 .)١(اهـ"التوفيق

                              
  ).٢٢٢ـ٣/٢١٨(احمللى ) ١(
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وسوى بعض أصحابنا بني : "رمحه اهللا) هـ٦٢٠ت(وقال ابن قدامة 
اآلية؛ وألن العلة يف } وال يبدين زينتهن{: احلرة واألمة لقوله تعاىل

حترمي النظر اخلوف من الفتنة، والفتنة املخوفة تستوي فيها احلرة واألمة 
رية حكم ال يؤثر يف األمر الطبيعي وقد ذكرنا ما يدل على فإن احل

التخصيص ويوجب الفرق بينهما وإن مل يفترقا فيما ذكروه افترقا يف 
احلرمة ويف مشقة الستر لكن إن كانت األمة مجيلة  خياف الفتنة ا حرم 
النظر إليها كما حيرم النظر إىل الغالم الذي ختشى الفتنة بالنظر إليه قال 

  ؛إذا كانت مجيلة  تنتقب وال ينظر إىل اململوكة: محد يف األمةأ
  .)١(اهـ"قت      يف قلب صاحبها البالبلـظرة ألـن نـكم م
مل أجد فيما وقفت عليه من كالم أهل العلم دليالً شرعياً : قلت 

صحيحاً يف الداللة على أن عورة األمة يف الصالة خالف عورة احلرة، 
لة يف العمومات الشرعية فيما جيب عليها ستره وعليه تكون األمة داخ

  !أثناء الصالة
أما عورة األمة أمام األجانب فقد قام الدليل على أن األمة ليست مثل 

  :احلرة يف ذلك والدليل هو التايل
دخلت على عمر بن اخلطاب : "عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

                              
  ).٦/٥٦٠(املغين ) ١(
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وعليها جلباب متقنعة أمة قد كان يعرفها ببعض املهاجرين أو األنصار 
ضعيه عن رأسك ! فما بال اجللباب؟: قال! ال: عتقت؟ قالت: به فسأهلا

فتلكأت فقام إليها بالدرة ! إمنا اجللباب على احلرائر من نساء املؤمنني
  ".فضرا ا برأسها حىت ألقته عن رأسها

ال : رأى عمر أمة لنا متقنعة فضرا وقال: "ويف رواية عن أنس قال
  .)١("ي باحلرائرتشبه

وهذا األثر وما يف معناه يدل على أن عورة األمة أمام األجانب 
ليست كاحلرة، فهي ال تغطي رأسها مبقنعة، و ال تلبس اجللباب الذي 

  !يستر جسدها
ووجه داللة هذا األثر الصحيح أن ما فعله اخلليفة الراشد عمر بن 

ن خالفه، فهو أمر اخلطاب فعله أمام الصحابة، وكان يأمر به وينهى ع
اشتهر عنه، فلوال أن هناك فرقاً بني احلرائر واإلماء يف ما يبدينه أمام 

                              
  .سناده صحيحإ) ١(

ج الرواية املختصرة عبدالرزاق يف ر، والروايتان له، وأخ)٢/٢٣١(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   
  ).٣١٣٦(املصنف 

: ، بعد إيراده عن عمر ما هو بنحو هذا )٢/٢٢٧(لسنن الكربى وقال البيهقي رمحه اهللا  يف ا  
واآلثار عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف ذلك صحيحة، وإا تدل على أن رأسها ورقبتها "

اهـ، وصحح إسناد األثر ابن حجر يف الدراية يف ختريج "وما يظهر منها يف حال املهنة ليس بعورة
 إسناده على شرط الشيخني األلباين رمحه اهللا يف جلباب املرأة ، وصحح)١/١٢٤(أحاديث اهلداية 

  .٩٩املسلمة ص
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األجانب ما أمر به رضي اهللا عنه، بل يشبه أن يكون هذا إمجاعاً من 
  . )١(!الصحابة رضي اهللا عنهم، إذ ال نعلم له خمالفاً

ماء الصحيح يف أمر اإل: "رمحه اهللا) هـ٦٢٨ت(وقد قال ابن القطان 
الذي ال ريب فيه من أمرهن، هو أن مل يزلن مبتذالت يف التصرفات و 
األعمال يف األحوال كلها، يبدو منهن أكثر مما يبدو من احلرائر، كلما 
مر منهن خلف جاء بعده آخر، ومل نسمع قط خبرب فيه أن سريهن 

يف : يعين(تبدلت، و ال أن كن على خالف ما يشاهدن عليه اآلن 
وهذا كاف يف التفريق بني احلرائر واإلماء، وليس هذا ) رمحه اهللاعصره 

النوع من االستدالل مىت استدللنا به استدالالً بعمل، بل هو متسك بنقل 
  .)٢(اهـ"متواتر إذا صح وجوده

                              
وهذا هو الرد على ابن حزم يف هذه اجلزئية حيث رد داللة ما جاء عن عمر بن اخلطاب يف ) ١(

التفريق بني اإلماء واحلرائر يف عورن أمام األجانب، وهو قد أشار إىل داللة ما جاء عن عمر يف 
إن الذي عن عمر يف ذلك إمنا هو يف خروجهن ال يف : "اإلماء ال يف الصالة فقالحال خروج 

مع سالمة كالمه يف األصل بالنسبة لعورة األمة يف الصالة، إذ مل ". الصالة فبطل متويههم بعمر
  !أتبني خالفه

. ١٤٣ص، وخمتصره أليب العباس أمحد القباب الفاسي ١٩٠النظر يف أحكام النظر حباسة البصر ص) ٢(
وتوقف رمحه اهللا يف حتديد مقدار ما يفرق به بني عورة احلرة واألمة أمام األجانب، وقال عن هذا 

ما القدر الذي يزدن به على احلرائر حىت جيوز هلن من إبدائه : أحدمها: ال يكفي يف شيئني: "الدليل
ا حتمل منه احلرائر اإلماء احلسان احلامالت من اجلمال أكثر مم: واآلخر. ما ال جيوز للحرائر

املصونات، فإن هؤالء مل يشهد منهن تبذل فال جيري فيهن من الفرق بني احلرائر وبينهن ما جرى 
=  

١١٩  
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  .فهذا دليل التفريق بني عورة األمة واحلرة أمام األجانب
مهنتها، وما تكشفه ومقدار ما تبديه األمة أمامهم هو رأسها، وثياب 

  .فيها، إذ يشق ستره عادة
واجلميالت منهن حيجنب خلشية الفتنة ال أن هذا هو حكم النظر 

  .واهللا اعلم وأحكم. إليهن يف األصل
  !حكم أداء اخلادم للفرائض والنوافل من العبادات) : ٢(املسألة 

 اخلادم األجري املشترك ال كالم فيه هنا، إذ هو حر، وعقده إمنا يقع
  !على العمل

والكالم يف هذه املسألة يف اخلادم األجري اخلاص، ويف اخلادم اململوك؛ 
  :فأقول مستعيناً باهللا

أما األجري اخلاص فأحكامه يف العبادات كاألجري املشترك غري أنه 
ليس له االشتغال بالنوافل أثناء العمل إذا كان شغله ا يصرفه عن أداء 

إذ األصل أن يسلم نفسه يف مدة العقد ما جيب عليه لصاحب العمل؛ 
إىل رب العمل؛ ألنه يشترط على األجري اخلاص أن ال ميتنع عما يطلب 
منه من عمل، فإن امتنع بغري حق مل يستحق األجر بغري خالف يف 

كمن يعمل للرجل يف بيته أو عمله، وكاملوظف يف الدولة .هذا
__________________  

= 
. اهـ باختصار وتصرف يسري.."منه بني احلرائر واملتصرفات القليالت احلسن أو العدميات له

  .١٩٥، وخمتصره ص٣٣٤وراجع النظر يف أحكام النظر ص
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 بيته أو دكانه يف وكالعامل املستقدم؛ فمثالً من استأجر خادماً يف
السوق أو كان موظفاً يف الدولة؛ فإنه ليس له أثناء مدة العمل أن يشتغل 
بنوافل العبادات عن إجابة صاحب العمل أو عن مقتضيات العمل؛ ألن 
مقتضى اإلجارة اخلاصة أن يسلم نفسه إىل صاحب العمل يف مدة 

  .العقد
دات والقرب، ويف غري وقت العمل له أن يشتغل مبا شاء من العبا

  .وليس لصاحب العمل منعه
جيوز أن يستأجر خلدمته من خيدمه كل : "قال ابن قدامة رمحه اهللا

شهر بشيء معلوم وسواء كان األجري رجالً أو امرأة، حراً و عبداً، 
وذا قال أبوحنيفة والشافعي وأبو ثور؛ ألنه جتوز النيابة فيه و ال خيتص 

  !عامله بكونه من أهل القربة
. أجري املشاهرة يشهد األعياد واجلمعة و ال يشترط ذلك: ل أمحدقا

  .مامل يضر بصاحبه: فيتطوع بالركعتني؟ قال: قيل له
إمنا أباح له ذلك ألن أوقات الصالة مستثناة من : قال ابن قدامة

  .اخلدمة، وهلذا وقعت مستثناة يف حق املعتكف بترك معتكفه هلا
  .ي األجري ركعات السنةال بأس أن يصل: وقال ابن املبارك
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  .)١(اهـ"ليس له منعه منها: وقال أبو ثور وابن املنذر
  ومما ورد يف حق األجري إذا أراد عبادة احلج؛

إين : أتى رجل بن عباس فقال: "عن سعيد بن جبري قالما جاء 
أجرت نفسي من قوم فتركت هلم بعض أجري ليخلوا بيين وبني 

هذا من الذين قال اهللا : بن عباس فقال ؟املناسك فهل جيزيء ذلك عين
 �أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهللا سريع احلساب�: عز وجل

  .)٢(]"١٩٨:البقرة[
 قلت البن :عن أيب أمامة التيمي قالوورد يف حق من يكري نفسه 

 إنا قوم   نكري  يف هذه الوجه وأن قومي يزعمون أنه ال حج :عمر
يت ألستم تسعون بني الصفا  ألستم تطوفون بالب:بن عمرا فقال ؟لنا

واملروة ألستم ألستم أن رجال جاء إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم فسأله 
ليس عليكم جناح أن �: مثل ما سألتين فلم يدر ما يرد عليه حىت نزلت

 أنتم :فدعاه فتالها عليه وقال، ]٢٠١:البقرة[ �تبتغوا فضال من ربكم
  .)٣("حجاج

                              
  ).٥/٤٦٧( املغين )١(
عن عطاء أن رجالً سأل ابن عباس بنحوه، ، ) ١/٢٨٣ترتيب مسند الشافعي( أخرجه الشافعي )٢(

، )١٨١٣، حتت رقم ٢/١٤٤علوش (، واحلاكم )٤/٣٥١(وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه 
  ).٤/٣٣٣(والبيهقي 

   .حديث صحيح) ٣(
=  

١٢٢  
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باب حج األكرياء والدليل على أن : "هللاوبوب عليه ابن خزمية رمحه ا
 أكر املرء نفسه يف العمل طلق مباح إذ هو من ابتغاء فضل اهللا ألخذه

  "األجرة على ذلك
أما اململوك فهو يف العبادات املفروضة كاحلر، غري أن الشارع استثناه 

  :يف مسائل، وهي التالية
نابلة على كما هو مذهب احل - إذا قيل بوجوا ؛ـ صالة اجلماعة

، هل هي واجبة على اخلادم اململوك - خالف مجهور أهل العلم
  عندهم؟

نص احلنابلة على أن اجلماعة جتب للصلوات اخلمس املؤداة على 
! ؛ فخرج ذا العبد فال جتب عليه اجلماعة)١(الرجال األحرار القادرين
  !فال حيضر إال بإذن سيده

اتفاق املذاهب األربعة، بـ صالة اجلمعة، فهي ليست واجبة عليه، 
   .وله أن حيضر بإذن سيده، وجتزئه عن الظهر

__________________  
= 

ب املناسك باب ، وأبوداود يف كتا)٦٤٣٤، حديث رقم١٠/٤٧٣الرسالة (أخرجه أمحد يف املسند 
، حتت ٢/٩٧علوش(، واحلاكم )٤/٣٥٠(، وابن خزمية يف صحيحه )١٧٣٣(الكري، حديث رقم 

  ).١/٣١٢(وانظر التفسري الصحيح ). ٤/٣٣٣(، والبيهقي )١٦٨٩رقم 
  .واحلديث صححه كما رأيت ابن خزمية واحلاكم، وكذا حمققو املسند

  .١٢٠، أخصر املختصرات ص)١/٩١( النكت السنية )١(
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الْجمعةُ : "عن طَارِقِ بنِ شهابٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
ةٌ أَو حق واجِب علَى كُلِّ مسلمٍ في جماعة إِلَّا أَربعةً عبد مملُوك أَو امرأَ

 لَّى اللَّهص بِيأَى النر ابٍ قَدهش نب د طَارِقاوو دقَالَ أَب رِيضم أَو بِيص
  .)١("علَيه وسلَّم ولَم يسمع منه شيئًا

وبناء على هذا احلديث فقد ذهب احلنفية إىل أنه لصاحب اخلادم 
، إذ اجلمعة غري واجبة )٢(اململوك منعه من حضور اجلمعة واجلماعات

  .)٥(واحلنابلة )٤(والشافعية)٣(عليه، وهذا مذهب املالكية

                              
  . حديث حسن)١(

، والدارقطين )١٠٦٧(أخرجه أبوداود يف كتاب الصالة باب اجلمعة للمملوك واملرأة حديث رقم   
وطارق ابن شهاب صحايب رأى الرسول ومل يسمع منه، ). ١٨٢، ٣/١٧٢(، والبيهقي )٢/٣(

ظر كالم ابن التركماين يف اجلوهر النقي نا. فهو مرسل صحايب وهو صحيح عندهم
  .)١٧٣ـ١/١٧٢(

، حديث ١/٥٨٢علوش (وأخرجه عن طارق بن شهاب عن أيب موسى احلاكم يف املستدرك 
ليس مبحفوظ فقد رواه غري : "عن هذا الطريق) ٣/١٧٣(وقال البيهقي يف السنن ). ١١٠١رقم

  اهـ"العباس عن أيب إسحاق دون ذكر أيب موسى
 اهللا ـ  يف خترجيه وذكر واحلديث صححه احلاكم وغريه، وصححه األلباين وأطال النفس ـ رمحه  

    ).٣/٥٤(شواهده يف اإلرواء 
  ).١/٤٢٣(، بدائع الصنائع ٢١٥ مجل األحكام ص)٢(
  .٥٥، القوانني الفقهية ص)١/٣٠٤( املعونة )٣(
  ).١/٢٦٣(، منهاج الطالبني ٤٣ التنبيه ص)٤(
  ).١/١٤٢(، احملرر )٢/٣٣٩(، املغين ٤١ املقنع ص)٥(
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وخالف يف ذلك ابن حزم فأوجب اجلمعة على العبد، وضعف 
وليس للسيد : "، وبناء على هذا قال)١(احلديث الوارد يف إسقاطها عنه

منع عبده من حضور اجلمعة، ألنه إذ قد ثبت أنه مدعو إليها فسعيه 
يها فرض، كما أن الصالة فرض و ال فرق، و ال حيل له منعه من شيء إل

أال لعنة اهللا على الظاملني الذين يصدون عن �: من فرائضه، قال تعاىل
الطاعة يف معصية إمنا الطاعة : " وقال صلى اهللا عليه وسلم�سبيل اهللا
  .)٢(اهـ""يف الطاعة

ول من وافقه، وإذ قد ثبت احلديث، فالقول يف املسألة هو ق: قلت
  !رحم اهللا اجلميع

ـ زكاة الفطر، إذ ليس على الرقيق فطرة نفسه، ولو أخرجها بغري 
والواجب على . إذن سيده مل جتزئه، ألنه تصرف يف مال سيده بغري إذنه

  .السيد إخراجها عن مملوكه
 أما صوم رمضان فيلزم اخلادم اململوك كما يلزم احلر، ـ الصوم

وهل جيوز للخادم أن يصوم . نه واجب على الفوروليس لسيده منعه؛ أل
  .)٣(تطوعاً بغري إذن سيده؟

                              
  ).٥/٤٩( احمللى )١(
  ).٥٥ـ٥/٥٤(ى  احملل)٢(
  ).٢٣/٤٤(املوسوعة ) ٣(
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ذهب احلنفية إىل أن العبد إذا وجبت عليه كفارة جيوز فيها الصوم 
مثل جزاء الصيد وكفارة األذى فعليه الصوم، وإذا وجبت عليه كفارة 

وظاهره أن ماعدا . )١(ال جيب فيها الصوم فعليه الكفارة إذا أعتق
روض وهذه املذكورات ليس للعبد االشتغال من التطوعات مبا فيه الف

  !اإلضرار حبق سيده، واهللا اعلم
ذهب املالكية إىل أنه جيوز ألمة اخلدمة أو العبد أن يصوم تطوعاً إذا 

  .)٢(مل يضعف به عن العمل، فإن كان يضعفه ال جيوز إال بإذن سيده
قت يضر بالسيد فله وعند الشافعية لو أراد العبد صوم تطوع يف و

  . )٣(منعه، ويف غريه ليس له املنع، حكاه احملاملي عن أيب إسحاق املروزي
وصوم كفارة اليمني على العبد إن جرى ما يتعلق به الكفارة بغري 
إذن سيده، بأن حلف وحنث بغري إذنه، مل يصم إال بإذن إذا كان 

لى صومه يوجب ضعفاً؛ ألن حق السيد على الفور، والكفارة ع
التراخي، خبالف صوم رمضان، فإن شرع فيه بغري إذنه كان له حتليله، 
وإن جرى بإذنه بأن حلف بإذنه وحنث بإذنه، صام و ال حاجة إىل 

وإن حلف بإذنه وحنث بغري إذنه مل يستقل بالصوم على األصح، . إذنه

                              
  .٢١٧ مجل األحكام ص)١(
  ).٢/٢١٩( شرح الزرقاين )٢(
  ).٨/٣٠١( روضة الطالبني )٣(
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ويف عكسه يستقل، وحمل ذلك يف صوم يوجب ضعفاً؛ فإن مل يوجب 
  ! أي حال مما تقدم فليس للسيد منعه على األصحالصوم ضعفاً يف

وأما الصوم يف كفارة الظهار فإنه ليس لسيده منعه ألنه غري ممكن، 
  .)١(ألن ذلك يضر بالعبد بدوام التحرمي

ومذهب احلنابلة أنه ليس للسيد منع عبده من التكفري بالصيام سواء 
 الصيام أو مل كان احللف أو احلنث بإذنه أو بغري إذنه وسواء أضر به

يضر به، ألنه صوم واجب حلق اهللا تعاىل، فلم يكن لسيده منعه منه 
  .كصيام رمضان وقضائه

فأما صوم التطوع فإن كان فيه ضرر عليه فللسيد منعه ألنه يفوت 
حقه مبا ليس بواجب عليه، وإن كان ال يضر به مل يكن لسيده منعه منه 

  . )٢(كر اهللا تعاىلألنه يعبد ربه مبا ال مضرة فيه فأشبه ذ
ـ االعتكاف؛ ليس بواجب؛ فليس للخادم اململوك أن يعتكف إال 

  ؛ )٣(بإذن سيده، ألن منافعه مملوكة لسيده، واالعتكاف يفوا
فإن منعه السيد من االعتكاف بعد اإلذن صح منعه ويكون مسيئاً أو 

                              
  ).٨/٣٠٠( روضة الطالبني )١(
  ).٧٧٦ـ٨/٧٧٥( املغين )٢(
، ويف ٦٨التنبيه ص: ، ويف املذهب الشافعي)٢/٤٠٣(شرح فتح القدير :  انظر يف املذهب احلنفي)٣(

  ).٢٣/٤٤(وانظر املوسوعة الفقهية الكويتية ). ٢/٤٠٧(كشاف القناع : احلنبلياملذهب 
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 ولو نذر اململوك اعتكافاً لزمه وللموىل منعه منه فإذا اعتق. آمثا
  . )١(يقضيه

عند احلنابلة إن شرع يف االعتكاف بغري إذن سيده له أن حيلله منه، 
ولو كان نذراً، أما لو شرع فيه بإذن سيده فليس له أن حيلله إال إذا 

  .)٢(!كان تطوعاً
؛ ـ احلج ال جيب على الرقيق، فإن حج يف رقه مث اعتق عليه أن يعيده

أنه ال جيوز للخادم اململوك وينبين على عدم وجوب احلج على الرقيق 
  !أن حيج إال بإذن سيده

 :مسعوين ما تقولون وافهموا ما أقول لكمأأيها الناس : "بن عباساقال 
أميا مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل 
أن ميوت فليحجج   وأميا  غالم حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد 

  .)٣("ليحججقضى حجته وإن بلغ ف

                              
  ).٢/٤٠٣( شرح فتح القدير )١(
  ).٢/٤٠٧( كشاف القناع )٢(
  .حديث صحيح) ٣(

اجلزء املفقود القسم األول من (، ابن أيب شيبة يف املصنف )١/٢٨٣ترتيب املسند (أخرجه الشافعي 
، والطرباين )٢/٢٥٧(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )٤٠٥ صاجلزء الرابع حتقيق عمر غرامة

، حتت ٢/١٠٣جممع البحرين (، )، مصرحاً برفعه٢٧٣١، حتت رقم ٣/١٤٠(يف املعجم األوسط 
، واخلطيب )٥/١٥٦(، والبيهقي يف السنن الكربى )٧/٤٤(، وابن حزم يف احمللى )١٦٢٦رقم 

=  

١٢٨  
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بعدم )٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(وللحديث قال احلنفية
  !وجوب احلج على اخلادم اململوك، فاشترطوا لوجوب احلج احلرية

وخالف يف ذلك ابن حزم، فلم يشترط احلرية يف وجوب احلج، وقال 
ذا واستدل لنسخه بأن األعرايب إ. )٥("إنه منسوخ بالشك: "عن احلديث

حج ال يلزمه اهلجرة ألنه ال هجرة بعد الفتح، فيكون احلكم يف حقه 
  !منسوخاً، وكذا يف سائر املذكورين يف احلديث

وما ذهب إليه ابن حزم غري الزم، فإن نسخ احلكم يف حق : قلت
  .األعرايب ال يلزم منه نسخه يف حق الصغري واململوك
وإذا : "هذه اللفظة": قال ابن خزمية رمحه اهللا بعد روايته للحديث

__________________  
= 

  ).١٢١٥، حتت رقم ٦/٣٠٢ الكتب الستة زوائد تاريخ بغداد على(البغدادي يف تارخيه 
مل يرو هذا احلديث عن شعبة مرفوعاً إال يزيد، تفرد به حممد بن : "واحلديث قال الطرباين  

إن : ".. ، حيث قال عن هذا احلديث)٧/٤٥(اهـ، وصحح احلديث ابن حزم يف احمللى "املنهال
، وصححه " منسوخ بال شككانت صحيحة ـ وهو األظهر فيها؛ ألن رواا ثقات ـ  فإنه خرب

، وكذا خمرج زوائد اخلطيب يف تارخيه، وحمقق )٩٨٦، حتت رقم ٤/١٥٦(األلباين يف إرواء الغليل 
  .جممع البحرين

  ).١/١٤٠(، االختيار لتعليل املختار ٥٩ خمتصر الطحاوي ص)١(
  .٨٧، القوانني الفقهية ص١٣٣ الكايف ص)٢(
  ).١/٤٥٣(، منهاج الطالبني ٦٩ التنبيه ص)٣(
  .١٥٠، أخصر املختصرات ٦٨ املقنع ص)٤(
  )٧/٤٥( احمللى )٥(
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إنه يف بعض األوقات : ، من اجلنس اليت كنت أقول..."حج األعرايب
دون مجيع األوقات وهذه اللفظة إن صحت عن النيب  صلى اهللا عليه 
وسلم  فإمنا كان هذا احلكم قبل فتح النيب  صلى اهللا عليه وسلم  مكة 

الفتح استوى فلما فتحها وخرب  صلى اهللا عليه وسلم أنه ال هجرة بعد 
األعرايب واملهاجر يف احلج فجاز عن األعرايب إذا حج كما جيوز عن 

  .)١(اهـ"املهاجر لسقوط اهلجرة وبطالا بعد فتح مكة
  ! فيبقى احلكم يف حق العبد والصغري غري منسوخ: قلت

فحج العبد ال جيزيه عن حج الفريضة، وبىن األحناف على هذا أن 
إذا أحرم بغري إذن موالة فللموىل أن يحلله العبد ـ ويف حكمه األمة ـ 

  .)٢(وإذا أحرم العبد بإذن موالة مث باعه املوىل فللمشتري أن يحلله
وعليه فليس للخادم اململوك أن حيج إال بإذن سيده، ألن احلج : قلت

  !ليس بواجب عليه
 اململوك؛ فإنه ليس لسيده منعه من صالة النفل  اخلادمأما تطوعات

يف غري وقت اخلدمة، وال من صوم التطوع، أو الذكر، أو والرواتب 
قراءة القرآن، إذ ال ضرر على السيد يف ذلك، إال أن يضعفهم ذلك عن 

                              
  ).٤/٣٤٩( صحيح ابن خزمية )١(
  .٢١٦ مجل األحكام ص)٢(
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  .)١(العمل واخلدمة
  .)٢(واستثىن املالكية من هذا السرية اليت حيتاج إليها سيدها

أن الزوجة ممنوعة من التطوع إال بإذن زوجها : والدليل على االستثناء
  .كذا اخلادم من باب أوىلف

  سفر اخلادم بدون حمرم؟) : ٣( املسألة 
ومن الواجبات على اخلادمة أن ال : وهذه املسألة تقدمت حيث قلنا

تسافر مع غري زوجها أو ذي حمرم، أو ما يف حكمه كاململوكة مع 
  . سيدها

  .لعموم ي املرأة عن السفر مع غري زوجها أو ذي حمرم
بعأَبِي م نا قَالَعمهنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عاب ناسٍ عبنِ علَى ابوم د :

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَا : "قَالَ النمٍ ورحي مذ عأَةُ إِلَّا مرالْم رافسلَا ت
مرحا مهعملٌ إِلَّا وجا رهلَيلُ عخدلٌ. يجفَقَالَ ر: ي أُرِيدإِن ولَ اللَّهسا ري 

  "أَنْ أَخرج في جيشِ كَذَا وكَذَا وامرأَتي ترِيد الْحج فَقَالَ اخرج معها
لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَة ولَا تسافرنَّ امرأَةٌ إِلَّا ومعها : "ويف رواية

مرحلٌ فَقَالَ! مجر كَذَا :فَقَامكَذَا و ةوي غَزف تبتاكْت ولَ اللَّهسا ري 

                              
  .)٢٣/٤٤(املوسوعة الفقهية الكويتية : وانظر). ٨/٣٠١( روضة الطالبني )١(
  ).٢/٢١٩(شرح الزرقاين ) ٢(
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  .)١("اذْهب فَحج مع امرأَتك: وخرجت امرأَتي حاجةً؟ قَالَ
عن قَزعةَ مولَى زِياد قَالَ سمعت أَبا سعيد وقَد غَزا مع النبِي صلَّى 

أَربع سمعتهن من رسولِ اللَّه : م ثنتي عشرةَ غَزوةً قَالَاللَّه علَيه وسلَّ
يحدثُهن عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَو قَالَ

ةَ يومينِ لَيس معها زوجها أَو أَنْ لَا تسافر امرأَةٌ مِسري:"فَأَعجبننِي وآنقْننِي
 دعنِ بيلَاتص دعلَاةَ بلَا صى وحالْأَضطْرِ ونِ الْفيموي مولَا صمٍ ورحذُو م
 دشلَا تو سمالش طْلُعى تتحِ حبالص دعبو سمالش برغى تترِ حصالْع

ا إِلَى ثَلَاثَة مساجِد مسجِد الْحرامِ ومسجِدي ومسجِد الرحالُ إِلَّ
  .)٢("الْأَقْصى

  اخلادم هل يكون حمرماً لسيدته؟) : ٤(املسألة 
اخلادم احلر الذي ليس من حمارم املرأة هو معها رجل أجنيب، 

  .فتحتجب منه، و ال تبدي له إال ما ظهر من زينتها كاألجانب
 موىل أيب حذيفه خادماً حراً غري مملوك أليب حذيفة، وقد كان سامل

فلما كرب وبلغ مبلغ الرجال، وعرف ما عرفوا شق على سهلة االستتار 
منه، فجاءت تسأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما يف احلديث من 

ي صلَّى طريق ابنِ شهابٍ حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ عن عائشةَ زوجِ النبِ
                              

  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ١(
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ٢(
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أَنَّ أَبا حذَيفَةَ بن عتبةَ بنِ ربِيعةَ بنِ عبد : "اللَّه علَيه وسلَّم وأُم سلَمةَ 
شمسٍ كَانَ تبنى سالما وأَنكَحه ابنةَ أَخيه هند بِنت الْوليد بنِ عتبةَ بنِ 

املًى لوم وهةَ وبِيعر هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى رنبا تارِ كَمصالْأَن نم أَةر
  .وسلَّم زيدا

وكَانَ من تبنى رجلًا في الْجاهلية دعاه الناس إِلَيه وورثَ مرياثَه حتى 
كي ذَلالَى فعتو هانحبس لَ اللَّهزأَن :} هلإِلَى قَو هِمائآبل موهعاد

هِمائوا إِلَى آبدفَر يكُمالومينِ وي الدف كُمانوفَإِخ { أَب لَه لَمعي لَم نفَم
  .كَانَ مولًى وأَخا في الدينِ

رِيامالْع ثُم يشرٍو الْقُرمنِ علِ بيهس تلَةُ بِنهس اَءتأَةُ فَجرام يهو 
فَةَ فَقَالَتذَيأْوِي : أَبِي حكَانَ يا ولَدا ومالى سرا نا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري

 زع لَ اللَّهزأَن قَدلًا وانِي فُضريو داحو تيي بفَةَ فذَيأَبِي ح عمي وعم
  يف ترى فيه؟وجلَّ فيهِم ما قَد علمت فَكَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا النفَقَالَ لَه : سمخ هتعضفَأَر يهعضأَر
 يضةُ رشائع تكَان كفَبِذَل ةاعضالر نا مهلَدو زِلَةنفَكَانَ بِم اتعضر

ا وهاتوأَخ اتنب رأْما تهنع ةُ اللَّهشائع تبأَح نم نعضرا أَنْ يهتوإِخ اتنب
أَنْ يراها ويدخلَ علَيها وإِنْ كَانَ كَبِريا خمس رضعات ثُم يدخلُ علَيها 

أَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياجِ النوأَز رائسةَ ولَمس أُم تأَبو لْنخد
 قُلْنو دهي الْمف عضرى يتاسِ حالن نا مدأَح ةاعضالر لْكبِت هِنلَيع
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 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةً مصخر تا كَانلَّهرِي لَعدا نم اللَّهةَ وشائعل
  .)١("وسلَّم لسالمٍ دونَ الناسِ

يل على أن اخلادم احلر حاله مع سيدته كاألجانب، وهو واحلديث دل
  !ظاهر، واهللا اعلم

تقدم أن أما اخلادم اململوك فهو موضوع البحث هنا؛ وقد 
ضــابط احملرم من النساء ـ اليت جيوز النظر إليها واخللوة ا 

كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب : واملســـــافرة ا ـ 
  .مباح حلرمتها

إن عبد املرأة حمرم هلا حيتاج أن يزيد يف هذا الضابط ما : قالومن 
سفر : "يدخله، وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا

 )١(وقد احتج به أمحد. ، لكن يف إسناده ضعف)٢("املرأة مع عبدها ضيعة

                              
  .حديث صحيح) ١(

، وأخرج مسلم )٥٠٨٨(أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب األكفاء يف الدين، حديث رقم 
، قصة سهلة من غري )١٤٥٣(يف صحيحه يف كتاب الرضاع باب رضاع الكبري حديث رقم 

طريق الزهري عن عروة عن عائشة به، وأبو داود يف كتاب النكاح باب فيمن حرم به، حديث 
  ).٢٠٦١(رقم 

  .حديث ضعيف) ٢(
، حتت ٦/٣٦٨(، والطرباين يف األوسط )١٠٧٦ حتت رقم ٢/٤كشف األستار (أخرجه البزار   

  ).٦٦٣٩رقم 
  ".النعلمه مرفوعاً إال من هذا الوجه، و ال نعلم حدث عن بزيع إال إمساعيل: "قال البزار رمحه اهللا  

=  

١٣٤  
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وغريه، فمنع سفر املرأة مع عبدها ألنه ليس مبحرم هلا يف السفر، وينبغي 
از ذلك أن يقيده مبا إذا كانا يف قافلة خبالف ما إذا كانا وحدمها ملن أج

  .فال هلذا احلديث
والذي يظهر أن عبد املرأة له النظر إىل وجهها وكفيها ومواضع الزينة 
منها كاحملارم، وقد تقدم أن اخلادم إذا كان رجالً مملوكاً للمرأة فإنه 

 الكرمية استثنت املماليك يف جيوز له أن يقوم باخلدمة الباطنة؛ ألن اآلية
: وهذا يف قول اهللا تبارك وتعاىل. جواز إبداء املرأة املسلمة زينتها أمامهم

� يندبالَ يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤقُل لّلْمو
رِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِالّ م نهتزِين يندبالَ يو وبِهِنيلَى جع ن

__________________  
= 

ال بزيع بن عبدالرمحن، تفرد به إمساعيل بن مل يرو هذا احلديث عن نافع إ: "قال الطرباين رمحه اهللا  
  ".عياش

هذا : "، وقال٢١١واحلديث ضعفه ابن القطان يف كتابه النظر يف أحكام النظر حباسة البصر ص  
  .، وعلله بتفرد بزيع بن عبدالرمحن، وضعفه"حديث مل يصحح

امت وبقية رجاله فيه بزيع بن عبدالرمحن ضعفه أبوح): "٣/٢١٤(قال اهليثمي يف جممع الزوائد   
  ".ثقات

  ".وإمساعيل ضعيف يف غري الشاميني): "١/٤٤٣(قال ابن حجر يف خمتصر زوائد البزار   
): ٧/٩٦(لعل األصل يف هذا احلديث ما جاء عن نافع، قال البيهقي يف السنن الكربى : قلت  

اهـ "العبد ضيعةال؛ ألم يرون : خيرجها عبدها؟ قال: روينا عن إبراهيم الصائغ قال قلت لنافع"
  .وهذا إذا صح عن نافع فإنه حجة يف منع سفر املرأة مع عبدها، إذ هذا عن الصحابة، بال خمالف

  ).٦/٥٥٧(املغين ) ١(
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زِينتهن إِالّ لبعولَتهِن أَو آبآئهِن أَو آبآِء بعولَتهِن أَو أَبنآئهِن أَو أَبنآِء 
 هِنآئنِس أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنوإِخ نِيب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعابم أَو 

نهانمأَي لَكَتم نيالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذجالر نم ةبي اِإلرلرِ أُوغَي نيابِعأَوِ الت 
لَم يظْهروا علَى عورات النسآِء والَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من 

  .]٣١:النور[ �اً أَيها الْمؤمنونَ لَعلّكُم تفْلحونَزِينتهِن وتوبواْ إِلَى اللّه جميع
فدلت اآلية الكرمية على جواز نظر مملوك املرأة املسلمة إىل الزينة 

، يف ضمن من ���� أَو ما ملَكَت أَيمانهن�: ؛ لقوله تعاىل فيهاالباطنة منها
لكن . �... زِينتهن إِالّ والَ يبدين�: للمرأة املسلمة أن تبدي زينتها هلم

السـفر ا؛ لعدم الدليل اخلاص بذلك؛ وألن جواز نظر لمملوك ليس ل
اململوك إىل الزينة الباطنة من املرأة املسلمة بسبب قيامه باخلدمة، واليت 

، لكن يشق عادة عند قيامه ا التحرز منه فأبيح له ذلك كذوي احملارم
لوة إذ ال دليل على جوازها وغاية ينبغي أن يقيد ذلك بدون حصول خ

اآلية الداللة على جواز النظر إىل الزينة الباطنة اليت تبديها حملارمها فيقصر 
 السفر معه االسفر فال جيوز هلالقول على ما دلت عليه اآلية، وكذا 

؛ ألا ال حترم عليه على التأبيد كزوج أختها، وألنه غري مأمون امبفرده
ما نفرة احملرمية، وامللك ال يقتضي النفرة الطبيعية عليها إذ ليست بينه

بدليل السيد مع أمته إمنا أبيح له من النظر ماتدعو احلاجة إليه كالشاهد 
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  . )١(واملبتاع وحنومها
وقد روي يف معىن اآلية خالف ما تقدم، وهو ما جاء عن سعيد بن 

ال تغرنكم : "����نهن أَو ما ملَكَت أَيما�: املسيب أنه قال يف قوله تعاىل
  .)٢("!هذه اآلية، إمنا يعين ا اإلماء، ومل يعن ا العبيد

قال ابن القطان رمحه اهللا، معلقاً على ما ذهب إليه سعيد بن املسيب 
وقول هؤالء يستضعف : "رمحه اهللا ومن تبعه من أهل العلم رمحهم اهللا

رائر ألن النساء قد ذكرن ذكراً خمصوصاً وذكرهن يشمل احل... 
  .واإلماء، فال معىن لآلية على تعسف التكرار

 ]ا[هو أن العبد معين يف اآلية، جيوز : واحلق يف هذا ـ عندي ـ 
من ذكر فيها، وهو اختيار إمساعيل ] جلميع[إبداء املرأة له، ما تبديه 
  :القاضي، واستدل بأمرين

:] انقال ابن القط. [أنه منها حمرم، أي ال حيل له زواجها: أحدمها
وهذا ضعيف، فإنه قد يعتق فتحل، وأيضاً فال دليل على جواز النظر 

  ! والبدو لكل من ال حيل له النكاح
                              

  ).٥٥٧ـ٦/٥٥٦(املغين ) ١(
: ، معلقاً على قول سعيد بن املسيب٢٠٦ قال ابن القطان يف كتابه النظر يف أحكام النظر ص)٢(

وجماهد، وإىل مثله ذهب ابن عبداحلكم، وذلك أن املكاتب عنده عبد، وهذا قول الشافعي وعطاء "
إن املكاتب ال جيوز هلا البدو له؛ ألنه مىت كان النظر حراماً، : كما هو عند أصحابه املالكيني فقال

  اهـ  "كان البدو حراماً
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ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل �: قوله تعاىل: والثاين
يبلغوا احللم منكم ثالث مرات، من قبل صالة الفجر وحني تضعون 

 فأجرى ما ملكت �...ثيابكم من الظهرية، ومن بعد صالة العشاء
أميام جمرى الذين مل يبلغوا احللم منهم، وأمروا باالستئذان؛ ألن الناس 
يف تلك األوقات الثالثة ينبسطون و ال يكونون من التستر فيها كما 

وهذا أيضاً ضعيف؛ فإنه ساوى :] قال ابن القطان. [يكونون يف غريها
يلزم مساواته له يف جواز اململوك على األقل يف أن ال يرى العورة، فما 

: البدو، ولكن مع ضعف استدالله فالذي اختاره خمتار، واملعتمد فيه
أن يريد : أو يقيد كما قلنا. �أو ما ملكت أميان�: ظاهر قوله عزوجل

  . ا األطفال فإم قد ذكروا، واإلماء فإن قد ذكرن يف مجلة النساء
  .)١(.."ة اآليت مث ذكر حديث أم سلم... ويعضده من السنة 

  !وقد جاء حديث يدل على جواز نظر العبد إىل سيدته: قلت
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَتى فَاطمةَ : "عن أَنسٍ رضي اهللا عنه

 قَنعت بِعبد كَانَ قَد وهبه لَها قَالَ وعلَى فَاطمةَ رضي اللَّه عنها ثَوب إِذَا
بِه رأْسها لَم يبلُغْ رِجلَيها وإِذَا غَطَّت بِه رِجلَيها لَم يبلُغْ رأْسها فَلَما رأَى 
 وا همإِن أْسب كلَيع سلَي هلْقَى قَالَ إِنا تم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن

                              
  .٢٠٧ـ٢٠٦ النظر يف أحكام النظر حباسة البصر ص)١(
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كغُلَامو وك١("أَب(.  
واحلديث فيه دليل على أنه جيوز للعبد النظر إىل سيدته وأنه من 

  .حمارمها خيلو ا ويسافر معها وينظر منها ما ينتظر إليه حمرمها
ومل تسلم داللة احلديث على ذلك، ألن لفظ الغالم، حقيقة يف الطفل 

  !الصغري الذي مل يبلغ احلنث
بد كان صغريا فقد محل الشيخ أبو حامد هذا احلديث على أن الع

  . )٢(إلطالق لفظ الغالم وألا واقعة حال
وذا رد ابن القطان االستدالل ذا احلديث على جواز نظر اململوك 
إىل الزينة الباطنة لسيدته، ـ مع تقريره رمحه اهللا اجلواز واختياره له 

مل يصح من لفظ اخلرب أن : "ولكن بغري هذا الدليل ـ فقال رمحه اهللا
. د مدرك، فلعله طفل، وعلى ذلك لفظ الغالم، إال أن يتجوز بههذا العب
لو كان طفالً مل يعلل اإلباحة بامللك واألبوة، ولعلل باألبوة : فإن قيل

: قلنا. ال بأس عليك إمنا هو أبوك وطفل صغري: والطفولة، فكان يقول

                              
  .حديث حسن ) ٢(

، )٤١٠٦(يف كتاب اللباس باب يف العبد ينظر إىل شعر موالته، حديث رقم أخرجه أبوداود   
واحلديث : "١٩٦واحلديث قال ابن القطان يف النظر يف أحكام النظر ص). ٧/٩٥(والبيهقي 

العدول : "اهـ، وهو يعين يف درجة احلسن، فقد ذكر اخلالف يف أحد رواة احلديث، وقال"صحيح
  اهـ"رتبة العدالة، واحلديث صحيحمتفاوتون يف احلفظ بعد حتصيل 

  ).٤/١٠٧(عون املعبود  )٣(
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أبوك وغالمك، فالغالم : بل ما علل إال باألبوة والطفولة، وذلك أنه قال
ال بأس : قيقة هو الطفل، ولكنه أضافه إليها إضافة امللك، كأنه قالح

  .)١(اهـ"عليك إمنا هو أبوك والطفل اململوك لك
وكذا قال السبكي رمحه اهللا معلقاً على حديث أنس يف دخول 

التأويل الذي محله عليه الشيخ : "الرسول على فاطمة ومعه غالمها
 اللغة إمنا يطلق على الصيب، أبوحامد تأويل جيد السيما، والغالم يف

وهي واقعة حال، ومل يعلم بلوغه، فال حجة فيها للجواز، ومل حتصل مع 
ذلك خلوة، و ال معرفة ما حصل النظر فيه، وإمنا فيه نفي البأس عن 
تلك احلالة اليت ما علمت حقيقتها، ومل جتد فاطمة عليها السالم ما 

 التعليل باسم الغالم وهو وغايته. حيصل به كمال التستر الذي قصدته
اسم للصيب أو حمتمل له، واالحتمال يف وقائع األحوال مسقط 

  .)٢(اهـ"لالستدالل
واحتج على جواز نظر اململوك إىل مالكته حبديث أم سلمة أن النيب 

عن نبهانَ مولَى أُم سلَمةَ عن أُم سلَمةَ : "صلى اهللا عليه وسلم قال
قَالَ: قَالَتلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسبِ :  ركَاتم دنإِذَا كَانَ ع

                              
  . ٢١٠النظر يف أحكام النظر ص )١(
  .٢٨٥قضاء األرب يف أسئلة حلب ص )١(
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هنم جِبتحي فَلْتدؤا يم اكُند١ ("إِح(.  

                              
  .حديث حسن إن شاء اهللا) ٣(

، الترمذي يف كتاب البيوع باب ما جاء يف املكاتب إذا )٣٠٨، ٦/٢٨٩(أخرجه أمحد يف املسند 
، وأبوداود يف كتاب العتق، باب يف املكاتب يؤدي )١٢٦١(قم كان عنده ما يؤدي، حديث ر

، وابن ماجه يف كتاب األحكام، باب املكاتب، )٣٩٢٨(بعض كتابته فيعجز أو ميوت، حتت رقم 
، واحلاكم )٤٣٢٢، حتت رقم ١٠/١٦٣اإلحسان (، وابن حبان )٢٥٢٠(حديث رقم 

  ). ١٠/٣٢٧(، والبيهقي يف الكربى )٢٩٢٢، حتت رقم ٢/٥٨٩علوش(
  !، وكذا حمقق اإلحسان)١٧٦٩، حديث رقم ٦/١٨٢(واحلديث ضعفه األلباين يف اإلرواء 

أن الزهري مل : الثانية! أن يف سنده نبهان موىل أم سلمة، جمهول: األوىل: وقد أُعلّ احلديث بعلتني
ون فمردودة فقد روى عنه الزهري وهو إمام كبري كيف يك: أما العلة األوىل. يسمع من نبهان

جمهوالً من روى عنه؟  هذا وقد روى عنه حممد بن عبدالرمحن موىل آل طلحة، كما يف التهذيـب 
، وحممد هذا ثقة، فقد روى عن نبهان ثقتان، فزالت جهالة عينه، وقد قال ابن حجر )١٠/٤١٦(

ليست بعلة قادحة، فإن من : "عن من جهل نبهان لتفرد الزهري بالرواية عنه) ٩/٣٣٧(يف الفتح 
وهذا اجلواب . اهـ"يعرفه الزهري، ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ومل جيرحه أحد ال ترد روايته

أما جهالة حاله ! على فرض أنه مل تثبت رواية غري الزهري عنه، كيف وقد نص كما رأيت؟
فمرفوعة فقد صحح الترمذي احلديث من طريقه، وكذا ابن حبان واحلاكم،  وهذا فيه توثيق 

وأما العلة الثانية ). ٢/٣١٦(بهان، ووثقه ابن حبان والذهيب كما يف الكاشف ضمين منهم لن
فمردودة كذلك ألن الزهري ال يعرف بالتدليس، على أنه قد صرح بالتحديث يف سـند احلديث 

منت : فإن قيل! ، مث يف احلديث قصة كما ترى، وذلك أدعى حلفظه وضبطه)٦/٣٠٨(عند أمحد 
قد قال الترمذي عقب : فاجلواب! املكاتب عبد مابقي عليه درهمأن  احلديث خيالف ما ورد من

علَى التورعِ وقَالُوا لَا يعتق الْمكَاتب وإِنْ : ومعنى هذَا الْحديث عند أَهلِ الْعلْمِ: "روايته للحديث
يدؤى يتي حدؤا يم هدناح اهـ، فهذا وجه للحديث"كَانَ عروهناك أوجه أخرى ذكرها ش ،

حمل هذا احلديث فيمن وجد عنده ما يؤدي به، ومل يقدمه إىل سيده تأخرياً منه، : احلديث، كقوهلم
  ! ومنطوق احلديث يدل على هذا، فأين املخالفة؟! خبالف املكاتب الذي ليس عنده ما يؤدي أصالً

=  

١٤١  
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وقد قرر إمساعيل القاضي رمحه اهللا داللة حديث أم سلمة رضي اهللا 
رمحه عنها، على جواز نظر اململوك إىل سيدته، ونقل كالمه ابن القطان 

اهللا مع مزيد بيان وحترير للداللة، وتقرير لالستدالل؛ قال إمساعيل 
، ]إذا كان عليه وفاء[ففي هذا احلديث بيان أن العبد ال يراها : "القاضي

إذا كان عند مكاتب : "إمنا ذلك فيه من حيث دليل خطابه، قال
  .، دل على أنه إذا مل يكن كذلك مل حيجب"إحداكن وفاء

ذلك ليس من دليل خطابه، بل من املنطوق : قلنا:]: انقال ابن القط[
ال يصح أن  )١("اضرب دونه احلجاب: "به، وذلك أن قوله عليه السالم

يقال إال يف من كان غري حمجوب، فلو كان من ال وفاء عنده حمجوباً، 
إذا كان عنده وفاء : "كما يقدر من يبطل دليل اخلطاب ما صح أن يقال

ل ذلك فيمن كان غري حمجوب، ويضاف إىل هذا ، وإمنا يقا"فأحجبوه
فهم أم سلمة رضي اهللا عنها فإا كانت مبدية له إىل أن علمت بأن 

__________________  
= 

  ). ٤/٣٢(وانظر عون املعبود 
و عى الترمذيواحلديث قَالَ أَبيس" :يححص نسيثٌ حدذَا حوساقه يف مقام االحتجاج ابن "ه ،

، ولو كان فيه شيء عنده لتكلم عليه، حسب ٢٠٧القطان يف كتابه النظر يف أحكام النظر ص
وهو حديث حسن ): "٨/٩٣(طريقته اليت جيري عليها يف كتابه هذا، وقال حمقق جامع األصول 

  ".  بشواهده
ظ الرواية اليت ساقها إمساعيل القاضي، ومبعناها لفظ رواية الترمذي اليت ساقها يف عون  هذا لف)١(

  ".فلتحتجب: "املعبود قبل قليل
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أو ما ملكت �: عنده وفاء مبا عليه، فهي ببدوها له حاملة لقوله تعاىل
 على العبيد، إال أا أخربت مبخصص عندها ورد على ذلك �أميان

كان عند مكاتب إحداكن وفاء إذا : "املطلق فقيده، وهو قوله
أقام وجدان الوفاء مبا عليه مقام األداء، فرتب عليه " فلتحتجب منه

  .  )١(اهـ"وجوب االحتجاب عنه
وأما حديث أم : "قال السبكي رمحه اهللا معلقاً على حديث أم سلمة

قد جيوز أن يكون أمر رسول اهللا : قال الشافعي: قال البيهقي... سلمة 
 وسلم أم سلمة إن كان أمرها باحلجاب من مكاتبها إذا صلى اهللا عليه

كان عنده ما يؤدي على ما عظم اهللا به أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ومحل احلديث . وبسط الكالم فيه. وسلم أمهات املؤمنني، وخصهن به

وهو يقتضي أن . انتهى كالم البيهقي. على ختصيصه أزواجه بذلك
  .العبد إىل سيدته كما هو املشهور عنهالشافعي قائل جبواز نظر 

 سوهي مسألة خالف وممن منع ذلك من التابعني احلسن وطاوو
  .وجماهد والشعيب كانوا يكرهون أن ينظر العبد إىل شعر موالته

استأذنت على عائشة : وروى البيهقي عن سليمان بن يسار أنه قال
 بقي عليك كم: قالت! سليمان: من هذا؟ قال: رضي اهللا عنها، فقالت

                              
  .٢٠٨النظر يف أحكام النظر ص) ١(
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ادخل فإنك عبد ما بقي : قالت! عشر أواق: قلت: من كتابتك؟ قال
  .)١("عليك درهم

إن كانت أمهات املؤمنني يكون لبعضهن : وعن القاسم بن حممد قال
املكاتب فتكشف له احلجاب ما بقي عليه درهم، فإذا قضى أرخته 

  .)٢("دونه
كلها قصة وهذه اآلثار تدل على اجلواز كما رآه الشافعي، وأش

سليمان بن يسار فإنه ليس مكاتب عائشة و ال موالها، بل هو موىل أم 
سلمة، وقيل موىل ميمونة، وعلى القولني هو أجنيب من عائشة فال بد 
من تأويل إلذا له؛ ولعلها كانت ترى أن العبد بالنسبة إىل النساء 

 منهم، كاإلماء األجنبيات بالنسبة إىل الرجال، لنقص الرق، فال حتتشم
كما حتتشم من األحرار مع رعاية التحفظ والتستر من غري أن نقول أم 
يف حقهن كاحملارم، وعلى كل تقدير هو خمالف ملا نقله الشافعي من 
جعل ذلك من خصائص زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ لو كان 

  .كذلك الحتجبت منه عائشة
يها من زمن أن هذه املسألة اختلف ف: والذي تلخص من ذلك

                              
، ٦/١٨٣(وصححه األلباين يف اإلرواء ). ١٠/٣٢٤) (٧/٩٥(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  )١(

  ).١٧٧٠حتت رقم 
  ).١٠/٣٢٥(معلقاً، وأسنده يف ) ٧/٩٥(هقي يف السنن الكربى أخرجه البي )٢(
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الصحابة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا، فوجب الرجوع 
  .إىل اهللا وإىل رسوله

  .ووجدنا اوزين استندوا إىل اآلية الكرمية
وتأملنا اآلية الكرمية ونظرنا أقوال املفسرين فيها فلم يظهر لنا منها 

  .ترتيل عبدها مرتلة حمرمها
أو : "هل التأويل؛ فقال بعضهماختلف أ: قال ابن جرير الطربي

  ".مماليكهن
" أو ماملكت أميان من إماء املشركني: "بل معىن ذلك: وقال آخرون

عن املسلمات دون } أو نسائهن{: كما ذكرنا عن ابن جريج ملا قال
  .أي من اإلماء املشركات} أو ما ملكت أميان{: املشركات، مث قال

يعين املماليك }  أميانأو ماملكت{: وقال الواحدي يف البسيط
والعبيد للمرأة، أن تظهر ململوكها إذ كانا عفيفني ما تظهر حملارمها 

  .وكذلك ملكاتبها مامل يعتق باألداء أو اإلبراء
  .خالف ذلك" الوجيز"وقال الواحدي يف 

من العبيد إذا كان عفيفاً } أو ماملكت أميان{: وقال الكواشي
  .ه سوى ما بني السرة والركبة لظاهر اآليةفيجوز له النظر إىل بدن موالت

املراد من : وابن املسيب ال جييز ذلك، خصياً كان أو فحالً، ويقول
  .اآلية اإلماء دون العبيد
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فانظر هؤالء املفسرين وهم كلهم شافعية قيد اوزون منهم ذلك 
  .بالعفة فيجب تقييد اجلواز إذا قيل به

تب املذاهب أطلقوا ألم يف ك) الشافعية: يعين(وإن األصحاب 
تكلموا يف الوصف املقتضي وهو الرق، و ال ينايف أن يكون له شرط 
ومع ذلك فاملنع أرجح وهو املختار عندنا موافقة لسعيد بن املسيب وابن 
جريج واحلسن وطاووس وجماهد والشعيب وأيب حنيفة وغريهم رضي اهللا 

  .عن العلماء أمجعني
  !هللا عنه قائل باجلواز ولكنا خنتار غريهو ال ينكر أن الشافعي رضي ا

األشبه بكالم الشافعي أنه كاحملرم، " : التجريد"وقال احملاملي يف 
  .وهذا نقل صحيح. والذي خيتاره أصحابنا أنه مبرتلة األجنيب

مث نظرت يف اآلية نظر آخر؛ فوجدت التعرض للنص على اإلماء ال 
} أو نسائهن{: ن ذكر إىل قولهبد منه ألن منعن من إبداء الزينة إال مل

واملراد املسلمات احلرائر، ألنه املتبادر إىل الفهم فلذلك احتيج إىل ذكر 
  .عليهن} ما ملكت أميان{اإلماء، وذلك يرجح محل 

ال نسلم اختصاص املسلمات باحلرائر، ولئن سلم فالعموم : وقد يقال
  .يغين؛ لدخول اإلماء فيه} ما ملكت أميان{يف 

أن ال يبدين زينتهن إال لبعولتهن :  أيضاً يف أن اآلية اقتضت ونظرت
أو آبائهن إىل آخرها، ومن املعلوم أن الذي يبدينه للبعولة أكثر من الذي 
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يبدينه للمحارم، فما الداعي ملن جوز نظرهن إىل العبيد أن يسوي بينهم 
  !وبني احملارم؟

ة عليه من بعض ولعل اجلائز يف حقهم ما كانت عادة العرب جاري
ذلك من دخول عليهن يف بعض األحيان حلاجة، من غري خلوة و ال 
زيادة نظر، وعلى هذا حيمل دخوهلم على نساء النيب صلى اهللا عليه 
وسلم مع ما فيهم من العفة والعدالة، ألم صحابة فمن أين يقاس م 

  غريهم؟
ة إال أن ال خيلون رجل بامرأ: "وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

و ال شك أن العبد ليس حمرماً ألن احملرم من )١("يكون ناكحاً أو ذا حمرم
حرم نكاحها حترمياً مؤبداً لسبب مباح حلرمتها والسيدة مع العبد ليس 

  ...كذلك
وليس يف اآلية الكرمية دليل على جواز اخللوة و ال على النظر إىل ما 

أو ماملكت {لم محل فوق السرة وحتت الركبة، غاية ما فيها إذا س
  .على العبيد أن يبدين هلم زينة ما} أميان

                              
  . حديث صحيح)١(

أخرجه مسلم يف كتاب السالم باب حترمي اخللوة باألجنبية والدخول عليها، حديث رقم   
ن رجلٌ عند امرأَة عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَلَا لَا يبِيت: "، ولفظه)٢١٧١(

  ".ثَيبٍ إِلَّا أَنْ يكُونَ ناكحا أَو ذَا محرمٍ
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  !وما تلك الزينة؟ الكالم فيه
: فقيل} و ال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها{: وقد تضمن صدر اآلية

  .واملختار األول. الوجه والكفان: وقيل. ما ظهر هو الثياب
ذه الزينة هو واملراد } و ال يبدين زينتهن إال لبعولتهن{: مث قال

املراد بالزينة األوىل، ألما معرفتان فالثاين هو األول، ولكنه استثىن من 
األول ما ظهر، ومل يستثن من هذه شيئاً، فيشمل ما ظهر وما خفي من 

  .الزينة
فعلمنا أن } واليضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن{: وقال

 يبدى إال للمذكورين يف الزينة اخلفية هي اخللخال وحنوه، فذلك ال
وأما إبداء ما سوى الزينة اخلفية مثل النظر إىل الصدر وحنوه بل . اآلية

  .الوجه والكفني فمسكوت عنه يف حق اجلميع
عرف يف حق البعولة باإلمجاع كما عرف باإلمجاع زيادة البعولة على 

مباح اآلباء، فبقي فيما عدا البعولة واحملارم حيتاج إىل دليل على قدر 
  .املنع: النظر إليه، و ال تعرض يف اآلية إليه، فبقي على األصل 

  .واآلية يف معرض املبالغة يف التستر فلذلك جاءت على هذا النمط
والعبد حيتاج إىل مداخلته يف بعض األحوال على بعض اهليئات ال 
كهيئة احملارم، فلو قيل بذلك ومحل ما ورد عن السلف عليه لكان أوىل، 

  .مل أر من تعرض لذلكولكين 
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وإذا مل يكن إال الضبط بضابط فالواجب سد الباب وسدل احلجاب 
ومنع ظهور السيدة على عبدها كغريه من األجانب، خصياً كان أو 
فحالً، عفيفاً كان أو فاجراً؛ وفيما إذا كانا عفيفني شبهة خالف 

يس كاحملرم ، ول)١(وأما إذا كانا فاجرين أو أحدمها فال شبهة فيه. العلماء
الفاجر، ألن قوة الصلة يف احملرمية تكفي يف احلياء والصلة يف اململوك مع 

  .)٢(اهـ"الفجور ضعيفة، و ال نص يقتضي اجلواز و ال قياس يبينه
  :وخيلص مما تقدم األمور التالية:   قلت

  !ـ ال دليل على أن العبد حمرم لسيدته١
 النظر إىل الزينة الباطنة ـ اآلية واألحاديث واآلثار تثبت أن للعبد٢

لسيدته كما حملارمها، لكن ليس فيها أن ما يباح للمحارم بإطالقه ـ 
  !من اخللوة والســفر وحنوه ـ يباح للعبد

! ـ أن احلكم باجلواز هو مع العفة، أما مع الفجور فيمنع منه٣
 فتبدي له الزينة الباطنة اليت تبديها للمحارم، وأما إبداء ما سواها مثل

  ؛ فمسكوت عنه يف حق اجلميع، الصدر
 كما عرف باإلمجاع زيادة البعولة ،عرف يف حق البعولة باإلمجاع

                              
 هذا هو الظاهر واألظهر مبا عرف من مقاصد الشرع يف مصادره وموارده، خالفاً ملا ذكره ابن )١(

  .٢١٢ـ٢١١القطان رمحه اهللا يف النظر يف أحكام النظر ص
  .، باختصار وتصرف يسري٢٩٧-٢٨٥قضاء األرب يف أسئلة حلب ص )١(
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على اآلباء، فبقي فيما عدا البعولة واحملارم حيتاج إىل دليل على قدر 
املنع، يف : مباح النظر إليه، و ال تعرض يف اآلية إليه، فبقي على األصل 

  !حق اجلميع
  على اخلادم زكاة؟هل ) : ٥(املسألة 

  .اخلادم األجري كاحلر يف أحكام الزكاة
أما اخلادم اململوك فال زكاة عليه فيما عنده من املال؛ ألنه غري تام 

  .امللك
النعلم يف ذلك خالفاً إال ما ورد عن : " قال ابن قدامة رمحه اهللا

  ".عطاء وأيب ثور، من أن على العبد زكاة ماله
  مال العبد؟وهل جيب على السيد زكاة 

ذهب احلنفية والشافعية يف قول وهو رواية عن أمحد بن حنبل عليها 
إىل أنه جيب على السيد أن يزكي املال الذي : املذهب وسفيان وإسحاق

فما بيده من املال . ألن العبد ال ميلك ولو ملّكه سيده: قالوا. بيد عبده
  .مملوك على احلقيقة والكمال  للسيد فتجب عليه زكاته

إىل أنه : هب مالك وأبوعبيد وهو قول للشافعية ورواية عن أمحدوذ
  .ال زكاة يف مال الرقيق و ال على سيده

وهذا مروي أيضاً عن ابن عمر وجابر والزهري : قال ابن املنذر
  .وقتادة
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ووجهه أن الرقيق آدمي ميلك، إذا ملّكه سيده واذن له يف التملـك،             
ال للعبد وليس للسيد، و ال جتب فال جتب على السيد زكاة ماله؛ ألن امل      

على العبد؛ ألن ملكه ملاله ناقص؛ إذ يستطيع السيد انتزاع مال رقيقـه             
مىت شاء، والزكاة ال جتب إال فيما هو مملوك ملكاً تاماً، و ألنه ال ميلك               

  .  )١(متام التصرف يف ذلك املال
  وهل جيوز صرف الزكاة خلادمه؟

ز صرف الزكاة إليه، ألن اململـوك ال        أما اخلادم اململوك فهذا ال جيو     
ميلكها بدفعها إليه، وما يعطاه فهو لسيده فكأنه دفعها إىل سـيد، وألن             
العبد جيب على سيده نفقته فهو غين بغناه، وألن العبـد لـيس مـن               

والعاملني {: مصارف الزكاة إال إذا كان عامالً عليها، لعموم قوله تعاىل         
  .)٢(}عليها

 فإنه ال مانع من صرف الزكاة إليه إذا تـوفر فيـه             أما اخلادم احلر،  
  ! وصف من أوصاف مصارف الزكاة واهللا اعلم

  .حكم إخراج زكاة الفطر عنهم) : ٦(املسألة 
اخلادم األجري خيرج عن نفسه زكاة الفطر، ألنه حر فأحكامه أحكام 

                              
  ).٢٣/٤٣(املوسوعة الفقهية الكويتية ، )٢/٦٢٣(املغين ) ١(
  ).٢/٦٥٤( املغين )٢(
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  .)١(احلر
ملة، مجاعاً يف الرقيق من حيث اجلإأما اململوك فإنه جتب زكاة الفطر 

فرض زكاة الفطر : "حلديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من رمضان على الناس صاعاً من متر أو صاعاً من شعري على كل حر أو 

  .متفق عليه" عبد ذكر أو انثى من املسلمني
واملطالب بالزكاة هو السيد، وليس الرقيق نفسه، فليس على الرقيق 

ح احلنابلة بأن العبد لو أخرج الزكاة عن وصر. زكاة الفطر عن نفسه
  .)٢(نفسه بغري إذن سيده مل جيزئه، ألنه تصرف يف مال سيده بغري إذنه

والدليل على وجوب زكاة الفطر عن اململوك على صاحبه ما جاء 
لَيس علَى «: عن أَبِي هريرةَ أَنّ رسولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

مِ فلسقَةٌالْمدص هسالَ فَرو هدبقَةٌ «: ويف رواية. »ي عدص دبي الْعف سلَي
  .)٣(»إِالّ صدقَةُ الْفطْرِ

والْعملُ علَيه عند أَهلِ الْعلْمِ أَنه لَيس في : "قال الترمذي رمحه اهللا

                              
  ).٤٤ـ١٩/٤٣(املوسوعة الفقهية الكويتية  )٢(
  ).٢٣/٤٤(املوسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(
  .حديث صحيح) ٣(

، )١٤٦٤(قة، حديث رقم أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب ليس على املسلم يف عبده صد  
، وبه أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة باب ال زكاة على املسلم يف "إال صدقة الفطر: "بدون قوله

  ).٩٨٢(عبده و فرسه، حديث رقم 
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 كَانوا للْخدمة صدقَةٌ إِلَّا أَنْ الْخيلِ السائمة صدقَةٌ ولَا في الرقيقِ إِذَا
يكُونوا للتجارة فَإِذَا كَانوا للتجارة فَفي أَثْمانِهِم الزكَاةُ إِذَا حالَ علَيها 

  .)١(اهـ"الْحولُ
 اخلادم اململوك الذي متلكه )٤( واحلنابلة)٣(والشافعية)٢(وعند املالكية

يخدم مثلها واتفق الزوج والزوجة على أن خيدمها املرأة إذا كانت ممن 
  .خبادمها؛ فعلى الزوج نفقته وفطرته، ألن الفطرة تابعة للنفقة

أما إن أخدمها بعبده أو أمته فيجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه 
  .بسبب ملكه له ال بسبب خدمته للزوجة

يت وقد اختلفت أقوال الشافعية يف حكم زكاة الفطر عن املرأة ال
صحبت الزوجة لتخدمها بنفقتها بإذنه؛ فالراجح عندهم عدم لزوم 

وذهب اإلمام الرافعي إىل وجوب . فطرا عليه، ألا يف معىن املستأجرة
  .  )٥(فطرا ألا تابعة للنفقة

  الزكاة؟اخلادم اململوك من مصارف هل ) : ٧(املسألة 
ملساكني والعاملني إمنا الصدقات للفقراء وا{: قال اهللا تبارك وتعاىل

                              
  .سنن الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء ليس يف اخليل والرقيق صدقة) ١(
  ).١١٢_١١١، الكايف ص)٤٣٥ـ١/٤٣٤(املعونة ) ٢(
  ).٣/٧١) (١/٣٩٨(، منهاج الطالبني ٢٠٨، ٦٠ص التنبيه )٣(
  ).١/١٨٥(، نيل املآرب )٣/٧٢(، املغين ٢٦٧ ، ٥٨ املقنع ص)٤(
  ).٤٤ـ١٩/٤٣(املوسوعة الفقهية الكويتية ) ٤(
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عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل 
  .}فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم

حددت اآلية الكرمية مصارف الزكاة وليس منها املماليك، فاخلادم 
نعم من مصارف الزكاة فك الرقاب، . اململوك ليس من مصارف الزكاة

  .   }ويف الرقاب{: قوله تبارك وتعاىلوإعانة املكاتب، ل
: ٦٠: التوبة اآلية: قال القرطيب عند تفسريه لقوله تبارك وتعاىل

واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقريا مسلما فانكشف : مسألة"
جتزيه ومرة ال : يف ثاين حال أنه أعطى عبدا أو كافرا أو غنيا، فقال مرة

 ما رواه مسلم عن أيب هريرة عن - وهو األصح -وجه اجلواز . جتزيه
قال رجل ألتصدقن الليلة بصدقة : (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة 
على زانية قال اللهم لك احلمد على زانية ألتصدقن بصدقة فخرج 

 غين قال بصدقته فوضعها يف يد غين فأصبحوا يتحدثون تصدق على
اللهم لك احلمد على غين ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف 
يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك احلمد 
على زانية وعلى غين وعلى سارق فأيت فقيل له أما صدقتك فقد قبلت 

ه أما الزانية فلعلها تستعف ا عن زناها ولعل الغين يعترب فينفق مما أعطا
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وروي أن رجال أخرج .  )١()اهللا ولعل السارق يستعف ا عن سرقته
زكاة ماله فأعطاها أباه، فلما أصبح علم بذلك، فسأل النيب صلى اهللا 

قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم فلك : (عليه وسلم فقال له
ومن جهة املعىن أنه سوغ له االجتهاد يف املعطى، فإذا اجتهد . )٢()أجران

ال : ووجه قوله. طى من يظنه من أهلها فقد أتى بالواجب عليهوأع
أنه مل يضعها يف مستحقها، فأشبه العمد، وألن العمد واخلطأ يف . جيزي

ضمان األموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف، على املساكني حىت 
  . )٣(اهـ"يوصله إليهم

                              
ن )١٤٢١(أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب إذا تصدق على غين وهو ال يعلم، حديث رقم ) ١(

ر املتصدق وإن وقعت يف يد غين أو سـارق أو زانيـة،             ومسلم يف كتاب الزكاة باب ثبوت أج      
 ).١٠٢٢(حديث رقم 

لعله يشري إىل ما أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب إذا تصدق على ابنه وهـو ال يـشعر،                   ) ٢(
ـ             : "، ولفظه )١٤٢٢(حديث رقم    : الَعن أيب الْجويرِية أَنَّ معن بن يزِيد رضي اللَّه عنه حدثَـه قَ

                ـهإِلَي تماصخنِي وكَحفَأَن لَيع طَبخي ودجأَبِي وا وأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعايب
خذْتها فَأَتيته بِها وكَانَ أَبِي يزِيد أَخرج دنانِري يتصدق بِها فَوضعها عند رجلٍ في الْمسجِد فَجِئْت فَأَ

 لَك ما نويت يا     : واللَّه ما إِياك أَردت فَخاصمته إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ             :فَقَالَ
     نعا مي ذْتا أَخم لَكو زِيدالـصدقة  : "�ديث عن سلمان بن عامر عن النيب        احلجاء يف   ما  و. "ي

أخرجه النسائي يف كتاب الزكاة،     " صدقة وصلة : على املسكني صدقة، وهي على ذي الرحم اثنان       
، والترمذي يف الزكاة، باب ما جاء يف الـصدقة علـى ذي             )٥/٩٢(قارب   األ باب الصدقة على  

، وابن ماجه يف كتاب الزكاة، باب فضل الـصدقة حـديث رقـم              )٦٥٨(القرابة، حديث رقم    
حـسنه الترمـذي،    واحلديث  ). ٣٣٤٤، حديث رقم    ٨/١٣٣اإلحسان  (وابن حبان   ،  )١٨٤٤(

وحسنه حمقق  . ، وحمقق اإلحسان  )٢/٥٤٦(وصححه ابن حبان، واأللباين يف صحيح سنن النسائي         
  ).٦/٤٩٣(صول جامع األ

  ).٨/١٧٦(اجلامع ألحكام القرآن ) ٣(
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اً اململوك ليس من مصارف الزكاة، فإن كان اخلادم مكاتبادم فاخل
  .جاز أن يعطى من الزكاة ليفك رقه

أي يف فك الرقاب، قاله ابن " يف الرقاب: " رمحه اهللاقال القرطيب
فيجوز لإلمام أن يشتري . عباس وابن عمر، وهو مذهب مالك وغريه

رقابا من مال الصدقة يعتقها عن املسلمني، ويكون والؤهم جلماعة 
هذا حتصيل . جازوإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم . املسلمني

مذهب مالك، وروي عن ابن عباس واحلسن، وبه قال أمحد وإسحاق 
ال يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها : وقال أبو ثور. وأبو عبيد
. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن مالك. جبر والء

فإذا كان " ويف الرقاب: "والصحيح األول، ألن اهللا عز وجل قال
وال خالف . سهم من الصدقات كان له أن يشتري رقبة فيعتقهاللرقاب 

. بني أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه يف سبيل اهللا
فإذا كان له أن يشتري فرسا بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري رقبة 

  . )١("واهللا أعلم. بالكمال، ال فرق بني ذلك
روي . ا املكاتب، فقيل الواختلف هل يعان منه: "وقال رمحه اهللا

ذلك عن مالك، ألن اهللا عز وجل ذكر الرقبة دل على أنه أراد العتق 
الكامل، وأما املكاتب فإمنا هو داخل يف كلمة الغارمني مبا عليه من دين 

                              
 ).٨/١٨٢(اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
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  .واهللا أعلم. الكتابة، فال يدخل يف الرقاب
أنه يعان منها : وقد روي عن مالك من رواية املدنيني وزياد عنه

وعلى هذا مجهور العلماء يف تأويل . كاتب يف آخر كتابته مبا يعتقامل
وبه قال ابن وهب والشافعي والليث ". ويف الرقاب: "قول اهللا تعاىل
  .والنخعي وغريه

أم أمجعوا على : وحكى علي بن موسى القمي احلنفي يف أحكامه
  .واختلفوا يف عتق الرقاب. أن املكاتب مراد

إن العتق : ذكر وجها بينه يف منع ذلك فقالو: قال الكيا الطربي
إبطال ملك وليس بتمليك، وما يدفع إىل املكاتب متليك، ومن حق 

وقوى ذلك بأنه لو دفع . الصدقة أال جتزي إال إذا جرى فيها التمليك
من الزكاة عن الغارم يف دينه بغري أمره مل جيزه من حيث مل ميلك فألن 

كر أن يف العتق جر الوالء إىل نفسه وذ. ال جيزي ذلك يف العتق أوىل
وذكر أن مثن العبد إذا دفعه إىل . وذلك ال حيصل يف دفعه للمكاتب

وإن دفعه بعد . العبد مل ميلكه العبد، وإن دفعه إىل سيده فقد ملّكه العتق
  . )١(الشراء والعتق فهو قاضٍ ديناً وذلك ال جيزي يف الزكاة

كرنا من جواز عتق الرقبة قد ورد حديث ينص على معىن ما ذ: قلت

                              
  ).٣/٢١٢( اهلراسي الطربي أحكام القرآن للكيا) ١(
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جاء رجل إىل : وإعانة املكاتب معا أخرجه الدارقطين عن الرباء قال
دلين على عمل يقربين من اجلنة : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

لئن كنت أقصرت اخلطبة لقد أعرضت املسألة : (قال. ويباعدين من النار
: و ليستا واحدا ؟ قاليا رسول اهللا، أ: فقال). أعتق النسمة وفك الرقبة

 ، )١(...)ال، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف مثنها(
  .)٢(اهـ."وذكر احلديث
فإن أهل التأويل اختلفوا يف  }ويف الرقاب{: وأما قوله: "قال الطربي

هم املكاتبون، يعطون منها : معناه، فقال بعضهم، وهم اجلمهور األعظم

                              
أمحد يف املسند   ، و )٢٧٧(، حتت رقم    ١٨٢صأخرجه ابن املبارك يف الرب والصلة       . إسناده صحيح ) ١(

صحيح (والبخاري يف األدب املفرد     ،  ) الرسالة ١٨٦٤٧، حتت رقم    ٣٠/٦٠٠) ( ميمنية ٤/٢٩٩(
، وابن  )عليق املغين ، الت ٢/١٣٥(، والدارقطين يف سننه     )٥٠/٦٩(، حتت رقم    ٥٣األدب املفرد ص  

، حتت رقـم    ٢/٥٨٧علوش  (واحلاكم يف املستدرك    ،  )٣٧٤، حتت رقم    ٢/٩٧اإلحسان  (حبان  
٢٩١٦(.  

واحلديث صححه كما رأيت ابن حبان واحلاكم، وصححه األلباين يف صـحيح األدب املفـرد،                 
 جاَء  : عازِبٍ قَالَ  عنِ الْبراِء بنِ  : "ولفظه عند أمحد  . وصحح إسناده حمققو املسند، وحمقق اإلحسان     

 لَئن  : يا رسولَ اللَّه علِّمنِي عملًا يدخلُنِي الْجنةَ فَقَالَ        :أَعرابِي إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ       
 يا رسـولَ اللَّـه      : فَقَالَ . وفُك الرقَبةَ   أَعتق النسمةَ  :كُنت أَقْصرت الْخطْبةَ لَقَد أَعرضت الْمسأَلَةَ     

 ةداحا بِوتسلَيا             : قَالَ ؟أَوهقتي عف نيعأَنْ ت ةقَبالر فَكا وهقتبِع دفَرأَنْ ت ةمسالن قتةُ  ، لَا إِنَّ عحنالْمو 
 فَإِنْ لَم تطق ذَلك فَأَطْعم الْجائع واسقِ الظَّمـآنَ وأْمـر            الْوكُوف والْفَيُء علَى ذي الرحمِ الظَّالمِ     

  ".بِالْمعروف وانه عن الْمنكَرِ فَإِنْ لَم تطق ذَلك فَكُف لسانك إِلَّا من الْخيرِ
  ).١٨٣-٨/١٨٢(اجلامع ألحكام القرآن ) ٢(




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

١٥٩  

  : من قال ذلكذكر. يف فك رقام
ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن احلسن بن : حدثنا ابن محيد، قال

أن مكاتبا قام إىل أيب موسى األشعري رمحه اهللا : دينار، عن احلسني
أيها األمري حث الناس : تعاىل وهو خيطب الناس يوم اجلمعة، فقال له

ا، فحث عليه أبو موسى، فألقى الناس عليه عمامة ومالءة وخامت! علي 
امجعوه : فلما رأى أبو موسى ما ألقي عليه، قال. حىت ألقوا سوادا كثريا

فجمع مث أمر به فبيع، فأعطى املكاتب مكاتبته، مث أعطى الفضل يف ! 
   .إمنا أعطي الناس يف الرقاب: الرقاب ومل يرده على الناس، وقال

ثنا معقل بن عبيد : ثنا أبو أمحد، قال: حدثنا أمحد بن إسحاق، قال
  .املكاتبون: قال} ويف الرقاب{: سألت الزهري عن قوله: اهللا، قال

: قال ابن زيد يف قوله: أخربنا ابن وهب، قال: حدثين يونس، قال
  .املكاتب: قال} ويف الرقاب{

: ثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن احلسن: حدثنا ابن وكيع، قال
  .هم املكاتبون: قال} ويف الرقاب{

  .ال بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة:  قالوروي عن ابن عباس أنه
: والصواب من القول يف ذلك عندي قول من قال: قال أبو جعفر

عىن بالرقاب يف هذا املوضع املكاتبون، إلمجاع احلجة على ذلك؛ فإن 
اهللا جعل الزكاة حقا واجبا على من أوجبها عليه يف ماله خيرجها منه، 
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ا وال عوض، واملعتق رقبة منها ال يرجع إليه منها نفع من عرض الدني
  .)١(اهـ."راجع إليه والء من أعتقه، وذلك نفع يعود إليه منها

  هل جتب فيهم صدقة؟) : ٨(املسألة 
  !اخلادم األجري حر، فهو خارج البحث هنا

  : أما اململوك فهو حمل البحث؛ فأقول
لَيس علَى «: الَعن أَبِي هريرةَ أَنّ رسولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم قَ

لَيس في الْعبد صدقَةٌ «: ويف رواية .»الْمسلمِ في عبده والَ فَرسه صدقَةٌ
  . )٢(»إِالّ صدقَةُ الْفطْرِ

ليس على املسلم «: قوله صلى اهللا عليه وسلم: "قال النووي رمحه اهللا
 القنية ال هذا احلديث أصل يف أن أموال» يف عبده وال فرسه صدقة

زكاة فيها، وأنه ال زكاة يف اخليل والرقيق إذا مل تكن للتجارة، وذا 
قال العلماء كافة من السلف واخللف، إال أن أبا حنيفة وشيخه محاد بن 
أيب سليمان ونفراً أوجبوا يف اخليل إذا كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً يف 

مائيت درهم مخسة كل فرس ديناراً وإن شاء قومها، وأخرج عن كل 
                              

 ).٥٢٥-١١/٥٢٣هجر ) ( تأويل آي القرآنجامع البيان عن(تفسري الطربي ) ١(
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ٢(

، )١٤٦٤(أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب ليس على املسلم يف عبده صدقة، حديث رقم   
، وبه أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة باب ال زكاة على املسلم يف "إال صدقة الفطر: "بدون قوله

  ).٩٨٢(عبده و فرسه، حديث رقم 
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. دراهم وليس هلم حجة يف ذلك، وهذا احلديث صريح يف الرد عليهم
صريح يف وجوب صدقة الفطر على ) إال صدقة الفطر: (وقوله يف العبد

السيد عن عبده سواء كان للقنية أم للتجارة وهو مذهب مالك 
ال جيب يف عبيد التجارة، : والشافعي واجلمهور، وقال أهل الكوفة

ال جتب على السيد بل جتب على العبد ويلزم : عن داود أنه قالوحكي 
السيد متكينه من الكسب ليؤديها، وحكاه القاضي عن أيب ثور أيضاً، 
ومذهب الشافعي ومجهور العلماء أن املكاتب ال فطرة عليه وال على 
سيده، وعن عطاء ومالك وأيب ثور وجوا على السيد وهو وجه لبعض 

املكاتب عبد ما بقي «: وله صلى اهللا عليه وسلمأصحاب الشافعي لق
وفيه وجه أيضاً لبعض أصحابنا أا جتب على املكاتب ألنه » عليه درهم

  اهـ"كاحلر يف كثري من األحكام
  .إذا تصدق اخلادم من مال صاحبه بغري إفساد) : ٩(املسألة 

للخادم أن يتصدق من مال صاحبه إذا أذن له من غري إفساد، ويدل 
  يه ما جاء عل

ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع" : هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر
وسلَّم إِذَا تصدقَت الْمرأَةُ من طَعامِ زوجِها غَير مفِْسدة كَانَ لَها أَجرها 
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  .)١("ذَلكولزوجِها بِما كَسب وللْخازِن مثْلُ 
الْخازِنُ : "وعن أَبِي موسى عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

 ا بِهبا طَيفَّرولًا مكَام بِه را أُمي مطعا قَالَ يمبرذُ وفني يالَّذ نيالْأَم ملسالْم
ري أُمإِلَى الَّذ هفَعدفَي هفْسنِنقَيدصتالْم دأَح بِه ٢(" لَه(.  

أجر : وقد بوب البخاري يف كتاب الزكاة، على احلديثني، باب
  .اخلادم إذا تصدق بأمر صاحبه غري مفسد

واحلديثان يدالن على أن للخادم أن يتصدق من مال صاحبه بأمره 
  .من غري إفساد

نت مملُوكًا فَسأَلْت رسولَ اللَّه كُ: "وعن عميرٍ مولَى آبِي اللَّحمِ قَالَ
نعم والْأَجر : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَأَتصدق من مالِ موالي بِشيٍء؟ قَالَ

فَانا نِصكُمنيب."  
 أَمرنِي مولَاي أَنْ أُقَدد لَحما فَجاَءنِي مسكني: قَالَ: " ويف رواية

                              
  .حديث صحيح) ١(

أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب أجر اخلادم إذا تصدق بأمر صاحبه غري مفسد، حديث رقم   
، ومسلم يف كتاب الزكاة باب أجر اخلازن األمني واملرأة إذا تصدقت من بيت زوجها، )١٤٣٧(

  ).١٠٢٤(حديث رقم 
  .حديث صحيح) ٢(

ادم إذا تصدق بأمر صاحبه غري مفسد، حديث رقم أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب أجر اخل  
، ومسلم يف كتاب الزكاة باب أجر اخلازن األمني واملرأة إذا تصدقت من بيت زوجها، )١٤٣٨(

  ).١٠٢٣(حديث رقم 
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 لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تينِي فَأَتبرفَض لَايوم كبِذَل ملفَع هنم هتمفَأَطْع
يعطي : لم ضربته؟ فَقَالَ: علَيه وسلَّم فَذَكَرت ذَلك لَه فَدعاه فَقَالَ

هررِ أَنْ آميي بِغامفَقَالَ! طَع :نيب راالْأَج١("كُم(.  
أي األجر بينكما إن رضيت يا عمري : معىن هذا احلديث: قلت

وليس معىن احلديث إقرار ! بصدقة مملوكك من مالك ذا الشيء اليسري
  !عمري يف تصرفه بغري أمر صاحبه، وإال كيف يكون األجر بينهما؟

أمرين موالي أن أقدد حلما ، فجاءين : "قوله : "قال النووي رمحه اهللا
ني فأطعمته ، فعلم ذلك موالي فضربين ، فأتيت رسول اهللا صلى مسك

: مل ضربته ؟ فقال : اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فدعاه فقال 
هذا حممول على أن " األجر بينكما: يعطي طعامي بغري أن آمره ، فقال 

عمريا تصدق بشيء يظن أن مواله يرضى به ومل يرض به مواله، فلعمري 
ل شيئا يعتقده طاعة بنية الطاعة؛ وملواله أجر؛ ألن ماله أجر؛ ألنه فع

  .تلف عليه
لكل منكما أجر ، وليس املراد أن أجر : أي" األجر بينكما"ومعىن 

وليس معناه أن األجر الذي ألحدمها يزدمحان فيه، . نفس املال يتقامسانه
بل معناه أن هذه النفقة والصدقة اليت أخرجها اخلازن أو املرأة أو 

                              
  . حديث صحيح) ١(

  ).١٠٢٥(أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مواله، حديث رقم   
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ملوك وحنوهم بإذن املالك، يترتب على مجلتها ثواب على قدر املال امل
والعمل، فيكون ذلك مقسوما بينهما، هلذا نصيب مباله، وهلذا نصيب 
بعمله، فال يزاحم صاحب املال العامل يف نصيب عمله، وال يزاحم 

  . )١(العامل صاحب املال يف نصيب ماله
وللزوجة واململوك من إذن  - وهو اخلازن -واعلم أنه ال بد للعامل 

املالك يف ذلك ، فإن مل يكن إذن أصال فال أجر ألحد من هؤالء 
  . الثالثة، بل عليهم وزر بتصرفهم يف مال غريهم بغري إذنه

                              
قوله صلى اهللا عليه وسلم يف : ")١١٢ـ٧/١١١( يف شرحه على مسلم ه اهللاوقال النووي رمح) ١(

إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها : ( اخلازن األمني الذي يعطي ما أمر به أحد املتصدقني ويف رواية 
غري مفسدة كان هلا أجرها مبا أنفقت ، ولزوجها أجره مبا كسب ، وللخازن مثل ذلك ال ينقص 

يف العبد إذا أنفق من : ( ويف رواية ) . من طعام زوجها: ( ويف رواية ) . شيئا بعضهم أجر بعض 
وال تصم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه ، : ( ويف رواية ) . األجر بينكما نصفان : مال مواليه قال 

) . وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غري أمره فإن نصف أجره له 
معىن هذه األحاديث أن املشارك يف الطاعة مشارك يف األجر ، ومعىن املشاركة أن له أجرا كما 
لصاحبه أجر ، وليس معناه أن يزامحه يف أجره ، واملراد املشاركة يف أصل الثواب ، فيكون هلذا 

د يكون ثواب وهلذا ثواب ، وإن كان أحدمها أكثر ، وال يلزم أن يكون مقدار ثواما سواء ، بل ق
ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه ، فإذا أعطى املالك خلازنه أو امرأته أو غريمها مائة درهم أو 
حنوها ليوصلها إىل مستحق الصدقة على باب داره أو حنوه فأجر املالك أكثر ، وإن أعطاه رمانة أو 

ث يقابل مشي الذاهب رغيفا وحنومها مما ليس له كثري قيمة ليذهب به إىل حمتاج يف مسافة بعيدة حبي
إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر ، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثال 

  اهـ"فيكون مقدار األجر سواء
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١٦٥  

  : واإلذن ضربان 
  . اإلذن الصريح يف النفقة والصدقة: أحدمها 
اإلذن املفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل : والثاين

سرة وحنوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف ك
رضاء الزوج واملالك به، فإذنه يف ذلك حاصل وإن مل يتكلم، وهذا إذا 
علم رضاه الطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس يف 
السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك يف رضاه أو 

ن حاله ذلك أو شك فيه مل جيز للمرأة كان شخصا يشح بذلك وعلم م
  .)١(اهـ"وغريها التصدق من ماله إال بصريح إذنه

                              
  ).٧/١١٢(شرح مسلم للنووي ) ١(
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١٦٦  

 u��Y � &\� � u��Y � &\� � u��Y � &\� � u��Y � &\� � : : : :,$���t� f U�o� U�M0�,$���t� f U�o� U�M0�,$���t� f U�o� U�M0�,$���t� f U�o� U�M0�....        
  :ويشتمل هذا الفصل على املسائل التالية

  .ـ حكم ضرب اخلادم١
  .ـ حكم قذف اخلادم٢
  .ـ اخلادم إذا سرق٣
  .ـ شهادة اخلادم ملن يعمل عنده٤
  رم اخلادم ما تلفه؟ـ هل يغ٥
  !ـ تسمية اخلادم٦
  .ـ خدمة الكافر للمسلم٧
  .ـ خدمة املسلم للكافر٨
  .ـ نفقة اخلادم٩

  .ـ ال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا١٠ً
  .ـ تبين اخلدم١١
  .ـ إرضاع اخلادم١٢
  .ـ استئذان اخلدم يف أوقات العورات١٣
  .ـ شؤم اخلادم١٤
  .ـ إذا زىن اخلادم١٥
   هل جتوز اخلدمة يف الغزو؟ـ١٦
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  ـ هل يسهم لألجري يف الغزو؟١٧
  ـ ـ هل جتوز اإلجارة للغزو؟١٨
  

  :وإليك بيان هذه املسائل 
  
  ـ حكم ضرب اخلادم١

  .جيوز ضرب اخلادم اململوك إذا أساء
 قُلْت يا رسولَ اللَّه إِنَّ لي امرأَةً وإِنَّ في: عن لَقيط بنِ صبرةَ قَالَ

  لسانِها شيئًا يعنِي الْبذَاَء؟
  !فَطَلِّقْها إِذًا: قَالَ
  !قُلْت يا رسولَ اللَّه إِنَّ لَها صحبةً ولي منها ولَد: قَالَ
فَمرها يقُولُ عظْها فَإِنْ يك فيها خير فَستفْعلْ ولَا تضرِب : قَالَ

  .)١("ميتكظَعينتك كَضربِك أُ

                              
  . ويف احلديث قصة وقد اقتصرت على حمل الشاهد.  حديث صحيح)١(

، أبوداود يف كتاب الطهارة باب )١٧٨٤٦ت رقم ، حت٢٩/٣٨٨الرسالة (أخرجه أمحد يف مسنده 
، واحلاكم )١٠٥٤، حتت رقم ٣/٣٣٢اإلحسان (، وابن حبان )١٤٢(يف االستنثار حديث رقم 

  ). ٧١٧٦، حتت رقم ٤/١٥٠علوش (
، والدارمي )٤٠٧(، وابن ماجه )١١٤(، )٨٧(، والنسائي )٧٨٨) (٣٨(رواه الترمذي : تنبيه   

  .تصراً دون حمل الشاهد، وأمحد يف مواضع خم)٧٠٥(
=  

١٦٧  
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١٦٨  

هذا احلديث يدل على جواز ضرب اخلادم اململوك، وذلك إذا 
  .)١(أساء

وظاهره أنه جيوز أن تضرب األمة ضرباً أشد من ضرب الزوجة، لكن 
ليس معناه أن تضرب األمة ضرباً مربحاً فيكون تعذيباً للخادم وهذا 

  !منهي عنه
فإن " بك أمتكالتضرب ظعينتك ضر: "قوله: "قال اخلطايب رمحه اهللا

الظعينة هي املرأة، ومسيت ظعينة ألا تظعن مع الزوج، وتنتقل بانتقاله، 
وليس يف هذا ما مينع من ضرن أو حيرمه على األزواج عند احلاجة 

 �Ψ�ΗΤΠς√≅…Ω Ω⇐ΣΤ⊇†Ω�ΩΤ … : إليه، فقد أبـــاح اهللا تعاىل ذلك يف قوله 

Υφ⇔Σ∑ΩƒΣ↑ΣΤ⇓ Υφ⇔Σ∑Ρℵ≠Ψ⊕ΩΤ⊇ ΘΩ⇑Σ∑Σ≤Σ•∑≅…Ω ℑ Ξ⊗ΤΨ–†Ω∝Ω∧<√≅… ∃ΘΩ⇑Σ∑ΣŠΞ≤π∂≅…Ω 

⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ¬Σ|ΩΤ⇒⊕ς≡ςΚ… ð„ΤΩΤ⊇ Ν…Σ⊕‰ΩΤ� ΘΩ⇑Ξ∼ς∏Ω∅ %„∼Ψ‰Ω♠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… φ†ς †⊥ΘΤ∼Ψ∏Ω∅ 

…_⁄κΨ‰Ω{ (34) ≈] وإمنا فيه النهي عن تربيح الضرب كما ]٣٤:النساء ،
__________________  

= 
، وحمققو املسند، )١/٣٠(واحلديث صححه ابن حبان واحلاكم، واأللباين يف صحيح سنن أيب داود   

  . وحمقق اإلحسان
) ٨٣صحيح األدب املفرد ص(وقد أورد البخاري رمحه اهللا هذا احلديث يف كتابه األدب املفرد  )٢(

هاً منه ـ واهللا اعلم ـ إىل أن داللة احلديث على ، تنبي"باب اخلادم يذنب: "حتت الترمجة التالية
ضرب اخلادم إمنا هو عند  تقصريه، كما أن الزوجة حمل جواز ضرا ضرباً غري مربح إذا صدر 

  .منها ما يوجبه، واهللا اعلم
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يضرب املماليك يف عادات من يستجيز ضرم، ويستعمل سؤ امللكة 
وتشبيهه بضرب املماليك ليس على إباحة ضرب املماليك، وإمنا . فيهم

  .هو على طريق الذم ألفعاهلم فنهاه عن االقتداء ا
وقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ضرب املماليك إال يف احلدود 

من مل يوافقكم منهم فبيعوه و ال تعذبوا : "وأمرنا باإلحسان إليهم وقال
 ضرب الدواب فمباح؛ ألا ال تتأدب بالكالم، و ال فأما" خلق اهللا

تعقل معاين اخلطاب كما يعقل اإلنسان، وإمنا يكون تقوميها غالباً 
بالضرب، وقد ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحرك بعريه 
مبحجنه، وخنس مجل جابر رضي اهللا عنه حني أبطأ عليه، فسبق الركب 

  .)١(اهـ"حىت ما ميلك رأسه
كذا قال أبوسليمان رمحه اهللا، وال أعرف حديثاً فيه النهي عن : ت قل

 نع أَبِي ذَر نضرب املماليك، واحلديث الذي أشار إليه هو ما جاء ع
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا : "النمم موهمفَأَطْع كُممدخ نم كُملَاَءم نم

وهأْكُلُونَ وَ اكْست وهفَبِيع كُمملَائلَا ي نمونَ وسكْتقَالَ ت ونَ أَوسلْبا تمم م
  .)٢("ولَا تعذِّبوا خلْق اللَّه عز وجلَّ
                              

  ).١٠٦ـ١/١٠٥(معامل السنن ) ٢(
  .حديث صحيح )٢(

د يف كتاب األدب باب يف حق ، واللفظ له، وأبوداو)١٧٣، ٥/١٦٨(أخرجه أمحد يف املسند   
=  

١٦٩  
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وهذا احلديث ليس فيه النهي عن ضرب املماليك إمنا فيه النهي عن 
تعذيبهم، وذلك بإطالة ضرم أو سبهم وتوبيخهم بسبب عدم موافقة 

ادم لسيده، أما ضربه من أجل تأديبه ضرباً غري مربح فاألحاديث تدل اخل
  . واهللا اعلم!   على جوازه كما ترى

وقد روي ما يدل على جواز ضرب احملرم غالمه الذي خيدمه يف 
  :سفره، وذلك ماجاء

كْرٍ قَالَتأَبِي ب تاَء بِنمأَس نلَّى ا: "عص ولِ اللَّهسر عا منجرخ للَّه
 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ رزجِ نرا بِالْعى إِذَا كُنتا حاججح لَّمسو هلَيع
وسلَّم ونزلْنا فَجلَست عائشةُ رضي اللَّه عنها إِلَى جنبِ رسولِ اللَّه صلَّى 

لَى جنبِ أَبِي وكَانت زِمالَةُ أَبِي بكْرٍ وزِمالَةُ اللَّه علَيه وسلَّم وجلَست إِ
رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واحدةً مع غُلَامٍ لأَبِي بكْرٍ فَجلَس أَبو 

ب نقَالَ أَي هريعب هعم سلَيو فَطَلَع هلَيع طْلُعأَنْ ي رظتنكْرٍ يقَالَ ب كريع
 هرِبضي ققَالَ فَطَف لُّهضت داحو ريعكْرٍ بو بةَ قَالَ فَقَالَ أَبارِحالْب هلَلْتأَض
ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يتبسم ويقُولُ انظُروا إِلَى هذَا الْمحرِمِ 

ي رِزمةَ فَما يزِيد رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما يصنع قَالَ ابن أَبِ
  .)١(!"انظُروا إِلَى هذَا الْمحرِمِ ما يصنع ويتبسم: علَى أَنْ يقُولَ

__________________  
= 

  .وأصله يف الصحيحني دون حمل الشاهد). ٥١٦١، ٥١٥٧(اململوك، حديث رقم 
  !حديث حسن لوال عنعنة ابن إسحاق) ١(

=  

١٧٠  
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١٧١  

ففي هذا احلديث جواز ضرب احملرم للخادم، وحمل جواز الضرب إذا 
  .أساء اخلادم التصرف دون ظلم له

أرسل عبداهللا بن عمر غالماً له : "يزيد بن عبداهللا بن قُسيط قالعن 
بذهب أو بورق فصرفه، فأنظر بالصرف، فرجع إليه فجلده جلداً وجيعاً 

  .)١("اذهب فخذ الذي يل و ال تصرفه: وقال
فهذا اخلادم صرف ما أرسله به عبداهللا بن عمر من الذهب أو الفضة 

 عمر ضربه وأوجعه لفعله ذاك، بأجل وهذا حرام، فلما رجع إىل ابن
  !وهذا حمل الشاهد على جواز ضرب اخلادم إذا أساء

وإن مل حيصل من اخلادم ما يوجب الضرب ال يضرب، وخاصة إذا 
  .كان من أهل الصالة

أقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم معه غالمان، : عن أيب أمامة قال

__________________  
= 

، أبوداود يف كتاب املناسك باب احملرم يؤدب غالمه، حديث )٦/٤٤٤( أخرجه أمحد يف املسند 
، وابن )٢٩٣٣(قي يف اإلحرام، حديث رقم ، وابن ماجه يف كتاب املناسك باب التو)١٨١٨(رقم 

) ٢٣٩ حتت رقم ٢٤/٩٠(، والطرباين يف املعجم الكبري )٢٦٧٩ حتت رقم ٤/١٩٨(خزمية 
 صححه ابن خزمية واحلديث). ٥/٦٧(، والبيهقي يف السنن الكبري )١/٦٢٣(واحلاكم يف املستدرك 

، يف السند عنعنة ابن إسحاق: قلت). ١/٣٤٢( حسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود واحلاكم و
  .لكنها حممولة على االتصال لشرط ابن خزمية يف صحيحه

  ).١٢٦، حتت رقم ٨٤صحيح األدب املفرد ص(أخرجه البخاري يف األدب املفرد  )١(
  اهـ"حسن اإلسناد: "قال األلباين رمحه اهللا  
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١٧٢  

؛ فإين يت عن ال تضربه: فوهب أحدمها لعلي صلوات اهللا عليه، وقال
  .ضرب أهل الصالة، وإين رأيته يصلي منذ أقبلنا

  ! استوص به معروفاً: وأعطى أبا ذر غالماً وقال
  .)١("أمرتين أن استوصي به خرياً فأعتقته: ما فعل؟ قال: فاعتقه فقال

أجيبوا : "عن عبداهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .)٢(" و ال تضربوا املسلمنيالداعي و ال تردوا اهلدية،

احلاصل أنه جيوز ضرب اخلادم اململوك، وليس معىن ذلك أنه يضرب 
كيفما اتفق يف أي مكان، فقد ثبت النهي عن أن يضرب زيادة على ما 

  !يستحقه كما ثبت النهي عن ضرب الوجه
 نمفهو ما جاء عم عن مقدار إساءا النهي عن أن يزيد يف ضرأم

يا : أَنَّ رجلًا قَعد بين يدي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ: عائشةَ
 مهمتأَشنِي وونصعينِي وونونخينِي وونكَذِّبي نيلُوكمي مإِنَّ ل ولَ اللَّهسر

  وأَضرِبهم فَكَيف أَنا منهم؟
 خانوك وعصوك وكَذَّبوك وعقَابك إِياهم فَإِنْ كَانَ يحسب ما: قَالَ 

                              
  ).١٢١، حتت رقم ٨٢صحيح األدب املفرد ص(أخرجه البخاري يف األدب املفرد  )١(

  اهـ"حسن: "واحلديث قال األلباين رمحه اهللا  
  ).١١٧، حتت الرقم ٨٠صحيح األدب املفرد ص(أخرجه البخاري يف األدب املفرد ) ٢(

  اهـ"صحيح: "واحلديث قال األلباين رمحه اهللا  
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كلَيلَا عو كَانَ كَفَافًا لَا لَك وبِهِمرِ ذُنبِقَد ماهإِي كقَابع.  
لًا لَككَانَ فَض وبِهِمونَ ذُند ماهإِي كقَابإِنْ كَانَ عو.  

ماهإِي كقَابإِنْ كَانَ علُوالْفَض كنم ملَه صاقْت وبِهِمذُن قفَو !  
فَتنحى الرجلُ فَجعلَ يبكي ويهتف فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه : قَالَ

لَّمسو هلَيع :اللَّه ابتأُ كقْرا تأَم :}ةاميمِ الْقويطَ لسالْق ازِينوالْم عضنو 
  الْآيةَ؟} فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وإِنْ كَانَ مثْقَالَ 

واللَّه يا رسولَ اللَّه ما أَجِد لي ولهؤلَاِء شيئًا خيرا من : فَقَالَ الرجلُ
مكُلُّه اررأَح مهأَن كُمهِدأُش هِمقَتفَار١("م(.  

وجه، فهو ما جاء عن أيب هريرة رضي أما النهي عن الضرب على ال
إذا ضرب أحدكم خادمه : "اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .)٢("فليجتنب الوجه

                              
  .إسناده صحيح) ١(

اء، حديث ، والترمذي يف كتاب التفسري باب ومن سورة األنبي)٦/٢٨٠(أخرجه أمحد يف املسند 
هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نعرِفُه إِلَّا من حديث عبد الرحمنِ : "قَالَ أَبو عيسى الترمذيو). ٣١٦٥(رقم 

قال املنذري يف ". بنِ غَزوانَ وقَد روى أَحمد بن حنبلٍ عن عبد الرحمنِ بنِ غَزوانَ هذَا الْحديثَ
معقباً على كالم الترمذي، بعد عزوه للحديث إىل أمحد ) ٣/٥٦٦صحيح الترغيب ( الترغيب كتابه

عبدالرمحن هذا ثقة احتج به البخاري وبقية رجال أمحد احتج : "والترمذي، وإيراده لكالم الترمذي
واحلديث صححه األلبــــاين يف صحيح الترغيب . اهـ"م البخاري ومسلم واهللا اعلم

  ). ٣/٥٦٥(والترهيب 
، وأصله يف )١٣٠، حديث رقم ٨٦صحيح األدب ص(أخرجه البخاري يف األدب املفرد ) ٣(

=  

١٧٣  
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١٧٤  

ويف هذا احلديث دليل على جواز ضرب اخلادم، وحمل ذلك عند 
  !وأن على الضارب أن يتجنب حال ضربه الوجه. احلاجة كما تقدم

  !ه أن يعتقه كفارة ملا ارتكبهفإن ضرب خادمه على وجهه وجب علي
لَطَمت مولًى لَنا : "عن معاوِيةَ بنِ سويد قَالَ: والدليل على ذلك 

: فَهربت ثُم جِئْت قُبيلَ الظُّهرِ فَصلَّيت خلْف أَبِي فَدعاه ودعانِي ثُم قَالَ
بنِي مقَرن علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه كُنا : امتثلْ منه فَعفَا ثُم قَالَ

علَيه وسلَّم لَيس لَنا إِلَّا خادم واحدةٌ فَلَطَمها أَحدنا فَبلَغَ ذَلك النبِي صلَّى 
: يرها قَالَلَيس لَهم خادم غَ: قَالُوا! أَعتقُوها: اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ

  .)١("فَلْيستخدموها فَإِذَا استغنوا عنها فَلْيخلُّوا سبِيلَها
فهذا احلديث دليل على وجوب عتق اخلادم اململوك إذا لطمه مالكه 

وهل يف إذنه صلى اهللا عليه وسلم هلم باستخدام اخلادم بعد . على وجهه
ها خيلوا سبيلها دليل على أن ضربه حلاجتهم إليه حىت إذا استغنوا عن

العتق هنا غري واجب؟ الذي يظهر أن العتق واجب ألنه مساه كفارة ـ 
__________________  

= 
، ومسلم يف )٢٥٦٠(البخاري يف كتاب العتق باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، حديث رقم 

ه عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّ: "كتاب الرب والصلة باب النهي عن ضرب الوجه ولفظه عند البخاري
هجالْو نِبتجفَلْي كُمدلَ أَحقَالَ إِذَا قَات لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع هنع."  

  .حديث صحيح )١(
أخرجه مسلم يف كتاب األميان باب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده، حديث رقم 

)١٦٥٨.(  
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كما يف حديث ابن عمر وسيأيت بعد قليل ـ، وألنه توعد فيه مبس النار 
ـ كما يف حديث أيب مسعود وسيأيت ـ، وعليه؛ فإن الظاهر أن العتق 

ألصحاب اخلادم يف هذه احلال واجب، نعم دل احلديث على أن 
اململوك أن يؤخروا عتقه ماداموا حيتاجون إليه فإذا استغنوا عنه خلّوا 

  .)١(سبيله
راوي احلديث أدرى مبرويه، هذا سويد بن مقرن مل يعتق : فإن قيل 

: اخلادم ملا ضربه ولده واكتفى بأن جعله يقتص منه، وذلك يف قوله
، أي طلب من املوىل أن يقتص " منه فَعفَاامتثلْ: فَدعاه ودعانِي ثُم قَالَ"

  من ولده ألنه ضربه، فعفا عنه، فلو كان العتق واجباً ملا اكتفى بذلك؟
ال داللة يف ذلك، ألن العبد ملك والد سويد بن مقرن، ال : فاجلواب

  !    ملك ولده، فمن أين لولد سويد أن يعتق هذا اخلادم الذي ال ميلكه؟
خاصاً بلطم وجه اخلادم اململوك، بل حىت لو وتأكيد العتق ليس 

  :ضربه ظلماً فإنه يتأكد أن يعتقه كفارة لظلمه له
ال يضرب أحد عبداً له، وهو ظامل له، إال : عن عمار بن ياسر قال

  .)٢("أقيد منه يوم القيامة

                              
قد بوب بالترمجة ) ٨٧صحيح األدب ص( األدب املفرد وقد رأيت اإلمام البخاري رمحه اهللا يف )٢(

  !لكن هذا مل يظهر يل واهللا اعلم"! باب من لطم عبده فليعتقه من غري إجياب: "التالية
  .أثر صحيح )٣(

=  

١٧٥  
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١٧٦  

قال : وهذا جاء مرفوعاً يف حديث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
من ضرب سوطاً ظلماً اقتص منه يوم : "ه وسلمرسول اهللا صلى اهللا علي

  .)١("القيامة
  !والفكاك من هذا القصاص بكفارة الضرب له وهي عتقه

: أَنَّ ابن عمر دعا بِغلَامٍ لَه فَرأَى بِظَهرِه أَثَرا فَقَالَ لَه: عن زاذَانَ
ثُم أَخذَ شيئًا من الْأَرضِ : قَالَ! فَأَنت عتيق: قَالَ! لَا: أَوجعتك؟ قَالَ

ما لي فيه من الْأَجرِ ما يزِنُ هذَا إِني سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه : فَقَالَ

__________________  
= 

  ).١٣٤، حتت رقم ٨٨ص(صحيح األدب املفرد ( أخرجه البخاري يف األدب املفرد 
  اهـ"إلسنادصحيح ا: "وقال األلباين يف صحيح األدب املفرد

  .حديث صحيح لغريه) ١(
، ٤/١٦٤كشف األستار (، والبزار )٨٩صحيح األدب ص(أخرجه البخاري يف األدب املفرد 

وقال ). ١٤٤٥، حديث رقم ٢/١٢٠(،  والطرباين يف األوسط )٣٤٥٥ـ٣٤٥٤حديث رقم 
ل، ورواه مل يرو هذا احلديث عن قتادة عن زرارة إال عمران، تفرد به حممد بن بال: "الطرباين

اهـ، والطريق "عبداهللا بن رجاء عن عمران عن قتادة عن عبداهللا بن شقيق العقيلي عن أيب هريرة
وقال ). ٨/٤٥(، والبيهقي يف الســنن الكبري )٣٤٥٥(اليت أشــار إليها أخرجها البزار 

قال اهـ، و"رواه البزار والطرباين بإسناد حسن): "٣/٥٦٦صحيح الترغيب والترهيب (املنذري  
اهـ، وصححه يف صحيح األدب، وحسنه من طريق "حسن صحيح: "األلباين يف صحيح الترغيب

زرارة عن أيب هريرة، وأورده شاهداً حلديث بنحوه عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه أخرجه 
، )٢٠٤٧، حديث رقم ٢/٢٠٥تقريب البغية بترتيب أحاديث  احللية (، )٤/٣٧٨(أبونعيم احللية 

، وكذا حسنه من رواية أيب هريرة )٢٣٥٢(لة األحــاديث الصحيحة حتت رقم وذكره يف سلس
  ). ٤٧٩٠، حتت رقم ٤/٢٩٠(حمقق جممع البحرين 
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١٧٧  

من ضرب غُلَاما لَه حدا لَم يأْته أَو لَطَمه فَإِنَّ كَفَّارته : علَيه وسلَّم يقُولُ
عأَنْ يقَه١("ت(.  

  فمن ظلم عبده بضربه كفارته أن يعتقه؛
ودعسأَبِي م نقُولُ: "علَ يعفَج هغُلَام رِبضكَانَ ي هوذُ بِاللَّه: أَنأَع!ِ 

أَعوذُ بِرسولِ اللَّه فَتركَه فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى : فَجعلَ يضرِبه فَقَالَ: قَالَ
ع اللَّهقَهتقَالَ فَأَع هلَيع كنم كلَيع رأَقْد لَلَّه اللَّهو لَّمسو هويف رواية ". لَي

كُنت أَضرِب غُلَاما لي فَسمعت من خلْفي صوتا اعلَم أَبا مسعود : "قَالَ
هو رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه لَلَّه أَقْدر علَيك منك علَيه فَالْتفَت فَإِذَا 

وسلَّم فَقُلْت يا رسولَ اللَّه هو حر لوجه اللَّه فَقَالَ أَما لَو لَم تفْعلْ 
ارالن كتسلَم أَو ارالن كت٢("لَلَفَح(.  

؟ ورد يف ذلك حديث لوهل ميتنع عن ضربه عند ذكره هللا عز وج
قَالَ رسولُ : طريق أَبِي هارونَ الْعبدي عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَمن 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وا : "اللَّهفَعفَار اللَّه فَذَكَر همادخ كُمدأَح برإِذَا ض

                              
  .حديث صحيح )٢(

أخرجه مسلم يف كتاب األميان باب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده، حديث رقم   
)١٦٥٧.(  

  .حديث صحيح )١(
ة املماليك وكفارة من لطم عبده، حديث رقم أخرجه مسلم يف كتاب األميان باب صحب

)١٦٥٩.(  
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١٧٨  

كُميد؛ لكنه حديث ضعيف)١("أَي!  
ظاهر هذه األحاديث أا :  هذه املسألة تنبيه أختم به الكالم يفاوهاهن

يف اخلادم اململوك، أما اخلادم األجري فإنه يكتفى بتغرميه ما أساء فيه إذا 
فرط وتعدى، أو تأنيبه ومل أقف على ما يدل على جواز ضرب اخلادم 

  !األجري، كما يف اخلادم اململوك، واهللا اعلم

                              
أخرجه الترمذي يف كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف أدب اخلادم، حديث . حديث ضعيف جداً) ١(

: قَالَ أَبو عيسى الترمذي. ، ويف السند أيب هارون العبدي متروك، رمي بالكذب)٢٥٩٨(رقم 
"ارمع هماس يدبونَ الْعهار نى بيحقَالَ ي ينِيدالْم نب يلقَالَ ع طَّاركْرٍ الْعو بنٍ قَالَ قَالَ أَبيوج نةُ ب

سعيد ضعف شعبةُ أَبا هارونَ الْعبدي قَالَ يحيى وما زالَ ابن عون يروِي عن أَبِي هريرةَ حتى 
اتاهـ"م  
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١٧٩  

  :حكم قذف اململوكـ ٢
  .  مملوكهحيرم على املسلم قذف

سمعت أَبا الْقَاسمِ صلَّى اللَّه علَيه      : عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ      
من قَذَف مملُوكَه وهو برِيٌء مما قَالَ جلد يوم الْقيامـة           : "وسلَّم يقُولُ 

  .)١("إِلَّا أَنْ يكُونَ كَما قَالَ
. اململوك أن يقذفه: ل على أنه حيرم على صاحب العبد احلديث يد

  اململوك احلد؟: وهل على قاذف العبد
أمجع العلماء على وجوب احلد على من : "قال ابن قدامه رمحه اهللا

وشرائط اإلحصان الذي جيب احلد بقذف . قذف احملصن إذا كان مكلفاً
  :صاحبه مخسة

وأن يكون كبرياً جيامع . ناوالعفة عن الز. واإلسالم. واحلرية. العقل
  .مثله

وبه يقول مجاعة العلماء قدمياً وحديثاً سوى ما روي عن داود أنه 
  .)٢(اهـ"أوجب احلد على قاذف العبد

                              
  .حيححديث ص )٢(

واللفظ له، ومسلم يف ) ٦٨٥٨(أخرجه البخاري يف كتاب احلدود باب قذف العبيد، حديث رقم   
  ).١٦٦٠(كتاب األميان، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا، حديث رقم 

  ).٨/٢١٨(املغين البن قدامه ) ٣(
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١٨٠  

رمحها اهللا اإلمجاع على أنه ال حد على )١(وكذا نقل املهلب والنووي
قال : "وتعقب ذلك ابن حجر رمحه اهللا فقال! قاذف العبد يف الدنيا

ودل . أمجعوا على أن احلر إذا قذف عبدا مل جيب عليه احلد  : املهلب
هذا احلديث على ذلك ألنه لو وجب على السيد أن جيلد يف قذف عبده 

وإمنا خص ذلك باآلخرة متييزا ، يف الدنيا لذكره كما ذكره يف اآلخرة
فأما يف اآلخرة فإن ملكهم يزول عنهم ، لألحرار من اململوكني

وال مفاضلة ، ويقتص لكل منهم إال أن يعفو، دودويتكافئون يف احل
  . حينئذ إال بالتقوى

فقد أخرج ، يف نقله اإلمجاع نظر ): القائل ابن حجر رمحه اهللا(قلت 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع سئل ابن عمر عمن قذف أم 

وهذا بسند صحيح وبه قال " يضرب احلد صاغرا : ولد آلخر فقال 
  . اهراحلسن وأهل الظ

: اختلفوا فيمن قذف أم ولد فقال مالك ومجاعة : وقال ابن املنذر 
وكذا كل من ، وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد، جيب فيه احلد

وعن احلسن البصري أنه كان ال يرى . يقول إا عتقت مبوت السيد
  .احلد من قاذف أم الولد

                              
  ).١١/١٣٢(شرح مسلم للنووي  )١(
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١٨١  

عليه من قذف حرا يظنه عبدا وجب : وقال مالك والشافعي 
  .)١(اهـ"احلد

لعل من حكى اإلمجاع أراد املذاهب الفقهية األربعة، واهللا : قلت 
  .اعلم

أو أن حمل اإلمجاع يف قذف صاحب العبد لعبده، ال يف قذف غري 
  .مالكه له

اتفق األئمة على أن احلر ال و: ")٢(ويف الفقه على املذاهب األربعة
  اهـ"قب بقذفهجيلد يف قذف عبده، ألنه ملك ميينه، فال يعا

فيتحرر أن حمل اإلمجاع يف قذف احلر لعبده الذي ميلكه، فهذا ال يقام 
أما قذف احلر للعبد الذي ال ميلكه فهذا حمل خالف . عليه حد القذف

 !واألكثر على أن ال حد فيه، واهللا اعلم
وإذا قذف العبد؛ فإن احلكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما 

وعن عمر بن عبد . وهذا قول اجلمهور ، و أنثى على احلر ذكرا كان أ
، حده مثانون: العزيز والزهري وطائفة يسرية واألوزاعي وأهل الظاهر 

  .)٣(وخالفهم ابن حزم فوافق اجلمهور

                              
  ).١٢/١٨٥(فتح الباري ) ١(
)٥/٢١٧ ()٢(  
  ).١٢/١٨٥(فتح الباري ) ٣(
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أمجع أهل العلم على وجوب احلد على : "قال ابن قدامه رمحه اهللا
  .العبد إذا قذف احلر احملصن ألنه داخل يف عموم اآلية

وروي عن عبداهللا بن عامر .  أربعون يف قول أكثر أهل العلموحده
بن ربيعة أنه قال أدركت أبابكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من اخللفاء 

وروى خالس أن علياً . فلم أرهم يضربون اململوك إذا قذف إال أربعني
  . قال يف عب قذف حراً نصف اجللد

وبه .  حراً مثاننيوجلد أبوبكر بن حممد بن عمرو بن حزم عبداً قذف
قال قبيصة وعمر بن عبدالعزيز ولعلهم ذهبوا إىل عموم اآلية، والصحيح 
األول لإلمجاع املنقول عن الصحابة رضي اهللا عنهم، وألنه حد يتبعض 

. فكان العبد فيه على النصف من احلر كحد الزنا، وهو خيص العموم
وقد عيب على أيب بكر بن عمرو بن حزم جلده العبد 

  .)١(اهـ..."نيمثان
تفق األئمة على أن العبد إذا قذف ا: "ويف الفقه على املذاهب األربعة

وذلك ملا رواه . حراً جيلد أربعني جلدة نصف حد احلر، ذكراً أو أنثى
جيلد : (الثوري عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علياً عليه السالم قال

: لّه عنه أنه قالوعن عبد اللّه بن عمر رضي ال) العبد يف القذف أربعني

                              
  ).٨/٢٢٠(املغين ) ١(
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١٨٣  

أدركت أبا بكر وعمر، وعثمان، ومن بعدهم من اخللفاء وكلهم (
وألن مجيع حدود األحرار تنشطر ) يضربون اململوك يف القذف أربعني

فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن {: ألن اللّه عز وجل قالو. بالرق
ا  فنص على أن حد األمة يف الزن}نصف ما على احملصنات من العذاب

نصف حد احلرة، مث قاسوا العبد على األمة، يف تنصيف حد الزنا، مث 
  .)١(اهـ"على تنصيف حد الزنا يف حقه ذف العبدققاسوا تنصيف حد 

هذا يف حق اخلادم اململوك، أما اخلادم احلر فإن حكمه يف : تنبيه 
  .ـ اخلادم إذا سرق٣ .القذف كاحلر

يسرق من مال سيده وإما أن اخلادم سواء كان حراً أو عبداً إما أن 
  .يسرق مال غريه

  .فإن سرق مال غريه فحكمه حكم السارق
أما إذا سرق مال سيده فإن فعله هذا من باب اخليانة ال من باب 

  !السرقة، فال تقطع يده
زِيدنِ يبِ بائالس نابٍ عهنِ شاب ننِ : "عرِو بمع نب اللَّه دبأَنَّ ع

رضي الْحغُلَام دي اقْطَع طَّابِ فَقَالَ لَهنِ الْخب رمإِلَى ع لَامٍ لَهاَء بِغج يم
هذَا فَإِنه سرق فَقَالَ لَه عمر ماذَا سرق فَقَالَ سرق مرآةً لامرأَتي ثَمنها 

                              
   ).٥/٢١٧(الفقه على املذاهب األربعة ) ١(
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هلَيع سفَلَي لْهسأَر رما فَقَالَ عمهرونَ دتسقَطْع  . قرس كُممادخ
كُماعت١(!"م(.  

هذا ال يقوله عمر من رأيه، وهو يتلو : "قال ابن عبدالرب رمحه اهللا
  .اآلية يف السارق والسارقة، إال بتوقيف

ذكر عبداهللا بن املبارك عن سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن مهام 
رن إىل عبداهللا جاء معقل بن مق: بن احلارث عن عمرو بن شرحبيل قال

وقال ابن منري يف هذا اخلرب . عبدي سرق من عبدي: بن مسعود فقال
فقـــال ابن . غالمي سرق من غالمي: عن سفيان بإسناده هذا

  .)٣(اهـ." )٢("ال قطع عليه، مالك سرق بعضه بعضاً: مسعود
 متاعِ سيده والْأَمر عندنا في الْعبد يسرِق من: "قَالَ مالك رمحه اهللا

 قرا فَسرلَ سخد ثُم هتيلَى بع نأْمي نملَا مو همدخ نم سإِنْ كَانَ لَي هأَن
من متاعِ سيده ما يجِب فيه الْقَطْع فَلَا قَطْع علَيه وكَذَلك الْأَمةُ إِذَا 

هدياعِ ستم نم قَتراسهلَيع ا لَا قَطْع.  
في الْعبد لَا يكُونُ من خدمه ولَا ممن يأْمن علَى بيته فَدخلَ : قَالَ 

                              
، حتت ١٠/٢١٠( يف املصنف قأخرجه مالك يف كتاب احلدود باب ما ال قطع فيه، وعبد الرزا )٢(

  ).١٠/٢١(، وابن أيب شيبة يف املصنف )١٨٨٦٦رقم 
  ).١٨٨٦٧، حتت رقم ١٠/٢١١(زاق ، وأخرجه عبدالر)١٠/٢٢(مصنف ابن أيب شيبة ) ١(
  ).٨/٥٥٨(االستذكار ) ١(




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا
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هدي قْطَعت هإِن الْقَطْع يهف جِبا يم هديس أَةراعِ امتم نم قرا فَسرس.  
ة إِذَا كَانت لَيست بِخادمٍ لَها ولَا لزوجِها ولَا وكَذَلك أَمةُ الْمرأَ: قَالَ 

 جِبا يا مهتدياعِ ستم نم قَترا فَسرس لَتخا فَدهتيلَى بع نأْمت نمم
  .فيه الْقَطْع فَلَا قَطْع علَيها

كُونُ من خدمها ولَا ممن تأْمن علَى وكَذَلك أَمةُ الْمرأَة الَّتي لَا ت: قَالَ
 الْقَطْع يهف جِبا يا مهتديجِ سواعِ زتم نم قَترا فَسرس لَتخا فَدهتيب

  .)١("أَنها تقْطَع يدها
د أَنه من اعترف والْأَمر الْمجتمع علَيه عندنا في اعتراف الْعبِي: "قَالَ

منهم علَى نفِْسه بِشيٍء يقَع الْحد فيه أَو الْعقُوبةُ فيه في جسده فَإِنَّ 
  .اعترافَه جائز علَيه ولَا يتهم أَنْ يوقع علَى نفِْسه هذَا

يكُونُ غُرما علَى سيده فَإِنَّ اعترافَه وأَما من اعترف منهم بِأَمرٍ : قَالَ
هديلَى سزٍ عائج رغَي .  

لَيس علَى الْأَجِريِ ولَا علَى الرجلِ يكُونان مع الْقَومِ يخدمانِهِم : قَالَ 
نما حالُهما حالُ إِنْ سرقَاهم قَطْع لأَنَّ حالَهما لَيست بِحالِ السارِقِ وإِ

نِ قَطْعائلَى الْخع سلَينِ وائ٢(اهـ"الْخ(.  
ال قطع على خادم قوم سرق متاعهم : "قال يف الفقه اإلسالمي وأدلته
                              

  .املوطأ كتاب احلدود، باب جامع القطع) ١(
  .املوطأ كتاب احلدود، باب ما ال قطع فيه )١(
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و ال على ضيف سرق متاع مصيفه، و ال على أجري سرق من موضع 
أذن له يف دخوله؛ ألن اإلذن يف الدخول أخرج املوضع من أن يكون 

وهذا متفق عليه يف املذاهب األربعة إال أن اإلمام مالك . زاً يف حقهحر
  .)١(اهـ"اشترط يف اخلادم حىت يدرأ عنه احلد أن يلي اخلدمة بنفسه

كذا قال، و ال معىن لتعليل عدم القطع فيه باحلرز؛ ألنه ال : قلت
  .)٢(يقطع عندهم أحد سرق من غري حرز عبد و ال حر

اجلمهور من العلماء الذين هم حجة على : "هللاقال ابن عبدالرب رمحه ا
من شذ عنهم أمجعوا على أن العبد ال يقطع يف ما سرق من مال سيده 
وسيدته، وكذلك األمة ال قطع عليها يف ما سرقت من مال سيدها و 

  .سيدا مما يؤمتن عليه ومما ال يؤمتن عليه
ثوري وهو قول مالك والليث وأيب حنيفة والشافعي وأصحام وال

  .واألوزاعي وأمحد وإسحاق وإبراهيم والطربي
  .يقطع العبد إذا سرق من سيده إال أن مينع منه إمجاع: وقال أبوثور

يقطع العبد إذا سرق من مال سيده الذي مل يأمتنه : وقال أهل الظاهر
} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{: عليه، لظاهر قول اهللا عزوجل

  ].٣٨:املائدة[
                              

  ).٦/١٢١(الفقه اإلسالمي وأدلته ) ١(
  ).٨/٥٦٤(االستذكار  )٣(
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خادمكم : ثبت عن عمر مبحضر من الصحابة قوله: و عمر قال أب
فجعلوا العلة املانعة من القطع يف الغالم الذي شكا ابن . سرق متاعكم

خادمكم سرق : احلضرمي وهو غالمه أنه سرق مرآة امرأته، قوله
  .متاعكم

مالك : وثبت عن ابن مسعود أنه قال يف عبد سرق من مال سيده
  .سرق بعضه بعضاً

لم لعمر وابن مسعود خمالفاً من الصحابة، و ال من التابعني و ال أع
أئمة الفتوى باألمصار على : بعدهم، إىل ما ذكرنا من اتفاق العلماء

  .)١(اهـ"ذلك
  ـ شهادة اخلادم ملن يعمل عنده٤

لَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع ه
وسلَّم رد شهادةَ الْخائنِ والْخائنة وذي الْغمرِ علَى أَخيه ورد شهادةَ 

مرِهيغا لهازأَجو تيلِ الْبأَه٢ ("الْقَانِعِ ل( .  

                              
طع عليه وحكى خالف ، وقد حكى إمجاع أهل العلم على أنه ال ق)٥٥٨-٨/٥٥٧(االستذكار ) ١(

  ).١/٣٤٥(داود يف موسوعة اإلمجاع 
  .حديث حسن ) ٢(

الرسالة (،  أمحد يف املسند )١٥٣٦٤، حتت رقم ٨/٣٢٠(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف 
، و )٧١٠٢، حتت رقم ١١/٦٧١، ٦٨٩٩، حتت رقم ١١/٥٠١، ٦٦٩٨، حتت رقم ١١/٢٩٩

واحلديث حسنه حمققو ). ٣٦٠٠( رقم أبوداود يف كتاب األقضية باب من ترد شهادته، حديث
=  

١٨٧  
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١٨٨  

الْحنةُ : الْغمر: "قَالَ أَبو داود رمحه اهللا عقب إيراده هلذا احلديث
  .اهـ"الْأَجِري التابِع مثْلُ الْأَجِريِ الْخاص: والْقَانِع. والشحناُء

القانع ألهل  هادةشوال جتوز : "ولهق: ""قال الشوكاين رمحه اهللا
املنقطع إىل اخلدمة فال تقبل شهادته للتهمة جبلب النفع  خلادماهو " البيت

ه إىل نفسه وذلك كاألجري اخلاص، وقد ذهب إىل عدم قبول شهادت
للمؤجر له اهلادي والقاسم والناصر والشافعي قالوا ألن منافعه قد 
صارت مستغرقة فأشبه العبد وقد حكى يف البحر اإلمجاع على عدم 

  .)١(اهـ"العبد لسيده هادةشقبول 
   ـ هل يغرم اخلادم ما اتلفه؟٥

  !اخلادم ال يغرم ما تلف يف يده ما دام مل يقصر و مل يتعد
  !هر ألنه ال ميلك أصالً ما يغرم بهأما يف اململوك فظا

أما يف األجري اخلاص فال يضمن ما هلك يف يده من مال أو ما هلك 
بعمله، إال بالتعدي أو التقصري، وله األجرة كاملة؛ وذلك ألن العني 

وأما ما هلك . أمانة يف يده ألنه قبضه بإذن رب العمل، فال يضمن
جر لكونه يعمل يف حضوره، فإذا بعمله فإن املنافع تصري مملوكة للمستأ

__________________  
= 

  .املسند
، عدم قبول شهادة العبد لسيده ومل يذكر )٩/١٩٥(وقد ذكر يف املغين ). ٩/٢٠٣(نيل األوطار ) ١(

  .اخلادم األجري
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أمره بالتصرف يف ملكه صح، ويصري نائباً منابه، ويصري فعله منسوباً 
إليه، كأنه فعله بنفسه، فلهذا ال يضمن، وإمنا الضمان يف ذلك على 

  .)١(خمدومه ومتبوعه ألنه ينوب منابه
حىت لو شرط عليه الضمان فهو شرط يناقض العقد، : وقال املالكية

فإن وقع الشرط فسدت اإلجارة فإن عمل فله أجرة . إلجارةويفسد ا
وإن أسقط الشرط قبل انقضاء . مثله زادت على املسمى أو نقصت

  .العمل صحت اإلجارة
إنه كاألجري املشترك فيضمن لقول : ومن فقهاء الشافعية من قال

ال : األجراء سواء، وذلك صيانة ألموال الناس، وكان يقول: الشافعي
  .)٢(س إال ذلكيصلح النا

األجري اخلاص هو الذي يستأجره مدة فال : "قال ابن قدامة رمحه اهللا
قال أمحد يف رواية مهنا يف رجل أمر غالمه يكيل . ضمان عليه مامل يتعد

أليس : فقيل. ال ضمان عليه: لرجل بزراً فسقط الرطل من يده فانكسر
  !ال؛ القصار مشترك: هو مبرتلة القصار؟ قال

ال ضمان : اكترى رجالً يستقي مباء فكسر اجلرة؟ فقالفرجل : قيل
فإن اكترى رجالً حيرث على بقرة فكسر الذي حيرث به؟ : قيل له. عليه

                              
  .١٧٤، نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام ص)١/٢٩٠(املوسوعة الفقهية الكويتية  )٢(
  ).١/٢٩٠(املوسوعة الفقهية الكويتية  )٢(
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١٩٠  

  .فال ضمان عليه: قال
. وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة وأصحابه وظاهر مذهب الشافعي

أن مجيع األجراء يضمنون وروى يف مسنده عن علي : وله قول آخر
ال يصلح الناس إال : " أنه كان يضمن األجراء، ويقولرضي اهللا عنه

  .)١("هذا
أن عمله غري مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به كالقصاص : ولنا

وخرب علي رضي اهللا عنه وكرم وجهه مرسل . وقطع يد السارق
وإن روي مطلقاً محل . والصحيح فيه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ

وألن األجري اخلاص نائب عن . ملقيدعلى هذا فإن املطلق حيمل على ا
املالك يف صرف منافعه إىل ما أمره به فلم يضمن من غري تعد كالوكيل 
واملضارب فأما ما يتلف بتعديه فيجب ضمانه مثل اخلباز الذي يسرف 
يف الوقود أو يلزقه قبل وقته أو يتركه بعد وقته حىت حيترق؛ ألنه تلف 

                              
وقد يروى من وجه ال يثبت أهل احلديث مثله أن علي بن ): "٩٧_٧/٩٦(قال الشافعي يف األم  )١(

أخربنا ". ال يصلح  الناس إال ذلك: "أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه ضمن الغسال والصباغ وقال
  .قال ذلكبذلك إبراهيم بن أيب حيىي عن جفعر بن حممد عن أبيه أن عليا رضي اهللا تعاىل عنه 

  . ومل نعلم واحدا منهما يثبت.ويروى عن عمر تضمني بعض الصناع من وجه أضعف من هذا
  .وقد روى عن علي بن أيب طالب أنه كان ال يضمن أحدا من األجراء من وجه ال يثبت مثله

ال ضمان على صانع وال : " وثابت عن عطاء بن أيب رباح أنه قال:قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل
  اهـ"أجريعلى 
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  .)١(اهـ"بتعديه فضمنه كغري األجري
حترير النقل عن الشافعي أنه كان ال يضمن األجري ما تلف بيده : قلت

  .من غري تفريط و ال تقصري منه
إذا ضاع الثوب عند اخلياط أو الغسال       " :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل    

أو الصباغ أو أجري أمر ببيعه أو محال استؤجر على تبليغه وصاحبه معه             
و حرق أو سرق ومل جيـن فيـه    أو تبليغه وليس صاحبه معه من غرق أ       

واحد من األجراء شيئا أو غري ذلك من وجوه الضيعة فسواء ذلك كله             
  :فال جيوز فيه إال واحد من قولني

 أن من أخذ أجرا على شيء ضمنه ومن قال هذا قاسه على : أحدمها
العارية تضمن وقال إمنا ضمنت العارية ملنفعة فيها للمستعري فهو ضامن 

  . بالسالمة وهي كالسلفهلا حىت يؤديها
 إن العارية مـأذون لـك يف         :وقد يدخل على قائل هذا أن يقال له       

االنتفاع ا بال عوض أخذه منك املعري وهي كالسلف وهذا كله غـري             
مأذون لك يف االنتفاع به وإمنا منفعتك يف شيء تعمله فيه فال يشبه هذا              

بعوض يؤخذ منك   العارية وقد وجدتك تعطي الدابة بكراء فتنتفع منها         
  .فال تضمن إن عطبت يف يديك

                              
  ).٥٢٨-٥/٥٢٧(املغين البن قدامة  )١(
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١٩٢  

قصارا احترق بيتـه    فضمن   ، وقد ذهب إىل تضمني القصار شريح     
 أرأيت لو احترق بيتـه      : فقال شريح  !؟ تضمنين وقد احترق بييت    :فقال

قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل أخربنا عنه ابـن         !. ؟له أجرتك  كنت تترك 
  .عيينة ذا

 وال جيوز إذا ضمن الصناع إال هذا وأن         :اىلقال الشافعي رمحه اهللا تع    
يضمن كل من أخذ على شيء أجرا وال خيلو ما أخذ عليه األجر من أن           

  .يكون مضمونا واملضمون ضامن بكل حال
 أن ال يكون مضمونا فال يضمن حبال كما ال تضمن           :والقول اآلخر 

  . ...الوديعة حبال
: بن أيب رباح أنه قال     وثابت عن عطاء     :قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل    

  ".ال ضمان على صانع وال على أجري"
فأما ما جنت أيدي األجراء والصناع فال مسألة فيه وهم ضـامنون            
كما يضمن املستودع ما جنت يده واجلناية ال تبطل عن أحد وكذلك            

  .لو تعدوا ضمنوا
 الذي يذهب إليـه     ):صاحب الشافعي وراوي كتابه األم     (قال الربيع 

ما رأيته أنه ال ضمان على الصناع إال ما جنت أيـديهم ومل             الشافعي في 
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  .)١(اهـ"يكن يبوح بذلك خوفا من الصناع
وقد حكي اإلمجاع على أن األجري ليس بضامن ما استؤجر عليـه إذا             

. هلك عنده بال تعد منه، ما عدا ناقل الطعام والطحان ففيـه خـالف             
 تعد وهذا ال يعلم فيه وعليه فإن الراعي ال يضمن ما تلف من املاشية بال       

  .)٢(خالف، إال عن الشعيب فإنه ضمن الراعي
  ومما ورد يف الشيء يتلف بيد اخلادم دون تفريط منه، وأنه ال يضمنه؛

كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عنـد بعـضِ نِـسائه            : "عن أَنسٍ قَالَ  
مؤمنِني بِصحفَة فيها طَعام فَضربت الَّتي النبِي       فَأَرسلَت إِحدى أُمهات الْ   

            فَلَقَـتفَةُ فَانحالص قَطَتمِ فَسادالْخ دا يهتيي بف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
يجمـع فيهـا   فَجمع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فلَق الصحفَة ثُم جعلَ        

غَارت أُمكُم ثُم حبس الْخـادم      : الطَّعام الَّذي كَانَ في الصحفَة ويقُولُ     
حتى أُتي بِصحفَة من عند الَّتي هو في بيتها فَدفَع الصحفَةَ الـصحيحةَ             

مكْـسورةَ فـي بيـت الَّتـي        إِلَى الَّتي كُِسرت صحفَتها وأَمسك الْ     
تر٣("كَس(.  

                              
  ).٩٧ـ٧/٩٦(األم ) ١(
  ).٢/٨١٥(موسوعة االمجاع  )٢(
  . حديث صحيح)٣(

  ).٥٢٢٥(أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب الغرية، حديث رقم   
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  .ـ تسمية اخلادم٦
نهانا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ    : "عن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ    

  "نسمي رقيقَنا بِأَربعة أَسماٍء أَفْلَح ورباحٍ ويسارٍ ونافعٍ
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه      :  عن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ     ويف رواية 

لَّمسا: "وعافلَا نو لَا أَفْلَحا وارسلَا يا واحبر كغُلَام مسلَا ت."  
لَيه قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه ع     : ويف رواية عن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ      

لَّمسو" :            ـكفَإِن لَا أَفْلَحا وجِيحلَا نا واحبلَا را وارسي كغُلَام نيمسلَا ت
لَينَّ عزِيدفَلَا ت عبأَر نا همقُولُ لَا إِنفَي وه قُولُ أَثَم١("ت(.  

ـ     ذه واحلديث فيه كراهية أن يسمي الرجل ولده أو خادمه اململوك
  .األمساء

ى أن يسمى عبده بأفلح ونافع وربـاح        : "قال ابن القيم رمحه اهللا    
ليس : ويسار ألن ذلك قد يكون ذريعة إىل ما يكره من الطرية بأن يقال            

ههنا يسار وال رباح وال أفلح وإن كان إمنا قصد اسم الغالم ولكن سدا        
  .)٢(اهـ"لذريعة اللفظ املكروه الذي يستوحش منه السامع

                              
  .حديث صحيح) ١(

) ٢١٣٦(أخرجه مسلم يف كتاب اآلداب، باب كراهة التسمية باألمساء القبيحة، حديث رقم 
والرواية األوىل والثانــية له، والرواية الثالثة عند أيب داود يف كتاب األدب باب يف تغيري االسم 

  .، بإسناد صحيح)٤٩٥٨(القبيح، حديث رقم 
  ).٣/١٥١(أعالم املوقعني ) ١(
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وأما النهي عن تسمية الغالم بـيسار وأفلح وجنيح وربـاح          : "ال  وق
فهذا ملعىن آخر قد أشار إليه يف احلديث وهو قوله فإنك تقـول أمثـت        

  ".ال: هو؟ فيقال
هذه الزيادة من متام احلديث املرفوع أو مدرجة مـن          هل  واهللا أعلم   

ا قول الصحايب وبكل حال فإن هذه األمساء ملا كانت قد توجب تطـري            
 أعنـدك : تكرهه النفوس ويصدها عما هي بصدده كما إذا قلت لرجل         

  .؛ تطريت أنت، وهو من ذلك ال: يسار أو رباح أو أفلح؟ قال
وقد تقع الطرية ال سيما على املتطريين فقل من تطري إال  ووقعت به 

  :طريته وأصابه طائره كما قيل
على متطري فهو الثبور          تعلم أنه ال طري إال  

اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم م أن مينعهم من 
أسباب توجب هلم مساع املكروه أو وقوعه وأن يعدل عنها إىل أمساء 
حتصل املقصود من غري مفسدة هذا أوىل مع ما ينضاف إىل ذلك من 
تعليق ضد االسم عليه بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس وجنيحا 

احا من هو من اخلاسرين فيكون قد وقع يف من ال جناح عنده ورب
الكذب عليه وعلى اهللا وأمر آخر أيضا وهو أن يطالب املسمى مبقتضى 

  :امسه فال يوجد عنده فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه كما قيل
 مسوك من جهلهم سديدا    واهللا ما فيك من سداد

يف عامل الكون والفساد          الذي كونه فســـادا  
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  :لشاعر ذا االسم إىل ذم املسمى به ويل من أبياتفتوصل ا
 ومسيته صاحلا فاغتدى    بضد امسه يف الورى سائرا

ألوصــافه فغدا شاهرا          وظن بأن امسه سـاتر 

  وهذا كما أن من املدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة 
ا مدح به املمدوح عند الناس فإنه ميدح مبا ليس فيه فتطالبه النفوس مب

وتظنه عنده فال جتده كذلك فتنقلب ذما ولو ترك بغري مدح مل حتصل له 
هذه املفسدة ويشبه حاله حال من ويل والية سيئة مث عزل عنها فإنه 
تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الوالية وينقص يف نفوس الناس عما 

  :كان عليه قبلها ويف هذا قال القائل
  إذا ما وصفت امرء المرىء 
  ن فيه إىل األمــد األبعد

لفضل املغيب عـن املشهد        

  فال تغل يف وصفه واقصد 
  فإنك إن تغل تغل الظنـو  
  فينقص من حيث عظمـته

وأمر آخر وهو ظن املسمى واعتقاده يف نفسه أنه كذلك فيقع يف 
تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غريه وهذا هو املعىن الذي ى النيب  

ال تزكوا أنفسكم اهللا ":  عليه وسلم  ألجله أن تسمى برة وقالصلى اهللا
 وعلى هذا فتكره التسمية بالتقي واملتقي ؛)١("أعلم بأهل الرب منكم

                              
أخرجه مسلم، يف كتاب األدب، باب تغيري االسم القبيح إىل اسم حسن، حديث . حديث صحيح) ١(

سميت ابنتي برةَ فَقَالَت لي     : عن محمد بنِ عمرِو بنِ عطَاٍء قَالَ      : "، ولفظ احلديث  )٢١٤٢(رقم  
إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عن هذَا الاسمِ وسميت برةَ فَقَالَ              : زينب بِنت أَبِي سلَمةَ   

 ؟بِم نسميها : لَا تزكُّوا أَنفُسكُم اللَّه أَعلَم بِأَهلِ الْبِر منكُم فَقَالُوا        : للَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    رسولُ ا 
 ".سموها زينب: قَالَ
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واملطيع والطائع والراضي واحملسن واملخلص واملنيب والرشيد والسديد 
وأما تسمية الكفار بذلك فال جيوز التمكني منه وال دعاؤهم بشيء من 

مساء وال اإلخبار عنهم ا واهللا عز وجل يغضب من تسميتهم هذه األ
  .  )١(اهـ"بذلك

وقد كره قوم من الصحابة والتابعني أن يسموا : "قال ابن القيم
عبيدهم عبد اهللا أو عبد الرمحن أو عبد امللك وحنوه ذلك خمافة أن 

  .  يعتقهم ذلك
 أعرفه كنت عند ابن عباس سنة ال أكلمه وال: قال سعيد بن جبري

وال يعرفين حىت أتاه يوما كتاب من امرأة من أهل العراق فدعا غلمانه 
 ويدعو يا خمراق يا مفجعل يكــين عن عبيد اهللا وعبد اهللا وأشباهه

   .وثاب
كانوا يكرهون أن : وروى أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال

  .يسمى الرجل غالمه عبد اهللا خمافة أن ذلك يعتقه
أنه كره أن يسمى مملوكه : عن أىب معشر عن إبراهيموروى مغرية 

  .عبد وعبيد اهللا وعبد امللك وعبد الرمحن وأشباهه خمافة العتق
كراهتهم لذلك نظري ما كره رسول اهللا  صلى : قال بعض أهل العلم

                              
  ).٣٤٤ـ٢/٣٤٢(زاد املعاد ) ٢(
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اهللا عليه وسلم  من تسمية املماليك برباح ونافع وأفلح ألن ذلك كان 
ال، :  نافع؟ فيقالأ هاهنا: ا من أن يقالمنه صلى اهللا عليه وسلم  حذر

  . ال: رباح؟ فيقالبركة أو يسار أو ال، أو : أو أمث أفلح؟ فيقال
هو يف هل ومعلوم إن السائل عن إنسان امسه أفلح أو نافع أو رباح 

تلك عن مسمى شخص من أشخاص بين آدم ] تهمسأل[ إمنا ؛مكان كذا
 إذ كانت األمساء العواري ؛كريعرف به إذا ذدليالً مسى باسم جعل عليه 

 ال مسألة عن ،املفرقة بني األشخاص املتشاة إمنا هي أدلة املسمني ا
  .شخص صفته النفع والفالح والربكة

وذلك من كراهته  صلى اهللا عليه وسلم  نظري كراهته تسمية تلك 
املرأة برة فحول امسها جويرية وحتويله اسم أرض كان امسها عفرة فردها 

  . وحنو ذلك كثريخضرة
ومعلوم أن حتويله ما حول من هذه األمساء عما كان عليه مل يكن 
ألن التسمية مبا كان املسمى به منهم قبل حتويله ذلك كان حرام 
التسمية ولكن كان ذلك منه على وجه االستحباب واختيار األحسن 
 على الذي هو دونه يف احلسن إذ كان ال شيء يف القبيح من األمساء إال

ويف اجلميل احلسن منها مثله من الداللة على املسمى به مع ختري 
األحسن بفضل احلسن واجلمال من غري مؤنة تلزم صاحبه بسبب 

  .التسمي
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وكذلك كراهة من كره تسمية مملوكه عبد اهللا وعبد الرمحن إمنا 
كانت كراهة ذلك حذرا أن يوجب ذلك له العتق وال شك أن مجيع 

 وعبيدهم وصفهم بذلك واصف أو مل محرارهبين آدم عبيد اهللا أ
يصفهم ولكن الذين كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه األمساء عن 
رقيقهم لئال يقع اللبس على السامع بذلك من أمسائهم فيظن أم أحرار 
إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية ذه األمساء يف األحرار فتجنبوا 

  .)١(اهـ"مساء املماليك واهللا أعلمذلك إىل ما يزيل اللبس عنهم من أ
  ـ خدمة الكافر للمسلم٧

   .)٢(اتفق الفقهاء على جواز خدمة الكافر للمسلم
رأيت سعيد بـن    : "عن القاسم األعرج قال   ومن هذا الباب ما جاء      

  . )٣("جبري قرأ يف املصحف مث ناول غالما له جموسيا بعالقته
  ـ خدمة املسلم للكافر٨

لغري املسلم يف عمل معني يف الذمـة كخياطـة          إن أجر املسلم نفسه     
؛ )٤(ثوب؛ وبناء دار وزراعة أرض وغري ذلك جاز بغري خالف يعلـم           

                              
  ).٢٥١ـ٢/٢٥٠(مفتاح دار السعادة ) ١(
  ).٢/٨١٢(، موسوعة اإلمجاع )١٩/٤٥(كويتية املوسوعة الفقهية ال) ٢(
  ).٢/٣٦١(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) ٣(
  ).٢/٨١٢(موسوعة اإلمجاع ) ١(
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وألنه عقد معاوضة فيمكنه حتصيل العمل بغريه، وهو ال يتضمن إذالالً           
  . و ال استخداماً

بغري خالف نعلمه، ألن علياً رضي اهللا عنه : "قال ابن قدامة رمحه اهللا
  .)١("ن يهودي يستقي له كل دلو بتمرةأجر نفسه م

. وكذا إن أجر نفسه منه لعمل غري اخلدمة مدة معلومة جاز أيضاً
وكذا إعارة عبد مسلم لكافر لعمل معني ال يقتضي اخلدمة مدة معلومة 

  . فهو جائز أيضاً
ويشترط فيما جاز من اإلجارة واإلعارة أن يكون العمل مما ال حيرم 

  .)٢(نازير أو محل اخلمرعلى املسلم، كرعي اخل
واتفق الفقهاء على أنه يكره للمسلم حراً كان أو عبداً أن خيدم 
الكافر، سواء كان ذلك بإجارة أو إعارة، ألن يف ذلك إهانة للمسلم 

ولن جيعل اهللا �: وإذالالً له وتعظيماً للكافر، واحتجوا بقوله تعاىل
  .�للكافرين على املؤمنني سبيالً

 جواز ذلك، ألنه عقد معاوضة فيجوز كالبيع، فذهب احلنفية إىل
ولكن يكره للمسلم خدمة الكافر ألن االستخدام استذالل لنفسه، 

  .وليس للمسلم أن يذل نفسه خبدمة الكافر
                              

  . ضعيف، وسيأيت خترجيه قريباً إن شاء اهللا تعاىل� وأثر علي ).٥/٥٥٤(املغين ) ٢(
  ).١٩/٣٨(املوسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(
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أن إجارة املسلم نفسه من النصراين : وأما املالكية فقد ذكر ابن رشد
  .مجائزة، ومكروهة وحمظورة وحرا: واليهودي على أربعة أقسام

فاجلائزة هي أن يعمل املسلم للكافر عمالً يف بيت نفسه كالصانع 
  .الذي يصنع للناس

واملكروهة أن يستبد الكافر جبميع عمل املسلم من غري أن يكون 
  .حتت يده مثل أن يكون مقارضاً له أو مساقياً

واحملظورة أن يؤجر املسلم نفسه للكافر يف عمل يكون فيه حتت يده 
 بيته وإجارة املرأة لترضع له ابنه وما أشبه ذلك؛ فهذه كأجري اخلدمة يف

  .تفسخ إن عثر عليها، فإن فاتت مضت، وكان له األجر
واحلرام أن يؤجر نفسه منه فيما ال حيل من عمل اخلمر أو رعي 
اخلنازير فهذه تفسخ قبل العمل فإن فاتت تصدق باألجرة على 

  .املساكني
لم للكافر خدمة مباشرة، وذهب الشافعية إىل حرمة خدمة املس

كصب املاء على يديه وتقدمي نعل له وإزالة قاذوراته أو غري مباشرة 
: كإرساله يف حوائجه سواء كان ذلك بعقد أو بغري عقد، لقوله تعاىل

، ولصيانة املسلم من }ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال{
إجارته للكافر مع اإلذالل واالمتهان، ولكن جيوز إعارة املسلم أو 

  .الكراهة
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٢٠٢  

ويف إجارة املسلم للكافر يؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره لغريه و ال 
وقيل حبرمة إجارة املسلم أو إعارته للكافر واختاره . ميكن من استخدامه

  .السبكي
وذهب احلنابلة على الرواية الصحيحة إىل حرمة إجارة املسلم أو 

ولن جيعل اهللا للكافرين على �:  تعاىلإعارته لكافر ألجل اخلدمة، لقوله
  .، وألنه عقد يتضمن حبس املسلم عند الكافر وإذالله له�املؤمنني سبيال

  . )١(ويف الرواية األخرى جيوز ذلك؛ قيل مع الكراهة وقيل بدوا
ال جتوز إجارة املسلم للذمي خلدمته نص : "قال ابن قدامة رمحه اهللا

إن أجر نفسه من الذمي يف خدمته مل : العليه أمحد يف رواية األثرم، فق
  .جيز، وإن كان يف عمل شيء جاز

جتوز ألنه جتوز له إجارة : وقال يف اآلخر. وهذا أحد قويل الشافعي
  .نفسه يف غري اخلدمة فجاز فيها كإجارته من املسلم

أنه عقد يتضمن حبس املسلم عند الكافر وإذالله له : ولنا 
قه أن عقد اإلجارة للخدمة يتعني فيه حبسه حيق. واستخدامه أشبه البيع

مدة اإلجارة واستخدامه، والبيع ال يتعني فيه ذلك ، فإذا منع منه فألن 
  !مينع من اإلجارة أوىل

                              
  ).١٩/٤٦(املوسوعة الفقهية الكويتية ) ١(
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فأما إن أجر نفسه منه يف عمل معني يف الذمة كخياطة ثوب وقصارته 
جاز بغري خالف نعلمه ألن علياً رضي اهللا عنه أجر نفسه من يهودي 

قي له كل دلو بتمرة وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك فلم يس
، وألنه عقد معاوضة ال يتضمن إذالل )٢(وكذلك األنصاري)١(ينكره

                              
  .احلديث ضعيف )١(

ويف )٢٤٧٣(أخــــرجه الترمذي يف كتاب صفة القيامة والرقائق، باب منه، حديث رقم 
سنده انقطاع، إذا يقول يف السند حممد بن كعب القرظي حدثين من مسع علي بن أيب طالب، 

، )٢٤٤٦(وأخرجه ابن ماجه يف كتاب األحكام باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة، حديث رقم 
وسياق احلديث عند الترمذي . ويف السند عنده حنش عن عكرمة عن ابن عباس، وحنش متروك

محمد بنِ كَعبٍ الْقُرظي حدثَنِي من سمع علي بن أَبِي طَالبٍ يقُولُ خرجت في يومٍ : " من طريق 
لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر تيب نم اتش هلْتخفَأَد طَهسو لْتوا فَحطُوبعا مابإِه ذْتأَخ قَدو لَّمسو هلَيع 

 ولِ اللَّهسر تيي بكَانَ ف لَووعِ والْج يددي لَشإِنلِ وخوصِ النبِخ هتمزي فَحطسو تددشي وقنع
طَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وهو الٍ لَهي مف يودهبِي تررئًا فَميش سمأَلْت تجرفَخ هنم تملَطَع ام

يسقي بِبكَرة لَه فَاطَّلَعت علَيه من ثُلْمة في الْحائط فَقَالَ ما لَك يا أَعرابِي هلْ لَك في كُلِّ دلْوٍ 
عن قُلْت ةرمطَانِي بِتا أَعلْود تعزا نفَكُلَّم هلْوطَانِي دفَأَع لْتخفَد حلَ فَفَتخى أَدتح ابالْب حفَافْت م

ثُم ترِباِء فَشالْم نم تعرج ا ثُمهبِي فَأَكَلْتسح قُلْتو هلْود لْتسكَفِّي أَر لَأَتتى إِذَا امتةً حرمت 
يهف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تدجفَو جِدسالْم جِئْت."  

، وضعفه األلباين ذا السياق يف إرواء الغليل "هذَا حديثٌ حسن غَرِيب: "واحلديث قَالَ أَبو عيسى
)٥/٣١٣.(  

  .حديث ضعيف) ٢(
، )٢٤٤٨(ل يستقي كل دلو بتمرة، حديث رقم  أخرجه ابن ماجه يف كتاب األحكام باب الرج

عبد اللَّه بن سعيد عن جده عن أَبِي : " ويف السند عنده عبداهللا بن سعيد متروك، وسياقه من طريق
ا قَالَ الْخمص فَانطَلَق هريرةَ قَالَ جاَء رجلٌ من الْأَنصارِ فَقَالَ يا رسولَ اللَّه ما لي أَرى لَونك منكَفئً

=  

٢٠٣  
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٢٠٤  

  .املسلم و ال استخدامه أشبه مبايعته
وإن آجر نفسه منه لعمل غري اخلدمة مدة معلومة جاز، أيضاً يف ظاهر 

  . يف عمل شيء جازوإن كان: كالم أمحد لقوله يف رواية األثرم
وهذا . ال بأس أن يؤجر نفسه من الذمي: ونقل عنه أمحد بن سعيد

مطلق يف نوعي اإلجارة وذكر بعض أصحابنا أن ظاهر كالم أمحد منع 
ذلك، وأشار إىل مارواه األثرم، واحتج بأنه عقد يتضمن حبس املسلم 

ا والصحيح ما ذكرنا وكالم أمحد إمنا يدل على خالف م. أشبه البيع
قاله، فإنه خص املنع باإلجارة للخدمة، وأجاز إجارته للعمل، وهذا 
إجارة للعمل، ويفارق البيع فإن فيه إثبات امللك على املسلم ويفارق 

  .)١(اهـ"إجارته للخدمة لتضمنها اإلذالل
واملتحصل أن املالكية والشافعية واحلنابلة حيرمون اإلجارة اخلاصة 

 فال جيوز عندهم أن يعمل املسلم خادماً باخلدمة على  املسلم للكافر،

__________________  
= 

الْأَنصارِي إِلَى رحله فَلَم يجِد في رحله شيئًا فَخرج يطْلُب فَإِذَا هو بِيهودي يسقي نخلًا فَقَالَ 
و ةرملْوٍ بِتقَالَ كُلُّ د معقَالَ ن لَكخي نقأَس يودهلْيل ارِيصةً الْأَنردذَ خأْخأَنْ لَا ي ارِيصطَ الْأَنرتاش

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِلَى الن اَء بِهنِ فَجياعص نوٍ محقَى بِنتةً فَاسلْدذَ إِلَّا جأْخلَا يفَةً وشلَا حةً وارِزلَا تو
لَّمسو ." ٥/٣١٥(ذا السياق واحلديث ضعفه األلباين يف إرواء الغليل.(  

والذي يصح من احلديثني قصة مؤاجرة علي رضي اهللا عنه لنفسه مقابل مترات، دون تعيني أنه عمل 
  !ذلك مع يهودي أو غريه، وانظر اإلرواء املوضع السابق، واهللا اعلم

  ).٥٥٥ـ٥/٥٥٤(املغين  )١(
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٢٠٥  

عند الكافر سواء اخلدمة الباطنة أو الظاهرة، أما اإلجارة اخلاصة 
  .واملشتركة يف غري هذا فإا جتوز واهللا اعلم

  ـ نفقة اخلادم ٩
  .اخلادم األجري ال نفقة له؛ ألن اإلجارة ال تقتضي النفقة

السيد عند مجهور الفقهاء    ونفقة اخلادم اململوك واجبة باملعروف على       
الطعام واملسكن  : )٤(، واحلنابلة )٣(، والشافعية )٢(، واملالكية )١(من احلنفية 

  .وامللبس
ويرى احلنفية أن نفقة اخلادم ال تقدر بالدراهم كنفقة املرأة بل يفرض            

  .له ما يكفيه باملعروف على أن ال تبلغ نفقته نفقة املرأة ألنه تبع هلا
جنس طعام اخلادم هو جنس طعـام املخدومـة         ويرى الشافعية أن    

  .)٥(وكذلك للخادمة كسوة تليق حباهلا صيفاً وشتاء
ويرى احلنابلة أن نفقة اخلادم ومؤنته وكسوته تكون مثل ما المـرأة            

  .املعسر

                              
  ).٤/١٣(، االختيار لتعليل املختار ٢٢٧ خمتصر الطحاوي ص)١(
  .٢٩٩كايف يف الفقه املالكي ص ال)٢(
  .٣٧٠، حتفة اللبيب بشرح التقريب ص٢١٠ التنبيه للشريازي ص)٣(
  ).٢/٢٣١(، نيل املآرب ٢٤٢ أخصر املختصرات ص)٤(
  ).١٩/٤٢(املوسوعة الفقهية الكويتية  )٢(
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وعلى الزوج نفقة اخلـادم ومؤنتـه مـن         : "قال ابن قدامة رمحه اهللا    
 ال جيب هلا املشط والدهن      الكسوة والنفقة مثل ما المرأة املعسر إال أنه       

لرأسها والسدر ألن مثل ذلك يراد للزينة والتنظيف و ال يراد ذلك من             
اخلادم لكن إن احتاجت إىل خف لتخرج إىل شـراء احلـوائج لزمـه              

  .)١(اهـ"ذلك
  .وقد وردت األحاديث توجب نفقة اخلادم اململوك باملعروف

أَبا ذَر الْغفَارِي رضي اللَّه عنه رأَيت : "عن الْمعرور بن سويد قَالَ
إِني ساببت رجلًا : وعلَيه حلَّةٌ وعلَى غُلَامه حلَّةٌ فَسأَلْناه عن ذَلك فَقَالَ

يه فَشكَانِي إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ لي النبِي صلَّى اللَّه علَ
لَّمسو :هبِأُم هتريقَالَ! أَع ثُم : تحت اللَّه ملَهعج لُكُموخ كُمانوإِنَّ إِخ

أَيديكُم فَمن كَانَ أَخوه تحت يده فَلْيطْعمه مما يأْكُلُ ولْيلْبِسه مما 
هبلغا يم مكَلِّفُوهلَا تو سلْبيموهينفَأَع مهبلغا يم موهمفَإِنْ كَلَّفْت م."  

عن أَبِي ذَر عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من لَاَءمكُم من : ويف رواية
َ اكْسوهم مما تلْبسونَ أَو قَالَ  خدمكُم فَأَطْعموهم مما تأْكُلُونَ و

كْتلَّتجو زع اللَّه لْقوا خذِّبعلَا تو وهفَبِيع كُمملَائلَا ي نمونَ و٢("س(.  

                              
  ).٧/٥٧٠(املغين ) ٣(
  .حديث صحيح) ٢(

إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، حتت رقم أخرجه البخاري يف كتاب العتق، باب قول النيب العبيد   
=  

٢٠٦  
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العبيد أو اخلدم حىت يدخل من ليس يف : أي" هم إخوانكم:  "قوله
  .)١(ترشد إليه" حتت أيديكم : " وقرينة قوله ، الرق منهم

بعيض الذي من جنس ما يأكل للت: أي) فليطعمه مما يأكل: (قوله 
ويؤيد ذلك حديث أيب هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي ، "من"دلت عليه 

 هعم هسلجي فَإِنْ لَم هامبِطَع همادخ كُمدى أَحإِذَا أَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
، وحمل )٢(" أَو أُكْلَتينِ فَإِنه ولي علَاجهفَليناوِلْه لُقْمةً أَو لُقْمتينِ أَو أُكْلَةً

  .)٣("فإن مل جيلسه معه فليناوله لقمة: "الشاهد أنه قال
: قال ابن عبدالرب رمحه اهللا بعد إيراده حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

" أطعموهم مما تأكلون: "هذا يدل على أن قوله صلى اهللا عليه وسلم"

__________________  
= 

واللفظ له،  ومسلم يف كتاب األميان باب إطعام اململوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، ) ٢٥٤٥(
  ).١٦٦١(حديث رقم 

، واللفظ له، وأبو )١٧٣، ٥/١٦٨(والرواية املشار إليها سبق إيرادها وقد أخرجها أمحد يف املسند   
ونبهت هناك إىل أن ). ٥١٦١، ٥١٥٧( حق اململوك، حديث رقم داود يف كتاب األدب باب يف
  !أصله يف الصحيحني، وهو هذا

، وهو من كتاب األدب، باب ما ينهى )٦٠٥٠(عند شرح احلديث رقم ) ١٠/٤٦٨( فتح الباري )١(
  .عن السباب واللعن، وهو موضع آخر حلديث أيب ذر رضي اهللا عنه، عند البخاري

  . حديث صحيح)٢(
واللفظ له، ) ٢٥٥٧( البخاري يف كتاب العتق، باب إذا أتاه خادمه بطعامه، حتت رقم أخرجه  

  ). ١٦٦٣(ومسلم يف كتاب األميان، باب إطعام اململوك مما يأكل، حتت رقم 
  ).٥/١٧٤( فتح الباري )٣(
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الوجوب، فمن فعل ذلك فقد أحسن حمد له ذلك على الندب ال على 
من فعله، ألنه إذا مل يناوله من الطعام الذي صنع له، وويل حره ودخانه 

  .)١(اهـ"إال لقمة أو لقمتني، فلم يساوه معه يف الطعام وكذلك امللبس
فاملراد : "قال ابن حجر رمحه اهللا، بعد تقريره حنواً مما قرره ابن عبدالرب

لكن من أخذ باألكمل كأيب ذر فعل .  املساواة من كل جهةاملواساة ال
فال يستأثر املرء على عياله من ذلك وإن كان ، املساواة وهو األفضل

  .)٢(اهـ"جائزا
ويصرح بأن املراد هو اإلطعام حبسب العرف ما عند مالك يف املوطأ 

: لَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ، عن أَبِي هريرةَ عن رسولِ اللَّه صلَّى ال)٣(بالغاً
"يقطا يلِ إِلَّا ممالْع نم كَلَّفلَا يباملعروف و هتوسكو هامطَع لُوكملْمل ."

: ، فزاد مالك يف روايته"باملعروف: "بدون قوله)٤(وساقه مسلم
                              

  ).٨/٥٣٩( االستذكار )١(
  ).٥/١٧٤( فتح الباري )٢(
، )٨/٥٣٨(قال ابن عبدالرب يف االستذكار .  باململوك املوطأ كتاب اجلامع، باب األمر بالرفق)٣(

ليس هذا احلديث متصالً، ويسند عن أيب ): "٤٠٦-١٠/٤٠٢فتح املالك (وبنحوه يف التمهيد 
ومل : ورواية مالك ذكرها أبوداود، وساقها مث قال. هريرة من طرق حمفوظة من رواية مالك وغريه

وتفرد مالك ال يضر الرواية، : اهـ قلت"لك وحدهإال ما" باملعروف: "يقل أحد يف هذا احلديث
  !ألنه ثقة، وألن اللفظة ال تنايف احلديث، واهللا اعلم

  . حديث صحيح)٤(
  ).١٦٦٣(أخرجه مسلم يف كتاب األميان، باب إطعام اململوك مما يأكل، حتت رقم   
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، ف،  واحلديث ذه الزيادة يقتضي الرد يف ذلك إىل العر"باملعروف"
  . )١(فمن زاد عليه كان متطوعا

ما يعرف ملثله من املطعم وامللبس فال يسـاوي : واملراد بالعرف
  .)٢(سيده يف مطعم و ال ملبس
هم إخوانكم : (قوله صلى اهللا عليه وسلم : "قال النووي رمحه اهللا

، وألبسوهم مما تلبسون، جعلهم اهللا حتت أيديكم فأطعموا مما تأكلون
هم (الضمري يف ) فإن كلفتموهم فأعينوهم، ا يغلبهم وال تكلفوهم م

  .يعود إىل املماليك) إخوانكم
وإلباسهم مما يلبس حممول على ، واألمر بإطعامهم مما يأكل السيد

وأما فعل أيب ذر ، وهذا بإمجاع املسلمني، االستحباب ال على اإلجياب
  .يف كسوة غالمه مثل كسوته فعمل باملستحب

يد نفقة اململوك وكسوته باملعروف حبسب البلدان وإمنا جيب على الس
أو فوقه ، أو دونه، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه، واألشخاص

، حىت لو قتر السيد على نفسه تقتريا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا
وإلزامه وموافقته إال ، ال حيل له التقتري على اململوك، وإما شحا

                              
  ).٥/١٧٤( فتح الباري )١(
  ).٨/٥٣٩( االستذكار )٢(
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  .)١(اهـ"برضاه
قَالَ النبِي : صالحٍ قَالَ حدثَنِي أَبو هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَعن أَبِي 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص" : نم ريا خلْيالْع دالْيى ونغ كرا تم قَةدلُ الصأَفْض
  ".الْيد السفْلَى وابدأْ بِمن تعول

أَطْعمنِي : ويقُولُ الْعبد. إِما أَنْ تطْعمنِي وإِما أَنْ تطَلِّقَنِي: ةُتقُولُ الْمرأَ
يا أَبا هريرةَ : فَقَالُوا" "الابن أَطْعمنِي إِلَى من تدعنِي: واستعملْنِي ويقُولُ

و هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نذَا مه تعم؟ قَالَسلَّمس : نذَا ملَا ه
  .)٢("كيسِ أَبِي هريرةَ

واحلديث بوب عليه البخاري باب وجوب النفقة على األهل 
  .والعيال

مما يدل على أن نفقة : "قال ابن عبدالرب رمحه اهللا عن هذا احلديث أنه
و الخالف بني العلماء يف وجوب : قال. املماليك واجبة على سادام

  . )٣(اهـ"مجلة على الزوجات واملماليك والبنني الصغار والبناتالنفقات 
  .والنفقة على اخلادم باملعروف حبسب أهل البلد والزمان، كما تقدم

                              
  ).١١/١٣٣( شرح مسلم للنووي )١(
  . حديث صحيح)٢(

  ).٥٣٥٥(أخرجه البخاري كتاب النفقات باب وجوب النفقة على األهل والعيال، حديث رقم   
  ).٥٤٠ـ٨/٥٣٩( االستذكار )٣(
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كُنا جلُوسا مع عبد اللَّه بنِ عمرٍو إِذْ جاَءه قَهرمانٌ          : "عن خيثَمةَ قَالَ  
فَانطَلق فَـأَعطهِم   : قَالَ! لَا: رقيق قُوتهم؟ قَالَ  أَعطَيت ال : لَه فَدخلَ فَقَالَ  

كَفَى بِالْمرِء إِثْما أَنْ يحبِس     : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : قَالَ
هقُوت كلمي نم١("ع(.  

ب نفقته  األجري اخلاص فهذا ال جت    : هذا يف اخلادم اململوك، أما اخلادم     
على صاحبه الذي يعمل عنده إال أن يشترطها؛ ألن اإلجارة ال تقتضي            

  !النفقة عليه باإلطعام والكسوة
  !وما أنفقته على خادمك صدقة

أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالصدقَة فَقَـالَ         : "عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
: تصدق بِه علَى نفِْسك قَـالَ     : ه عندي دينار؟ فَقَالَ   يا رسولَ اللَّ  : رجلٌ

تصدق : عندي آخر؟ قَالَ  : قَالَ. تصدق بِه علَى ولَدك   : عندي آخر قَالَ  
تصدق بِه علَى : عندي آخر؟ قَالَ: زوجِك قَالَ: بِه علَى زوجتك أَو قَالَ

ادقَالَخ كقَالَ: م ري آخدنع :رصأَب ت٢("أَن(.   

                              
  . حديث صحيح)١(

  ).٩٩٦(أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال واململوك، حديث رقم   
  . حديث صحيح لغريه)٢(

، والنسائي يف كتاب )١٦٩١(يف كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم، حديث رقم أخرجه أبوداود 
واحلديث من رواية ابن عجالن عن املقربي عن ). ٢٥٢٥(الزكاة، باب تفسري ذلك، حديث رقم 

أيب هريرة، فهو حديث حسن حلال ابن عجالن يف روايته عن أيب هريرة، ولكن يشهد له حديث 
=  

٢١١  
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 هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع يديبالز يكَرِب دعنِ مامِ بقْدالْم نع
ما كَسب الرجلُ كَسبا أَطْيب من عملِ يده وما أَنفَق : "وسلَّم قَالَ
لُ عجقَةٌالردص وفَه همادخو هلَدوو هلأَهو فِْسه١("لَى ن(.  
واستعمال !  ال تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن حتصناـ ١٠

  اخلادم فيما ال جيوز شرعاً
وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن {: تعاىل تبارك و اهللاقولي

ن فإن اهللا من بعد إكراههن حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا ومن يكرهه
 . }غفور رحيم

: كَانَ عبد اللَّه بن أُبي ابن سلُولَ يقُولُ لجارِية لَه: "عن جابِرٍ قَالَ
اذْهبِي فَابغينا شيئًا فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاِء 

 تحصنا لتبتغوا عرض الْحياة الدنيا ومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه من إِنْ أَردنَ
__________________  

= 
  .ريتقي احلديث اىل درجة الصحيح لغريه، واهللا اعلماملقدام السابق قبل قليل، ف

  .٩٢ويف صحيح األدب املفرد ص). ٨٩٥، حتت رقم ٣/٤٠٨(واحلديث حسنه األلباين يف اإلرواء 
  . حديث صحيح)١(

، )١٧١٩١، حديث رقم ٢٨/٤٢٧، ١٧١٨٠، حديث رقم ٢٨/٤١٧الرسالة (أخرجه أمحد 
، واللفظ له، )٢١٣٨(ملكاسب، حديث رقم وابن ماجه يف كتاب التجارات، باب احلث على ا

  ). ١٩٥_١٤٣، حتت رقم ٩١صحيح األدب املفرد ص(وأخرجه البخاري يف األدب املفرد 
، وصحــحه يف )١٦٣(، حديث رقم ١٢١واحلديث صحح إسناده األلباين يف غاية املرام ص

حلديث ، وحسن ا"صحيح: "، وكذا يف صحيح األدب املفرد قال)٢/٥(صحيح سنن ابن ماجه 
  .حمققو مسند أمحد
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يمحر غَفُور نلَه هِناهإِكْر دعب."  
أَنَّ جارِيةً لعبد اللَّه بنِ أُبي ابنِ سلُولَ يقَالُ لَها : "ويف رواية عن جابِرٍ

كَةُ ويسم كا ذَلكَتى فَشنلَى الزا عمهكْرِهةُ فَكَانَ يميا أُمقَالُ لَهى يرأُخ
إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَنزلَ اللَّه ولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاِء 

  .) ١("إِلَى قَوله غَفُور رحيم
بغت املرأة تبغي بغاء إذا : اللغة قصد الفساد، يقالأصل البغي يف [

  ].٣٣: النور" [على البغاء تياتكمفوال تكرهوا : "فجرت، قال اللّه تعاىل
خرج : والعرب تقول. ورمبا استعمل البغي يف طلب غري الفساد

 : الرجل يف بغاء إبل له، أي يف طلبها، ومنه قول الشاعر
 من بغــــا        ال مينعك  ء اخلري تعقاد الرتـائم
إن األشائم  كاأليـــا          .])٢(من واأليامن كاألشائم

راجع إىل الفتيات، وذلك أن الفتاة إذا أرادت " إن أردن حتصنا["
التحصن فحينئذ ميكن ويتصور أن يكون السيد مكرها، وميكن أن ينهى 

  . عن اإلكراه
 يقال للسيد ال وإذا كانت الفتاة ال تريد التحصن فال يتصور أن

                              
  . حديث صحيح) ١(

  ). ٣٠٢٩(أخرجه مسلم يف كتاب التفسري باب يف ال تكرهوا فتياتكم على البغاء، حديث رقم 
  ).٢/٢٣٢(تفسري القرطيب ) ٢(
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فهذا أمر يف . تكرهها؛ ألن اإلكراه ال يتصور فيها وهي مريدة للزين
إمنا : وإىل هذا املعىن أشار ابن العريب فقال. سادة وفتيات حاهلم هذه

و الذي يصور هذكر اهللا تعاىل إرادة التحصن من املرأة ألن ذلك 
. اه، فحصلوهاإلكراه؛ فأما إذا كانت هي راغبة يف الزىن مل يتصور إكر

إن أردن : "وذهب هذا النظر عن كثري من املفسرين؛ فقال بعضهم قوله
يف الكالم : راجع إىل األيامى، قال الزجاج واحلسني بن الفضل" حتصنا

تقدمي وتأخري؛ أي وأنكحوا األيامى والصاحلني من عبادكم إن أردن 
  . حتصنا

و ذلك مما ملغى، وحن" إن أردن: "هذا الشرط يف قوله: وقال بعضهم
  . )١ (]يضعف واهللا املوفق

واآلية واحلديث دليل على عدم جواز استخدام اخلادم يف كل عمل 
حمرم ال جيوز يف اإلسالم سواء كانت احلرفة فيه ممنوعة أو جتر إىل أمر 

  . ممنوع شرعا جلامع ما بينهما من ارتكاب املعصية
  ـ التبين للخدم ١١

بقَالَ أَخ رِيهالز ناعهنع اللَّه يضةَ رشائع نرِ عيبالز نةُ بورنِي عر :
أَنَّ أَبا حذَيفَةَ بن عتبةَ بنِ ربِيعةَ بنِ عبد شمسٍ وكَانَ ممن شهِد بدرا "

                              
  ).٢٥٥ـ١٢/٢٥٤(تفسري القرطيب ) ١(
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 هكَحأَنا ومالى سنبت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عم تبِن دنه يهأَخ تبِن
كَما تبنى النبِي . الْوليد بنِ عتبةَ بنِ ربِيعةَ وهو مولًى لامرأَة من الْأَنصارِ

  .صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم زيدا
إِلَي اسالن اهعد ةيلاهي الْجلًا فجى رنبت نكَانَ مو هاثريم نرِثَ موو ه

لَ اللَّهزى أَنتح :}يكُمالومو هلإِلَى قَو هِمائآبل موهعوا إِلَى }ادد؛ فَر
آبائهِم فَمن لَم يعلَم لَه أَب كَانَ مولًى وأَخا في الدينِ فَجاَءت سهلَةُ 

رشي ثُم العامرِي وهي امرأَةُ أَبِي حذَيفَةَ بنِ بِنت سهيلِ بنِ عمرٍو الْقُ
عتبةَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَت يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا نرى سالما 

  .)١("ولَدا وقَد أَنزلَ اللَّه فيه ما قَد علمت فَذَكَر الْحديثَ
  .واحلديث دليل على عدم جواز تبين اخلدم

ودعاه ، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد تبىن زيدا : قال العلماء "
فيكون ، يتبىن الرجل مواله أو غريه ؛ وكانت العرب تفعل ذلك ، ابنه 

                              
  .حديث صحيح) ١(

، وهو يف البخاري )٢٠٦١(أخرجه أبوداود يف كتاب النكاح باب فيمن حرم به، حديث رقم 
خمتصراً مل يذكر قصة سهلة إىل ) ٥٠٨٨(يف كتاب النكاح باب األكفاء يف الدين، حديث رقم 

  .آخره
، قصة سهلة )١٤٥٣(وأخرج مسلم يف صحيحه يف كتاب الرضاع باب رضاع الكبري حديث رقم 

 يف وسبق احلديث تاماً ـ يف أحكام اخلدم. من غري طريق الزهري عن عروة عن عائشة به
اخلادم هل يكون حمرماً لسيدته؟ ـ بسياق أيب داود وهو من طريق : العبادات املسألة الرابعة

  .الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها، وهو الطريق الذي ساق منه البخاري هذا احلديث
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فرجع كل إنسان إىل ، حىت نزلت اآلية ، وينتسب إليه ، يوارثه ، ابنا له 
فيضاف إىل مواليه كما قال ،  يكن له نسب معروف إال من مل، نسبه 

فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم { : اهللا تعاىل 
{"(١).  

  ـ إرضاع اخلادم١٢
عن ابنِ شهابٍ حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ عن عائشةَ زوجِ النبِي صلَّى 

بنِ شهابٍ حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ عن عائشةَ زوجِ اللَّه علَيه وسلَّم عن ا
أَنَّ أَبا حذَيفَةَ بن عتبةَ بنِ ربِيعةَ : "النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأُم سلَمةَ 

ةَ أَخناب هكَحأَنا ومالى سنبسٍ كَانَ تمش دبنِ عنِ بب يدلالْو تبِن دنه يه
عتبةَ بنِ ربِيعةَ وهو مولًى لامرأَة من الْأَنصارِ كَما تبنى رسولُ اللَّه صلَّى 

  .اللَّه علَيه وسلَّم زيدا
و هإِلَي اسالن اهعد ةيلاهي الْجلًا فجى رنبت نكَانَ مى وتح اثَهريثَ مرو

كي ذَلالَى فعتو هانحبس لَ اللَّهزأَن :} هلإِلَى قَو هِمائآبل موهعاد
يكُمالومينِ وي الدف كُمانوفَإِخ{ أَب لَه لَمعي لَم نفَم هِمائوا إِلَى آبد؛ فَر

  .كَانَ مولًى وأَخا في الدينِ
فَجاَءت سهلَةُ بِنت سهيلِ بنِ عمرٍو الْقُرشي ثُم الْعامرِي وهي امرأَةُ 

                              
  ).١٩٦_١٥/١٩٥(شرح النووي على مسلم  ) ١(
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فَةَ فَقَالَتذَيأْوِي : أَبِي حكَانَ يا ولَدا ومالى سرا نا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري
ريو داحو تيي بفَةَ فذَيأَبِي ح عمي وعم زع لَ اللَّهزأَن قَدلًا وانِي فُض
  وجلَّ فيهِم ما قَد علمت فَكَيف ترى فيه؟

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا النفَقَالَ لَه : سمخ هتعضفَأَر يهعضأَر
ذَلك كَانت عائشةُ رضي رضعات فَكَانَ بِمنزِلَة ولَدها من الرضاعة فَبِ

اللَّه عنها تأْمر بنات أَخواتها وبنات إِخوتها أَنْ يرضعن من أَحبت عائشةُ 
أَنْ يراها ويدخلَ علَيها وإِنْ كَانَ كَبِريا خمس رضعات ثُم يدخلُ علَيها 

س أُم تأَبو لْنخدأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياجِ النوأَز رائسةَ ولَم
 قُلْنو دهي الْمف عضرى يتاسِ حالن نا مدأَح ةاعضالر لْكبِت هِنلَيع

بِي صلَّى اللَّه علَيه واللَّه ما ندرِي لَعلَّها كَانت رخصةً من الن: لعائشةَ
  .)١("وسلَّم لسالمٍ دونَ الناسِ

وهذا احلديث فيه أن عائشة رضي اهللا عنها كانت تذهب إىل جواز 
وأا كانت ال تفرق يف حكم الرضاع بني . إرضاع الكبري عند احلاجة

وقد استشكل ذلك مع كوا تروي عن رسول ، حال الصغر والكرب 
  :اهللا عليه وسلم احلديث التايلاهللا صلى 

عن عائشةَ رضي اللَّه عنها أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخلَ علَيها 

                              
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ١(
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٢١٨  

فَقَالَت كذَل كَرِه هكَأَن ههجو ريغت هلٌ فَكَأَنجا رهدنعي: وأَخ هفَقَالَ! إِن :
نَ مظُرانةاعجالْم نةُ ماعضا الرمفَإِن كُنانوإِخ ١("ن(.  

وهذا احلديث يقتضي أن الرضاعة اليت تثبت ا احلرمة وحتل ا 
ألن معدته ، سد اللنب جوعتهياخللوة هي حيث يكون الرضيع طفال 

ضعيفة يكفيها اللنب وينبت بذلك حلمه فيصري كجزء من املرضعة 
  . مع أوالدهافيشترك يف احلرمة

باب من قَالَ لَا رضاع بعد حولَينِ : "وقد بوب البخاري يف صحيحه 
، وما يحرم }حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ{: لقَوله تعالَى

ريِهكَثاعِ وضيلِ الرقَل نيثوأورد حتت الترمجة هذا احلد". م.  
فإمنا الرضاعة من : "يف قوله: " قال أبوالعباس القرطيب رمحه اهللا

، تثبيت قاعدة كلية صرحية يف اعتبار الرضاع يف الزمن الذي "ااعة
ملن أراد أن {: يستغين به الرضيع عن الطعام باللنب، ويعتضد بقوله تعاىل

تاج فأنه يدل على أن هذه املدة أقصى مدة الرضاع احمل} يتم الرضاعة
، فما زاد عليه ال حيتاج إليه عادة فال يعترب شرعا، إليه عادة املعترب شرعا

  .)٢(اهـ"إذ ال حكم للنادر

                              
، وأخرجه مسلم يف كتاب الرضاع باب إمنا الرضاعة من )٥١٠٢( حديث رقم يف كتاب النكاح) ١(

  ).١٤٥٥(ااعة، حديث رقم 
  . بتصرف) ٤/١٨٨(املفهم  )١(
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٢١٩  

ومع هذا فقد احتجت على جواز رضاع الكبري بقصة سامل موىل أيب 
اعتبار مقدار " إمنا الرضاعة من ااعة: " حذيفة فلعلها فهمت من قوله

وذلك أعم من أن ، ملن يرتضع منهاما يسد اجلوعة من لنب املرضعة 
يكون املرتضع صغريا أو كبريا فال يكون احلديث نصا يف منع اعتبار 

  .)١(رضاع الكبري
وقد قال ابن تيميه رمحه اهللا معلقاً على حديث إرضاع سامل موىل أيب 

 النيبوهذا احلديث أخذت به عائشة وأىب غريها من أزواج : "حذيفة
: أخذ به مع أن عائشة روت عنه قال يأنصلى اهللا عليه وسلم 

 تغذية أو لكنها رأت الفرق بني أن يقصد رضاعة ؛"الرضاعة من ااعة"
 مل حيرم إال ما كان قبل الفطام وهذا هو الثاينفمىت كان املقصود 

 جعله ذا حمرم وقد إىل احتيج إنإرضاع عامة الناس وأما األول فيجوز 
      .)٢(اهـ." قول متوجهجيوز للحاجة ماال جيوز لغريها وهذا

ريب أن يرضع  و الرضاعة احملرمة بال: " قال ابن تيميه رمحه اهللا
 فيشرب منه مث يدعه مث يأخذه فيشرب مرة الثديمخس رضعات فيأخذ 
  . زمن واحد مثل غدائه وعشائهيفمث يدعه ولو كان ذلك 

                              
  ).٩/١٤٨(مستفاد من فتح الباري  )٣(
  ).٦٠ـ٣٤/٥٩(جمموع الفتاوى  )١(
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٢٢٠  

  .)١(الشافعي مذهب يفوأما دون اخلمس فال حيرم 
  .)٣(ومالك)٢( حنيفةأيبوالكثري كقول  حيرم القليل :وقيل
 واألقوال الثالثة مروية عن أمحد . ثالث رضعاتإال ال حيرم :وقيل

كان مما : ")٥( الصحيحنييف الذيحلديث عائشة )٤(شهر عنهألكن األول 
نزل ىف القرآن عشر رضعات حيرمن مث نسخ ذلك خبمس رضعات فتوىف 

  ".لى ذلكرسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  واألمر ع
ن ترضع أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر امرأة أيضا أوغريه )٦(وىف املسند

   .شخصا مخس رضعات لتحرم عليه
ن متام الرضاع حوالن كامالن إ احلولني فيفاحملرم ما كان  والرضاع

والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد {: كما قال تعاىل
 متام الرضاعة فليس من الرضاعة وهلذا    وما كان بعد،}أن يتم الرضاعة

كان مجهور العلماء واألئمة األربعة وغريهم على أن رضاع الكبري ال 

                              
  ).٢/١١٣(، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ٣٦٤حتفة اللبيب يف شرح التقريب ص: انظر  )٢(
  ، )٣/١١٧(، االختيار لتعليل املختار ٢٢٠خمتصر الطحاوي ص: انظر  )٣(
  . ٢٤٢، الكايف يف الفقه املالكي ص)٢/٩٤٦(املعونة للقاضي عبدالوهاب : انظر )٤(
  . ٢٣٩، أخصر املختصرات ص)٥٣٦ـ٧/٥٣٥(املغين البن قدامه : انظر) ٥(
  ).١٤٥٢( خبمس رضعات، حتت رقم احلديث عند مسلم يف كتاب الرضاع باب التحرمي) ٦(
  ).٦/٢٠١(مسند أمحد  )١(
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 يدخل عل: "عن عائشة قالت)١( الصحيحنييفله واحتجوا مبا  تأثري
 من هذا يا : رجل فقاليرسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  وعند

خوانكن أ انظرن من  يا عائشة: قال! من الرضاعةي أخ:قلت؟ عائشة
  ".إمنا الرضاعة من ااعة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : " عن أم سلمة قالتالترمذي وروى 
 وكان قبل ي الثديفال ما فتق األمعاء إ ال حيرم من الرضاعة :وسلم
   .)٢("الفطام

                              
  .سبق خترجيه قبل قليل) ٢(
  .حديث صحيح )٣(

أخرجه الترمذي يف كتاب الرضاع باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة ال حترم إال يف الصغر، حديث 
لَى هذَا عند أَكْثَرِ هذَا حديثٌ حسن صحيح والْعملُ ع: "قَالَ أَبو عيسى). ١١٥٢(رقـــم 

أَهلِ الْعلْمِ من أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وغَيرِهم أَنَّ الرضاعةَ لَا تحرم إِلَّا ما كَانَ دونَ 
مرحلَا ي هنِ فَإِنلَينِ الْكَاملَيوالْح دعا كَانَ بمنِ ولَيوئًاالْحيورواته ثقات، ولكنه من طريق فاطمة ".  ش

اهـ وتعقبه "مل تسمع من أم سلمة): "١٠/٢١(بنت املنذر عن أم سلمة، وقال ابن حزم يف احمللى 
ووجه النظر أنه : اهـ قلت"واستدل على ذلك بشيء فيه نظر: " بقوله٣٧٨يف حتفة التحصيل ص

سلمة سنة تسع ومخسني وفاطمة صغرية، مل تلقها مولد فاطمة سنة مثان وأربعني، وماتت أم : "قال
فكيف حتفظ عنها ومل تسمع من خالة أبيها عائشة أم املؤمنني وهي يف حجرها إمنا أبعد مساعها من 

اهـ ووجه النظر أنه أثبت معاصرا هلا يف "جدا أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهم
فإن صح مساعها فاحلديث صحيح !. فكيف ينفيه؟إحدى عشرة سنة، وهو سن ميكن فيه السماع، 

ويف الباب ما أخرجه ابن ماجه يف كتاب النكاح باب ال رضاع بعد فصال، حديث ! واهللا اعلم
حدثَنا حرملَةُ بن يحيى حدثَنا عبد اللَّه بن وهبٍ أَخبرنِي : "، بإسناد حسن وسياقه)١٩٤٦(رقم 

عن أَبِي الْأَسود عن عروةَ عن عبد اللَّه بنِ الزبيرِ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ ابن لَهِيعةَ 
=  

٢٢١  
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٢٢٢  

  وقته وهو احلوالن كما جاء  يفأي ":ي الثديف" :ومعىن قوله
 ،زمن الرضاعيف  وهو :أي)١("يالثد هيم مات يفبراإ ن ابينإ: "احلديث

رضاع بعد احلولني وال بعد الفطام وإن كان   أنه اليقتضيوهذا ال 
    .الفطام قبل متام احلولني

 الكبري حيرم إرضاع أن إىلوقد ذهب طائفة من السلف واخللف 
 صحيح مسلم وغريه عن زينب بنت أم سلمة أن أم واحتجوا مبا يف
وذكر احلديث  ... ئشة إنه يدخل عليك الغالم األيفعسلمة قالت لعا

      .)٢(اهـ"السابق
قال : قال عبدالرزاق عن ابن جريج: "قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل 

ال : رجل لعطاء أن امرأة سقتين من لبنها بعدما كربت أفأنكحها ؟ قال
كانت عائشة . نعم : هذا رأيك ؟ قال: فقلت له: قال ابن جريج . 

  .)٣(" بذلك بنات أخيهاتأمر
مل خيتلف عنه يف : وقال ابن عبد الرب. وهو قول الليث بن سعد

  . ) ٤(ذلك
__________________  

= 
  "لَا رضاع إِلَّا ما فَتق الْأَمعاَء

  ).٢٣١٦(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل باب رمحته الصبيان والعيال حديث رقم ) ٤(
  ).٦٠ـ٣٤/٥٩(جمموع الفتاوى  )١(
  ).١٣٨٨٣، حتت الرقم ٧/٤٥٨(مصنف عبدالرزاق  )٢(
  ).٦/٢٥٥(، االستذكار )٧/٤٠٦،٤٠٧فتح املالك (التمهيد : انظر  )٤(
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٢٢٣  

يف مسند " ذيب اآلثار"وذكر الطربي يف ) : ابن حجر: القائل(قلت
، هذه املسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة)١(علي

واج النيب صلى اهللا أىب سائر أز: "وهو مما خيص به عموم قول أم سلمة
 )٢(أخرجه مسلم" عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا 

  .وغريه
ونقله الطربي أيضا عن عبد اهللا بن الزبري والقاسم بن حممد وعروة يف 

  .آخرين
وذهب اجلمهور إىل اعتبار الصغر يف الرضاع احملرم وقد تقدم ضبطه 

  : وأجابوا عن قصة سامل بأجوبة ، 
وقرره ، نه حكم منسوخ وبه جزم احملب الطربي يف أحكامهمنها أ

بعضهم بأن قصة سامل كانت يف أوائل اهلجرة واألحاديث الدالة على 
وهو ، اعتبار احلولني من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها

مستند ضعيف إذ ال يلزم من تأخر إسالم الراوي وال صغره أن ال يكون 
في سياق قصة سامل ما يشعر بسبق احلكم وأيضا ف، ما رواه متقدما

باعتبار احلولني لقول امرأة أيب حذيفة يف بعض طرقه حيث قال هلا النيب 
وكيف أرضعه وهو رجل كبري : قالت ، أرضعيه: "صلى اهللا عليه وسلم

                              
  !مل أجد هذا يف مسند علي املطبوع من ذيب اآلثار، فلعله يف املفقود منه، واهللا اعلم) ٣(
  ! صدر هذه الترمجةيشري إىل احلديث املذكور يف) ١(
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قد علمت أنه رجل : ؟ فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
وهذا يشعر " أرضعيه: قال، ذو حليةإنه : "ويف رواية ملسلم قالت" كبري

  . )١(بأا كانت تعرف أن الصغر معترب يف الرضاع احملرم
واألصل فيه قول ، ومنها دعوى اخلصوصية بسامل وامرأة أيب حذيفة

ما نرى هذا إال رخصة : "أم سلمة وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم
قرره ابن و، "أرخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسامل خاصة

الصباغ وغريه بأن أصل قصة سامل ما كان وقع من التبين الذي أدى إىل 
فلما نزل االحتجاب ومنعوا من التبين شق ذلك ، اختالط سامل بسهلة

. على سهلة فوقع الترخيص هلا يف ذلك لرفع ما حصل هلا من املشقة
وهذا فيه نظر؛ ألنه يقتضي إحلاق من يساوي سهلة يف املشقة 

  .اج ا فتنفي اخلصوصية ويثبت مذهب املخالفواالحتج
لكن يفيد االحتجاج ـ وقرره آخرون ـ بأن األصل أن الرضاع ال 

فلما ثبت ذلك يف الصغر خولف األصل له وبقي ما عداه على ، حيرم
وقصة سامل واقعة عني يطرقها احتمال اخلصوصية فيجب ، األصل

  .)٢(اهـ"الوقوف عن االحتجاج ا
 األصل حمله عند عدم الدليل أما مع ورود الدليل استصحاب: قلت

                              
  ).١٠/٢٣(وذا اجلواب رد ابن حزم دعوى النسخ يف احمللى  )١(
  ).٩/١٤٩(فتح الباري ) ١(
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فال حمل له، واحتمال اخلصوصية قد أجاب عنه رمحه اهللا قبل قليل، فلم 
يبق إال أن يقال األصل أن اإلرضاع إما أن يكون من أجل التغذية و إما 
من أجل الرضاعة والتحرمي؛ فإن كان األول فال حيرم إال إذا كان يف 

 رضعات، وإن كان الثاين فال حيرم إال إذا كان حلاجة احلولني خبمس
  !داعية كما يف قصة سامل موىل أيب حذيفة

: )١(ويف االختيارات الفقهيه من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميه
رضاع الكبري تنتشر به احلرمة حبيث الدخول واخللوة إذا كان قد ترىب "

 موىل أيب حذيفة يف البيت حبيث ال حيتشمون منه للحاجة؛ لقصة سامل
 ممن يرى أنه ينشر احلرمة  )٢(وهو مذهب عائشة وعطاء والليث وداود

  اهـ"مطلقاً
فاخلادم احلر إن ترىب ونشأ صغرياً يف البيت واحتيج لدخوله وخروجه 
بعدما كرب جيوز إرضاعه عند السيدة عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما 

  .  ين، رحم اهللا اجلميعوكذا عطاء والليث وابن حزم وابن تيميه يف آخر

                              
  .٢٨٣ص) ١(
ويف نسبة ذلك لداود نظر فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع ): "٩/١٤٩(قال يف فتح الباري ) ٣(

وإمنا الذي نصر مذهب ، وكذا نقل غريه من أهل الظاهر وهم أخرب مبذهب صاحبهم ، اجلمهور
  ).١٠/١٧(وانظر احمللى   اهـ  "عائشة هذا وبالغ يف ذلك هو ابن حزم ونقله عن علي
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    استئذان اخلدم يف أوقات العوراتـ١٣
اخلادم اململوك سواء كان ذكراً أو أنثى، والصغري احلر الذي مل يبلغ 
احللم  ليس له الدخول على أصحاب البيت إال بعد االستئذان يف أوقات 

  :ثالث
  .من قبل صالة الفجر: الوقت األول 
  . كم من الظهريةحني تضعون ثياب: الوقت الثاين 

  .من بعد صالة العشاء: الوقت الثالث 
وفيما عدا هذه األوقات جيوز للخدم من العبيد واإلماء والصغار 

  .األحرار أن يدخلوا وخيرجوا على أصحاب البيت دون استئذان
 √ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Σ¬Ρ∇⇓ΨϒΛΤΤΩΤ�♥Ω∼Ψ† … :قال اهللا تبارك وتعاىل

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… πŒς∇ς∏Ω∨ ⌠¬Ρ∇Σ⇒ΗΤ∧ΤÿΚς… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ψς√ Ν…Σ⊕Ρ∏‰ΩΤÿ Ω¬ΣΤ∏Σ™<√≅… ψΡ∇⇒Ψ∨ ð÷ΗΤΤς∏ΩΤ’ 
&ξ‹.ΘΩ≤Ω∨ ⇑ΨΘ∨ Ξ‰ΩΤ∈ Ψ〈λς∏Ω″ Ξ≤•Ω⊃<√≅… Ω⇐κΨšΩ Ω⇐Σ⊕Ω∝ΩΤ� ¬Ρ∇ΩΤŠ†Ω∼Ψ’ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ〈Ω⁄κΞΠςℵ≠√≅… 
?⇑Ψ∨Ω ΨŸ⊕ΩΤŠ Ψ〈λς∏Ω″ &Ψ∫:†Ω↑Ψ⊕<√≅… 〉÷ΗΤΤς∏ΩΤ’ ξ‹ΗΩ⁄Ω∅ &⌠¬Ρ∇Πς√ Ω♦∼ς√ ψΡ∇∼ς∏Ω∅ ‚Ω�Ω 

⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ =Σ—†ΩΤ⇒Σ– &ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ⊕ΩΤŠ φΣΤ⊇.Πςς≡ ψΡ∇∼ς∏Ω∅ ⌠¬Ρ∇Σ∝⊕ΩΤŠ υς∏Ω∅ &ω×⊕ΩΤŠ 
ð∠Ψ√.ςϒς Σ⇐ΠΞκΩ‰ΣΤÿ ϑðΣ/≅… Σ¬Ρ∇ς√ Ψ%ŒΗΤΩΤÿ›‚�≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω }ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ|Ωš (58)  ≈ 

  .]٥٨:النور[
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ن يف مجيع وعدا هؤالء ليس هلم الدخول على أهل البيت إال بإذ
  .األوقات

 ∨ς′ΞΜ…Ω Ω⊗ς∏ΩΤŠ ΣΗΤΩ⊃<≡ΚΚς‚≅… Σ¬Ρ∇⇒Ψ… …: وبرهان ذلك: قال اهللا تبارك وتعاىل 
Ω¬ΣΤ∏Σ™<√≅… Ν…Σ⇓ΨϒΛΤΤΩΤ�♥Ω∼<∏ΩΤ⊇ †Ω∧Ω{ Ω⇐ΩϒΛΩΤ�♠≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ &ψΞΨ∏‰ς∈ ð∠Ψ√Ηðϒð 

Σ⇐ΠΨκΩ‰ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⌠¬Ρ∇ς√ −%ΨΨ�ΗΤΤΩÿ…ƒ∫ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω }ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ|Ωš (59) ≈[ ∇〈∩ :59.]  
 اهللا تعاىل املؤمنني أن يستأذم خدمهم أمر: " كثري رمحه اهللابن قال

،  وأطفاهلم الذين مل يبلغوا احللم منهم يف ثالثة أحوالأمياممما ملكت 
وحني ،  الناس إذ ذاك يكونون نياما يف فرشهم ألنمن قبل صالة الغداة 

 ألن اإلنسان قد يضع القيلولة وقت  يف:تضعون ثيابكم من الظهرية أي
 وقت النوم ألنهومن بعد صالة العشاء ، ثيابه يف تلك احلال مع أهله

فيؤمر اخلدم واألطفال أن ال يهجموا على أهل البيت يف هذه األحوال 
،  خيشى من أن يكون الرجل على أهله أو حنو ذلك من األعمال ملا

 –ΗΤΤς∏ΩΤ’ ξ‹ΗΩ⁄Ω∅ &⌠¬Ρ∇Πς√ Ω♦∼ς√ ψΡ∇∼ς∏Ω∅ ‚Ω�Ω ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ =Σ—†ΩΤ⇒Σ÷〈 �: وهلذا قال
&ΘΩ⇑Σ∑ΩŸ⊕ΩΤŠ جناح عليكم فال إذا دخلوا يف حال غري هذه األحوال : أي� 

 قديف متكينكم إياهم وال عليهم إن رأوا شيئا من غري تلك األحوال ألنه 
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أذن هلم يف اهلجوم وألم طوافون عليكم أي يف اخلدمة وغري 
  .)١(اهـ"ذلك
ةَعكْرِمع اقِ قَالُوا: "نرلِ الْعأَه نا مفَرى : أَنَّ نرت فاسٍ كَيبع نا ابي

 زع لُ اللَّهقَو دا أَحلُ بِهمعلَا يا ونرا أُما بِميها فنري أُمالَّت ةالْآي هذي هف
ذنكُم الَّذين ملَكَت أَيمانكُم والَّذين لَم يا أَيها الَّذين آمنوا ليستأْ�: وجلَّ

يبلُغوا الْحلُم منكُم ثَلَاثَ مرات من قَبلِ صلَاة الْفَجرِ وحني تضعونَ 
 سلَي لَكُم اترواِء ثَلَاثُ عشالْع لَاةص دعب نمو ةالظَّهِري نم كُمابيث

عليم   �إِلَى  .. �م ولَا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُونَ علَيكُم علَيكُ
يمكاسٍ�حبع ن؟ قَالَ اب : رتالس بحي نِنيمؤبِالْم يمحر يملح إِنَّ اللَّه

ا دمبالٌ فَرجلَا حو ورتس هِموتيبل سلَي اسكَانَ النو لَدالْو أَو مادلَ الْخخ
 لْكي تف ئْذَانتاسبِال اللَّه مهرفَأَم هللَى أَهلُ عجالرلِ وجةُ الريمتي أَو

دعب كلُ بِذَلمعا يدأَح أَر رِ فَلَميالْخورِ وتبِالس اللَّه ماَءهفَج اترو٢("الْع(.  
: استأذن على أخيت؟ فقال: لت ابن عباس فقلتسأ: عن عطاء قال

                              
  ).٣٠٣ـ٣/٣٠٢(تفسري القرآن العظيم ) ١(
  . أثر حسن اإلسناد) ١(

، وابن )٥١٩٢(أخرجه أبوداود يف كتاب األدب باب االستئذان يف العورات الثالث، حديث رقم 
  ). ٧/٩٧(، والبيهقي يف سننه الكربى )١٤٧٨٧، حتت رقم ٨/٢٦٣٢(ه أيب حامت يف تفسري

، وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )٣/٣٠٣(واألثر صحح إسناده ابن كثري يف تفسريه 
  اهـ"حسن اإلسناد موقوف: "وقال) ٣/٩٧٥(
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أختان يف حجري، وأنا أموما وأنفق عليهما، : فأعدت فقلت! نعم
يا أَيها �: مث قرأ ! نعم، أحتب أن ترامها عريانتان؟: أستأذن عليهما؟ قال

 ينالَّذو كُمانمأَي لَكَتم ينالَّذ كُمنأْذتسيوا لنآم ينالَّذ لُموا الْحلُغبي لَم
 نم كُمابيونَ ثعضت نيحرِ والْفَج لَاةلِ صقَب نم اترثَلَاثَ م كُمنم

لَكُم اترواِء ثَلَاثُ عشالْع لَاةص دعب نمو ةالظَّهِري �.  
 }ς′ΞΜ…Ω Ω⊗ς∏ΩΤŠ ΣΗΤΩ⊃<≡ΚΚς‚≅… Σ¬Ρ∇⇒Ψ∨ Ω¬ΣΤ∏Σ™<√≅… Ν…Σ⇓ΨϒΛΤΤΩΤ�♥Ω∼<∏ΩΤ⊇ †Ω∧Ω… …: قال

Ω⇐ΩϒΛΩΤ�♠≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ⇑Ψ∨ &ψΞΨ∏‰ς∈ ≈فاإلذن واجب على :   قال ابن عباس
  .)١("الناس كلهم

مث رخص هلم يف الدخول : "عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال
فيما بني ذلك بغري إذن يعين فيما بني صالة الغداة إىل الظهر وبعد الظهر 

عشاء، أنه رخص خلادم الرجل والصيب أن يدخل عليه مرتله إىل صالة ال
 لَيس علَيكُم ولَا علَيهِم جناح بعدهن �:   بغري إذن قال وهو قــوله

 كُملَيافُونَ عطَو� ϒ ا من بلغ احللم فإنه ال يدخل على الرجل وأهلهفأم

                              
  ).٧/٩٧(، والبيهقي )٤٠٨صحيح األدب املفرد ص(أخرجه البخاري يف األدب املفرد  )٢(

  اهـ"صحيح اإلسناد: " قال األلباين يف صحيح األدب املفرد
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  . )١("إال بإذن على كل حال
  ـ شؤم اخلادم١٤

إِنْ كَانَ في : "بر عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَعن جا
  .)٢("شيٍء فَفي الربعِ والْخادمِ والْفَرسِ

  : قال ابن القيم رمحه اهللا يف ذكر املذاهب  يف معىن احلديث
مل جيزم النيب  صلى اهللا عليه وسلم  بالشؤم يف هذه : قالت طائفة "

وال يلزم من . إن يكن الشؤم يف شيء: ثالثة بل علقه على الشرط فقالال
صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها فقد يصدق التالزم بني 

   ... )٣(!املستحيلني
إضافة رسول اهللا صلى عليه وسلم الشؤم إىل : وقالت طائفة أخرى

                              
أخرج الطربي بسند ): "٣/٤٨٠(تفسري الطربي ، قال يف الصحيح املسبور من التفسري باملأثور ) ١(

  .اهـ"وساقه... حسن 
  .حديث صحيح) ١(

  ).٢٢٢٧(، حديث رقم ...أخرجه مسلم يف كتاب السالم باب الطرية والفأل   
إن كان : "وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم): "٣٤مسند علي ص(ي يف ذيب اآلثار  قال الطرب)٣(

فإنه مل يثبت بذلك صحة الطرية، بل إمنا أخرب صلى اهللا " الشؤم يف شيء ففي الدار واملرأة والفرس
وذلك إىل النفي أقرب منه إىل اإلجياب؛ . عليه وسلم أن ذلك إن كان يف شيء ففي هذه الثالث

غري إثبات منه أن فيها زيداً بل ذلك من النفي " إن كان يف هذه الدار أحد فزيد: "ل القائلألن قو
  اهـ"أن يكون فيها زيدا، أقرب منه إىل اإلثبات أن فيها زيداً
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ا هي قد حيصل مقارنا هلا وعندها ال أ: هذه الثالثة جماز واتساع أي
أنفسها مما يوجب الشؤم قالوا وقد يكون الدار قد قضى اهللا عز وجل 
عليها أن مييت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك يف البلد الذي يرتل 
الطاعون به ويف املكان الذي يكثر الوباء به فيضاف ذلك إىل املكان 

ع والري جمازا واهللا خلقه عنده وقدره فيه كما خيلق املوت  القاتل والشب
عند أكل اآلكل وشرب الشارب فالدار اليت يهلك ا أكثر ساكنيها 
توصف بالشؤم ألن اهللا عز وجل قد قصها بكثرة من قبض فيها كتب 
اهللا عليه املوت يف تلك الدار حسن إليه سكناها وحركه إليها حىت 
يقبض روحه يف املكان الذي كتب له كما ساق الرجل من بلد إىل بلد 

وكذلك ما يوصف : قالوا. لبقعة اليت قضى أنه يكون مدفنه الألثر وا
من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء وال 
طيب تربة وال طبع يزداد به األجل وينقص بفواته ولكن اهللا سبحانه قد 
خلق ذلك املكان احلصن أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه 

 إليهم قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا يف الدور وجيمعهم فيه وحيببه
والبقاع جاز مثله يف النساء واخليل فتكون املرأة قد قدر اهللا عليها أن 
تتزوج عددا من الرجال وميوتون معها فال بد من إنفاذ قضائه وقدره 

ن الرجل ليقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها لوجه من إحىت 
قضاؤه وقدره فتوصف املرأة بالشؤم لذلك يتم ها حىت الطمع يقوده إلي
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وقال ابن . وكذلك الفرس وإن مل يكن لشيء من ذلك فعل وال تأثري
إن ذلك كذب : سئل مالك عن الشؤم يف الفرس والدار؟ فقال: القاسم

فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا مث سكنها آخرون فملكوا 
 .     أعلمقال فهذا تفسريه فيما نرى واهللا

شؤم الدار جماورة جار السوء وشؤم الفرس أن : وقالت طائفة أخرى
  .يغزى عليها يف سبيل اهللا وشؤم املرأة أن ال تلد وتكون سيئة اخللق

الطرية : هذا مستثىن من الطرية أي: وقالت طائفة أخرى منهم اخلطايب
بتها أو منهي عنها إال أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صح

فرس أو خادم فليفارق اجلميع بالبيع والطالق وحنوه وال يقيم على 
  .الكراهة والتأذي به فإنه شؤم

وقد سلك هذا املسلك أبو حممد بن قتيبة يف كتاب مشكل احلديث 
 .    له ملا ذكر أن بعض املالحدة اعترض حبديث هذه الثالثة

لحق من تشاءم ا الشؤم يف هذه الثالثة إمنا ي: وقالت طائفة أخرى
وتطري ا فيكون شؤمها عليه ومن توكل على اهللا ومل يتشاءم ومل يتطري 

الطرية على من : "ويدل عليه حديث أنس:  عليه قالواةمل تكن مشؤوم
وقد جيعل اهللا سبحانه تطري العبد وتشاؤمه سببا حللول املكروه . )١("تطري

                              
اإلحسان (، وابن حبان )٤/٣١٤(أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار . حديث حسن اإلسناد  ) ١(

 .ديث صححه ابن حبان ، وحسن إسناده حمقق اإلحسان        واحل).  ٦١٢٣، حديث رقم    ١٣/٤٩٢
=  

٢٣٢  
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وف والرجاء من أعظم به كما جيعل الثقة والتوكل عليه وإفراده باخل
أن الطرية إمنا تتضمن : األسباب اليت يدفع ا الشر املتطري به؛ وسر هذا

الشرك باهللا تعاىل واخلوف من غريه وعدم التوكل عليه والثقة به كان 
صاحبها غرضا لسهام الشر والبالء فيتسرع نفوذها فيه ألنه مل يتذرع 

شيئا غري اهللا سلط عليه من التوحيد والتوكل جبنة واقية وكل من خاف 
كما أن من أحب مع اهللا غريه عذب به ومن رجا مع اهللا غريه خذل من 
جهته وهذه أمور جتربتها تكفي عن أدلتها والنفس ال بد أن تتطري ولكن 
املؤمن القوي اإلميان يدفع موجب تطريه بالتوكل على اهللا فإن من توكل 

  :على اهللا وحده كفاه من غريه قال تعاىل 
 …≅√↑ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ð‹<Κ…Ω≤ΩΤ∈ Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… <ϒΨ⊕ΩΤ�♠≅†ΩΤ⊇ Ψϑð/≅†ΨŠ Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς… … :ال تعاىل ق

γψ∼Ψ–ΘΩ≤√≅… (98) ΙΣΠς⇓ΜΞ… ð♦∼ς√ ΙΣς√ }⇑ΗΤς≠<∏Σ♠ ς∏Ω∅ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ υς∏Ω∅Ω 

ψΞΨΘΤŠΩ⁄ Ω⇐ΣΤ∏Πς{ΩΩ�ΩΤÿ (99) †Ω∧Πς⇓ΞΜ… ΙΣΣ⇒ΗΤς≠<∏Σ♠ ς∏Ω∅ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ΙΣΩΤ⇓⌠Πς√ΩΩ�ΩΤÿ 

__________________  
= 

ال طرية والطرية على من تطري وإن تك يف شيء ففـي الـدار              : "ولفظ احلديث عن أنس مرفوعاً    
  ".والفرس واملرأة

ال تـضر   : "بسند صحيح عن عبداهللا بن مسعود قـال       ) ٩/٤١(وأخرج ابن أيب شيبة يف املصنف       
وهـو تـصحيف،    " ال تطـري   ":بن أيب شيبة  اقع يف املطبوعة من     و: تنبيه". الطرية إال من تطري ا    

 .والصواب ما أثبته
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Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ¬Σ∑ −ΨΨŠ Ω⇐ΡΞ≤πΤ↑Σ∨ (100) ≈] وهلذا قال ابن ]١٠٠- ٩٨:النحل ،
ولكن اهللا يذهبه ) من يقارب التطري: يعين(وما منا إال : "مسعود
  .)١("بالتوكل

  :ومن هذا قول زبان بن سيار 
أطـار الطري إذ سرنا زياد    لتخـربنا وما فيها خبري

أقـام كان لقمان بن عاد    كمته مشريأشـار له حب
تـعلم أنـه ال طـري إال    علـى متطري وهو الثبور

أحــايينا وباطله كثري         بل شيء يوافق بعض شيء  
فالشؤم الذي يف الدار واملرأة والفرس قد يكون خمصوصا مبن : قالوا

ري ومل تشاءم ا وتطري وأما من توكل على اهللا وخافه وحده ومل يتط
 .   يتشاءم فان الفرس واملرأة والدار ال يكون شؤما يف حقه

معىن احلديث إخباره  صلى اهللا عليه وسلم  : وقالت طائفة أخرى

                              
أبوداود يف كتاب الطب باب يف الطرية، حديث رقم         ،  �مرفوعاً عن عبداهللا بن مسعود      أخرجه  ) ١(

، وابن ماجه يف )١٦١٤(والترمذي يف كتاب السري باب ما جاء يف الطرية، حديث رقم ، )٣٩١٠(
، والبخـاري يف    )٣٥٣٨(ن كان يعجبه الفأل، ويكره الطرية، حديث رقم         كتاب الطب، باب م   

اإلحـسان  (، وابن حبـان     )٦٩٨/٩٠٩، حتت رقم    ٣٣٧صحيح األدب املفرد ص   (األدب املفرد   
واأللباين يف صحيح ابن حبان، الترمذي و   إسناده واحلديث صحح.)٦١٢٢، حتت رقم ١٣/٤٩١

ولفـظ  . ، وحمقـق اإلحـسان  )٤٢٩(ة حتت رقم   األدب املفرد، ويف سلسلة األحاديث الصحيح     
ال ولكـن يذهبـه اهللا      إالطرية شرك وما منـا      : "� قال رسول اهللا     �احلديث عن ابن مسعود     

 ".بالتوكل
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عن األسباب املثرية للطرية الكامنة يف الغرائز يعىن أن املثري للطرية يف 
ؤم غرائز الناس هي هذه الثالثة فأخربنا ذا لنأخذ احلذر منها فقال الش

مع هذه األشياء احلوادث اليت تكثر يف الدار واملرأة والفرس أي أن 
الشؤم : واملصائب اليت تتواىل عندها تدعو الناس إىل التشاؤم ا فقال

أن اهللا قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخاطبهم  صلى اهللا : فيها، أي
 إبطال عليه وسلم  بذلك ملا استقر عندهم منه  صلى اهللا عليه وسلم من

الطرية وإنكار العدوى ولذلك مل يستفهموا يف ذلك عن معىن ما أراده  
ال يورد املمرض على : "كما تقدم هلم يف قوله. صلى اهللا عليه وسلم

فأخربهم أنه خاف يف ، )١("؟ عنده وما ذاك يا رسول اهللا:املصح فقالوا
 اهللا  ألنه  صلى،ذلك األذى الذي يدخله املمرض على املصح ال العدوى

عليه وسلم  أمر بالتوادد وإدخال السرور بني املؤمنني وحسن التجاوز 

                              
ومسلم يف كتاب السالم، ) ٥٧٧١(أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب ال هامة، حديث رقم ) ١(

ولفظ البخاري عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي . )٢٢٢١(باب ال عدوى و ال طرية وال هامة، حديث رقم  
 فَقَـالَ   "لَا عدوى ولَا صفَر ولَا هامةَ     : " قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      :هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ    

ابِيري ا         :أَعكُونُ فالُ الْإِبِلِ تا بفَم ولَ اللَّهسا ري          برالْـأَج ريعـا الْـبطُهالخاُء فَيا الظِّبهلِ كَأَنملر
 وعن أَبِي سلَمةَ سمع أَبـا       ". فَمن أَعدى الْأَولَ   : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       ؟فَيجرِبها

 وأَنكَر أَبـو    ". لَا يورِدنَّ ممرِض علَى مصح    : " اللَّه علَيه وسلَّم    قَالَ النبِي صلَّى   :هريرةَ بعد يقُولُ  
 فَما رأَيته   : فَرطَن بِالْحبشية قَالَ أَبو سلَمةَ     ؟"أَنه لَا عدوى  : " أَلَم تحدثْ  :هريرةَ حديثَ الْأَولِ قُلْنا   

هريثًا غَيدح ِسين."  
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 فمن اعتقد أن رسول اهللا  صلى ١(وى عن التقاطع والتباغض واألذى
اهللا عليه وسلم  نسب الطرية والشؤم إىل شيء من األشياء على سبيل 
 إنه مؤثر بذلك دون اهللا فقد أعظم الفرية على اهللا وعلى رسوله وضل

ضالال بعيدا والنيب  صلى اهللا عليه وسلم  ابتدأهم بنفي الطرية والعدوى 
املنفية يف الثالثة اليت الطرية ؛ قطعا لتوهم )٢("الشؤم يف ثالث: "مث قال

ال عدوى وال طرية والشؤم يف : "أخرب أن الشؤم يكون فيها فقال
د العدوى ،  فابتدأهم باملؤخر من اخلري تعجيال هلم باألخبار بفسا"ثالثة

  ".الشؤم يف ثالثة: "والطرية املتومهة من قوله
وباجلملة فإخباره صلى اهللا عليه وسلم بالشؤم أنه يكون يف هذه 
الثالثة ليس فيه إثبات الطرية اليت نفاها وإمنا غايته إن اهللا سبحانه قد 

 على من قارا وسكنها وأعيانا مباركة ال ةخيلق منها أعيانا مشؤوم
                              

إِيـاكُم  : "عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ يشري إىل ما جاء   )١(
سـدوا ولَـا    والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحديث ولَا تحسسوا ولَا تجسسوا ولَا تناجشوا ولَـا تحا             

، أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب يا أيهـا          "تباغَضوا ولَا تدابروا وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا      
، ومسلم يف كتاب الرب والصلة، بـاب        )٦٠٦٦(الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن، حديث رقم         

 ).٢٥٦٣(حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش، حديث رقم 
، ومسلم يف كتـاب     )٥٧٧٢(أخرجه البخاري يف كتاب الطب ، باب ال عدوى، حديث رقم            ) ٢(

عن : "ولفظ احلديث). ٢٢٢٥(السالم، باب الطرية والفأل وما يكون فيه من الشؤم، حديث رقم      
 قَالَ  :ه بن عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ      ابنِ شهابٍ قَالَ أَخبرنِي سالم بن عبد اللَّه وحمزةُ أَنَّ عبد اللَّ           

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر" :       أَةـرالْمسِ وي الْفَـرف ي ثَلَاثف مؤا الشمةَ إِنريلَا طى وودلَا ع
  ."والدارِ
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ا منها شؤم وال شر وهذا كما يعطى سبحانه الوالدين يلحق من قار
ولدا مباركا يريان اخلري على وجهه ويعطى غريمها ولدا مشؤما نذال 
يريان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد والية أو غريها فكذلك 
الدار واملرأة والفرس واهللا سبحانه خالق اخلري والشر والسعود والنحوس 

ألعيان سعودا مباركة ويقضى سعادة من قارا فيخلق بعض هذه ا
حصول اليمن له والربكة وخيلق بعض ذلك حنوسا يتنحس ا من قارا 
وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر األسباب وربطها مبسبباا 
املتضادة واملختلفة فكما خلق املسك وغريه من حامل األرواح الطيبة 

لق ضدها وجعلها سببا إليذاء من قارا ولذذ ا من قارا من الناس وخ
من الناس والفرق بني هذين النوعني يدرك باحلس فكذلك يف الديار 

  ٠)١(اهـ"والنساء واخليل فهذا لون والطرية الشركية لون آخر
  .ـ إذا زىن اخلادم ١٥

وفيه . اخلادم احلر األجري حاله كحال غريه من األحرار إذا زىن
 شهابٍ عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتبةَ بنِ حديث مالك عن ابنِ

 اهربا أَخمهأَن دالنِ خب ديزةَ وريرأَبِي ه نع ودعسنِ : "ملَيجأَنَّ ر
قْضِ بيننا ا: اختصما إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ أَحدهما

                              
  . باختصار وتصرف يسري) ٢٥٥ـ٢/٢٥٧(مفتاح دار السعادة ) ١(
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ابِ اللَّهتا ـ ! بِكمهأَفْقَه وهـ و رقَالَ الْآخو : ولَ اللَّهسا رلْ يأَج
إِنَّ ابنِي : قَالَ! تكَلَّم: فَاقْضِ بيننا بِكتابِ اللَّه وأْذَنْ لي أَنْ أَتكَلَّم؟ قَالَ

زنى بِامرأَته ) لْعِسيف الْأَجِريوا: قَالَ مالك(كَانَ عِسيفًا علَى هذَا 
 ي ثُمل ةارِيجو اةش ائَةبِم هنم تيدفَافْت مجنِي الرلَى ابونِي أَنَّ عربفَأَخ
إِني سأَلْت أَهلَ الْعلْمِ فَأَخبرونِي أَنَّ ما علَى ابنِي جلْد مائَة وتغرِيب عامٍ 

إِنولَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هأَترلَى امع مجا الرا : مأَم
 دفَر كتارِيجو كما غَنأَم ابِ اللَّهتا بِككُمنيب نيلَأَقْض هدفِْسي بِيي نالَّذو

امع هبغَرائَةً وم هناب لَدجو كلَيأَةَ عرام يأْتأَنْ ي يلَمالْأَس سيأُن رأُما و
  .)١("الْآخرِ فَإِنْ اعترفَت رجمها فَاعترفَت فَرجمها

 هعمس هةَ أَنريرأَبِي ه نا اخلادم اململوك إذا زىن ففيه ما جاء عأم
 علَيه وسلَّم يقُولُ إِذَا زنت أَمةُ سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه: "يقُولُ

 تنإِنْ ز ا ثُمهلَيع بثَرلَا يو دا الْحهدلجا فَلْياهزِن نيبفَت كُمدأَح
يبِعها فَلْيجلدها الْحد ولَا يثَرب علَيها ثُم إِنْ زنت الثَّالثَةَ فَتبين زِناها فَلْ

عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه : ويف رواية. )٢("ولَو بِحبلٍ من شعرٍ
                              

  . حديث صحيح) ٢(
، )٦٦٣٣(أخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور باب كيف كانت ميني النيب، حديث رقم 

  ).١٦٩٨(ومسلم يف كتاب احلدود باب من اعترف على نفسه بالزىن، حديث رقم 
  .حديث صحيح) ٢(

اب احلدود، ، مسلم يف كت)٢١٥٢(البخاري يف كتاب البيوع باب بيع العبد إذا زىن، حديث رقم 
=  

٢٣٨  




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٢٣٩  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها فَإِنْ : "صهريعلَا يا وهدلجفَلْي كُمدأَح مادخ تنإِذَا ز
ا يعيرها فَإِنْ عادت الثَّالثَةَ فَلْيجلدها ولَا يعيرها عادت الثَّانِيةَ فَلْيجلدها ولَ

 نريٍ مفبِض رٍ أَوعش نلٍ مبا بِحهبِعلْيا وهدلجةَ فَلْيابِعالر تادفَإِنْ ع
  .)١("شعرٍ

واحلديث دليل على أن اخلادم األمة اململوكة إذا زنت جتلد، سواء 
وقد ثبت يف القرآن أن على الزاين من . بالتزويج أم مل حتصن بهأحصنت 

فإذا أحصن {: اإلماء إذا أحصن بالزواج نصف حد احلرة، قال تعاىل
 }فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب

، ومفهوم املخالفة يف اآلية أن غري احملصن بالتزويج من )٢٥:النساء(
ف ما على احملصنات إمنا جتلد كما جاء يف احلديث اإلماء ليس عليها نص

ولكن الذي يظهر ـ واهللا . ولكن ال يبلغ به نصف ما على احملصنات
إىل اجللد " فاجلدوها: "اعلم ـ أن اإلحالة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

املعهود يف حق من زىن، واجللد املعهود هنا هو نصف ما على 
فإذا {:  وصف اإلحصان يف قوله تعاىلاحملصنات، ودلّ احلديث على أن

__________________  
= 

  ).١٧٠٣(باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن، حتت رقم 
  .إسناده حسن ) ٣(

  ).٩٤٧٠، حتت رقم ١٥/٢٨٣الرسالة (أخرجه أمحد يف املسند   
  .واحلديث صحح إسناده حمققو املسند  
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ال مفهوم له، وذلك ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملّا } ...أحصن 
سئل يف احلديث عن حد األمة تزين ومل حتصن، فأجاب الرسول باجللد 
هلا، دون اعتبار وصف اإلحصان يف اجلواب، ومعلوم بنص القرآن أن 

ى احملصنات من املسلمات األمة احملصنة عليها إذا زنت نصف ما عل
احلرائر، فعلم ذا أن مراد الرسول اإلخبار عن أن هذا احلكم هو حكم 
الزانية من اإلماء مطلقاً سواء كانت حمصنة أم ال، وأفاد أن الوصف يف 

  .اآلية ليس معترباً يف احلكم
 أَخبره أَنَّ عبيد اللَّه: واحلديث املشار إليه هو ما حدثَ به ابن شهابٍ

اهربا أَخمهنع اللَّه يضةَ رريرا هأَبو دالخ نب ديا : أَنَّ زعما سمهأَن
؟ ولَم تحصنرسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يسأَلُ عن الْأَمة تزنِي 

لدوها ثُم بِيعوها بعد الثَّالثَة أَو اجلدوها ثُم إِنْ زنت فَاج: قَالَ
ةابِع١("الر(.  

جيلد العبد واألمة مخسون جلدة بكرين : "قال ابن قدامه رمحه اهللا
كانا أو ثيبني يف قول أكثر الفقهاء، منهم عمر وعلي وابن مسعود 
واحلسن والنخعي ومالك واألوزاعي وأبوحنيفه والشافعي والبيت 

                              
  .حديث صحيح) ١(

، )٢٢٣٣ (أخرج هذه الرواية البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع باب بيع املدبر، حديث رقم
  ).١٧٠٤(ومسلم يف كتاب احلدود باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن، حديث رقم 
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  .والعنربي
إن كانا مزوجني فعليهما : وطاووس وأبوعبيداهللا)١(وقال ابن عباس

فإذا أحصن فإن أتني ﴿: نصف احلد، وال حد على غريمها لقوله تعاىل
 ،)٢٥:النساء (﴾بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب

  .)٢(اهـ"أنه ال حد على غري احملصنات: فدليل خطابه 
ء إذا زنت، اخلادم العبد اململوك؛ إذ ويف حكم اخلادم من اإلما: قلت

ال فرق بينهما، والتنصيص على أحدمها يثبت حكمه يف حق اآلخر، 
 ثبت ٣("من اعتق شركاً له يف عبد: " كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .)٤(حكمه على األمة
  ـ هل جتوز اخلدمة يف الغزو؟١٦

  .ن أجرياًاخلادم يف الغزو إما أن يكون مملوكاً وإما أن يكو
فاململوك تبع لصاحبه، و ال يسهم له، إمنا يرضخ له، والرضخ هو 

                              
  ).٥١٩ـ٩/٥١٨(مصنف ابن أيب شيبة : انظر ) ٢(
  ).٨/١٧٦(املغين ) ١(
حديث صحيح، أخرجه البخاري يف كتاب الشركة باب تقومي األشياء بني الشركاء بقيمة عدل،              ) ٣(

 ومن ألفاظ احلديث ).١٥٠١(تاب العتق، باب، حديث رقم   ، ومسلم يف ك   )٢٤٩١(حديث رقم   
من أَعتق  :  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ      عند البخاري   

 ما يبلُغُ ثَمنه بِقيمة الْعدلِ فَهو عتيق وإِلَّـا  وكَانَ لَه -أَو قَالَ نصيبا    -شقْصا لَه من عبد أَو شركًا       
    قتا عم هنم قتع قَالَ "فَقَد :                بِيالن نع يثدي الْحف عٍ أَوافن نلٌ مقَو قتا عم هنم قتع لُهرِي قَولَا أَد 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص. 

  ).٨/١٧٧(من املغين مستفاد ) ١(




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٢٤٢  

املال الذي يعطيه اإلمام ملن ال يستحق السهم وهم العبيد والصبيان 
  .واملراهقون والنساء والكفار، وتقديره إىل اإلمام

إما أن يكون استؤجر للخدمة أو : ولألجري احلر يف الغزو حاالن 
  .استؤجر ليقاتل

فإذا أجر نفسه بدالً عن غريه كان له . ألجري أجرة مقابل خدمتهول
جعيلة مقابل قتاله، ومجعها جعائل وهي ما جيعله القاعد من األجرة ملن 

  .يغزو عنه
والبحث هنا يف اخلادم األجري احلر، هل جتوز إجارته على اخلدمة يف 

  الغزو؟
ى ذلك ما قد ثبت أن رسول اهللا طلب يف الغزو من خيدمه، ويدل عل

 ولِ اللَّهسر عم تجرقُولُ خي هنع اللَّه يضر كالم نب سجاء عن أَن
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ما قَدفَلَم همدأَخ ربيإِلَى خ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

ا جبلٌ يحبنا ونحبه ثُم أَشار بِيده إِلَى وسلَّم راجِعا وبدا لَه أُحد قَالَ هذَ
 مكَّةَ اللَّهم يماهررِميِ إِبحا كَتهيتلَاب نيا بم مري أُحإِن مقَالَ اللَّه ةيندالْم

  .)١("بارِك لَنا في صاعنا ومدنا
 رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه عن أَنسِ بنِ مالك: " ويف رواية

                              
  .حديث صحيح) ٢(

  ).٢٨٨٩(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري باب اخلدمة يف الغزو، حديث رقم 




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٢٤٣  

علَيه وسلَّم قَالَ لأَبِي طَلْحةَ الْتمس غُلَاما من غلْمانِكُم يخدمنِي حتى 
 لُمالْح قْتاهر ا غُلَامأَني وفدرةَ مو طَلْحبِي أَب جرفَخ ربيإِلَى خ جرأَخ

  .)١("احلديث... نت أَخدم رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا نزلَ فَكُ
وقد بوب البخاري على احلديث باب اخلدمة يف الغزو، وباب من 

  .غزا بصيب للخدمة، يف كتاب اجلهاد
ومما يدل على جواز االستئجار يف الغزو للخدمة ما جاء عن صفْوانَ 

نِ يب لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عم توقَالَ غَز هنع اللَّه يضر أَبِيه نلَى عع
علَيه وسلَّم غَزوةَ تبوك فَحملْت علَى بكْرٍ فَهو أَوثَق أَعمالي في نفِْسي 

آخر فَانتزع يده من فيه فَاستأْجرت أَجِريا فَقَاتلَ رجلًا فَعض أَحدهما الْ
 هدي فَعدا فَقَالَ أَيهردفَأَه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النفَأَت هتثَنِي عزنو

  .)٢("إِلَيك فَتقْضمها كَما يقْضم الْفَحلُ
 يف بل قد جاء استئجار احليوان على نصف السهم علّق البخاري

وأَخذَ عطيةُ بن قَيسٍ فَرسا علَى النصف : "صحيحه يف باب األجري، قال
 هباحطَى صأَعنِ ويائَتذَ مارٍ فَأَخيند ائَةم عبسِ أَرالْفَر مهلَغَ سفَب

                              
  .حديث صحيح) ٢(

  ).٢٨٩٣(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري باب من غزا بصيب للخدمة، حديث رقم 
  . حديث صحيح )١(

  ).٢٩٧٣( حديث رقم أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد باب األجري،
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٢٤٤  

  .)١("مائَتينِ
ب اللَّه دبع نويدل على جواز االستئجار للخدمة ما جاء ع يلَمينِ الد

آذَنَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْغزوِ وأَنا : أَنَّ يعلَى ابن منيةَ قَالَ
 همهس رِي لَهأُجينِي وكْفا يأَجِري تسمفَالْت مادي خل سلَي كَبِري خيش

ما أَدرِي ما السهمان وما : الرحيلُ أَتانِي فَقَالَفَوجدت رجلًا فَلَما دنا 
 انِرينثَلَاثَةَ د لَه تيمفَس كُني لَم أَو مهئًا كَانَ السيي شل مي فَسمهلُغُ سبي

نالد تفَذَكَر همهس لَه رِيأَنْ أُج تدأَر هتغَنِيم ترضا حفَلَم فَجِئْت انِري
ما أَجِد لَه في غَزوته : النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَذَكَرت لَه أَمره فَقَالَ

 . )٢("هذه في الدنيا والْآخرة إِلَّا دنانِريه الَّتي سمى
ألجري إذا فهذا احلديث فيه جواز االستئجار للخدمة يف الغزو، وأن ا

وأن األجري للخدمة إذا شهد القتال ومل ! شارط على دنانري هي حسبه
  .يشارك فيه، ال يستحق إال أجرته فقط

                              
  ).٦/١٢٥(فتح الباري  )٢(
  .حديث حسن )١(

الرسالة (، وأمحد يف املسند )٢٣٦٣، حتت رقم ٢/١٤١(أخرجه سعيد بن منصور يف سننه   
بإسناد ضعيف فيه انقطاع، كما قال حمققو املسند، وأخرجه ) ١٧٩٥٧، حتت رقم ٢٩/٤٧٥

، واللفظ له، )٢٥٢٧(خلدمة، حديث رقم أبوداود يف كتاب اجلهاد باب يف الرجل يغزو بأجر ا
علوش، (، واحلاكم يف املستدرك )٩/٢٩ من طريق أيب داود،٦/٣٣١(والبيهقي يف السنن الكربى 

  ).٢٥٦٩، حتت رقم ٢/٤٤٠
  . ، وحسنه حمققو مسند أمحد)٢/٤٨٠(واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود   




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٢٤٥  

، إمنا )١(ومل ختتلف املذاهب األربعة يف جواز اإلجارة للخدمة يف الغزو
  اختلفوا يف هل يسهم له من الغنيمة أو ال؟ 

  ؟ )٢ ( ـ هل يسهم ألجري اخلدمة يف الغزو١٧
"َريِينس نابو نسم: "قَالَ الْحنغالْم نلْأَجِريِ مل مقْس٣("ي(.  

قال حممد بن احلسن الشيباين رمحه اهللا يف األجري إذا : وعند احلنفية
إن ترك خدمة صاحبه وقاتل استحق السهم وإال الشيء له، و ال : "قاتل

للقتال استحق ومجلته أن من دخل ". جيتمع له أجر ونصيب يف الغنيمة
السهم قاتل أو مل يقاتل ومن دخل لغري القتال ال يستحقه إال أن يقاتل 
إذا كان من أهل القتال، فالسوقي والتاجر دخال للمعاش والتجارة ومل 
يدخال للقتال، فإن قاتال صارا بالفعل كمن دخل للقتال، واألجري إمنا 

                              
، فتح الوهــاب ٢٠٧، الكايف يف الفقه املالكي ص)٤/١٣١(االختيار لتعليل املختار : انظر ) ٢(

: ، قال٢٠٧يف الكايف ص) : تنبيه). (٨/٤٧٥(، املغين البن قدامه )٢/٢٦(بشرح منهج الطالب 
والبأس أن يستأجر الغازي يغزو : "مث قال" كره مالك أن يؤجر الرجل نفسه أو فرسه يف سبيل اهللا"

وعلى عبارته األخرية اعتمدت، وأما عبارته األوىل ففي ". معه، و ال حرج على من آجر نفسه منه
األجري يستأجر للغزو عن غريه، وسيأيت يف هذا الفصل من كالم القاضي عبدالوهاب ما يدل على 

  . جواز االستئجار للخدمة يف الغزو عند املالكية، واهللا اعلم
  ).٦/١٢٥(، فتح الباري )٣/٣٧٧(معامل السنن  )٣(
وهو عند عبدالرزاق يف ). ٦/١٢٥(ي يف باب األجري يف كتاب اجلهاد، فتح الباري علّقه البخار )٤(

، والذي نقله ابن "!السهم لألجري: "، ولكن لفظه عنهما)٩٤٥٦، حتت رقم ٥/٢٢٩(املصنف 
  .، فما وقع يف املصنف خطأ طبعي، واهللا اعلم"يسهم لألجري: "حجر عن عبدالرزاق بلفظ
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٢٤٦  

اتل صار كأهل دخل خلدمة املستأجر ال للقتال، فإذا ترك اخلدمة وق
  .)١(العسكر

إِنه إِنْ كَانَ : "قَالَ مالك رمحه اهللا في الْأَجِريِ في الْغزوِ: وعند املالكية 
 إِنْ لَمو همهس ا فَلَهركَانَ حالِ وتالْق دناسِ عالن عكَانَ مالَ وتالْق هِدش

أَنْ لَا يقْسم إِلَّا لمن شهِد الْقتالَ من يفْعلْ ذَلك فَلَا سهم لَه وأَرى 
  .)٢(اهـ"الْأَحرارِ

فهذا فيه أن األجري للخدمة إذا شهد القتال فله سهمه، وهذه عبارة 
لكن بين علماء مذهبه أن مراده، إذا . اإلمام مالك كما ترى، من كتابه

  .شهد القتال وقاتل
 تقريره أن يسهم ملن شهد قال القاضي عبدالوهاب رمحه اهللا بعد

و ال يسهم لألجراء والصناع املتشاغلني :  "القتال، قاتل أو مل يقاتل
وآخرون {: إنه يسهم هلم، لقوله تعاىل: باكتسام خالفاً ملن قال

} يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا
صل منه املعىن الذي ففرق بني حكميهما، وألنه مل حي، )٢٠:املزمل(

يستحق به السهم وهو القتال والتكثري واملعاونة، ألنه إمنا حضر خلدمة 
  .من استأجره أو لغرض من األغراض غري القتال فلم يستحق السهم

                              
  ).٤/١٣١(ر االختيار لتعليل املختا) ٤(
  .موطأ مالك يف كتاب اجلهاد، باب جامع النفل يف الغزو) ١(
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ال سهم له أصالً؛ ألنه ممن : فأما من قاتل فله سهمه خالفاً ملن قال
نه ليس يف كونه خوطب باجلهاد فإذا قاتل أسهم له كغري األجري، وأل

أجرياً أكثر من أنه عوض على منافعه وذلك ال مينع السهم له إذا قاتل 
كالذي حيج عن غريه ومعه جتارة أو يؤاجر نفسه للخدمة ألن ذلك ال 

  .)١(اهـ"مينع صحة احلج
والتاجر واألجري إن قاتال أسهم : "وقال ابن عبدالرب رمحه اهللا

  .)٢(اهـ"هلما
 اهللا قول مالك يف املوطأ غري كالمه خارجه، وجعل ابن عبدالرب رمحه

ال : قول مالك يف األجري ما ذكره يف موطئه وذكر يف غري املوطأ: "فقال
وذكر قول أيب حنيفة . ... يسهم للتاجر و ال لألجري إال أن يقاتلوا

  .)٣("هذا كقول مالك سواء: وقال
إن : وهذا كما قال: " أما الباجي فقال عند شرحه لعبارة املوطأ

األجري ال سهم له إذا مل يشهد القتال ألنه قد أخذ عوضا على دخوله 
إىل بلد احلرب ممن استأجره على ذلك فال يستحق بذلك غنيمة ألن 

  .ذلك منافعه مستحقة عليه لغريه كالعبد 

                              
  ).١/٦١٣(املعونة على مذهب عامل املدينة  )٢(
  .٢١٤الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ص )٣(
  ).٥/٤٧(االستذكار ) ٣(
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يريد أنه " فإن شهد القتال وكان مع الناس عند القتال: "وقوله: قال
 مجلة اجليش فإن كان يف املعترك موضع كان مع املقاتلة ال أن يكون يف

القتال وكان من مجلة املقاتلني استحق حصة من الغنيمة ألن القتال مل 
يأخذ له عوضا وال يستحق ذلك عليه غريه فاستحق به سهما من 

قال . الغنيمة وسقط عنه من اإلجارة بقدر ما اشتغل عنه من اخلدمة
 أشهب عن مالك ال فهذا املشهور من املذهب وقد روى: سحنون 

أنه ممن ال يسهم له مع احلضور : ووجه ذلك. يسهم لألجري وإن قاتل
واألصل يف هذه املسألة . إذا مل يقاتل فإنه ال يسهم له وإن قاتل كالعبد

على املشهور من املذهب أن الغنيمة إمنا جتب للجهاد والقتال والتعاون 
ظهر غرضا غريه على الظهور على العدو فمن دخل أرض العدو ومل ي

وال مقصدا سواه كان وقوفه يف اجليش ومقامه يف العسكر يقوم مقام 
القتال ألنه مل يدخل لغريه فإما أن يقاتل أو حيفظ املقاتل أو يكثر السواد 
ومن أظهر غرضا غريه يف جتارة أو إجارة أو صناعة فال حق له ألن 

لغنيمة ألن حضوره مل يكن معونة وال جهادا فإن قاتل ثبت حقه يف ا
املقصود من الغزو واجلهاد قد وجد منه وليس اكتسابه يف طريقه 
وانتفاعه بعمله مما يبطل جهاده إذا وجد مقصوده منه كاحلاج 
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  .)١(اهـ"يتجر
فتحصل أن ملالك رمحه اهللا ثالثة أقوال يف األجري احلر للخدمة : قلت
  :يف الغزو
 شهد القتال ولو مل أن األجري للخدمة يف الغزو يسهم له إذا: األول

  .وهذا ما توحي به عبارته رمحه اهللا يف املوطأ. يقاتل
أن األجري للخدمة يف الغزو يسهم له إذا قاتل، وإذا مل يقاتل : الثاين 

وهو قول . وهذا القول املشهور عنه، واملعتمد يف مذهبه. ال يسهم له
ويرفع عن من استأجره : وقال الثوري. )٢(الليث والثوري وأيب حنيفة

  .بقدر ما شغل عنه
وكذا عند احلنفية ـ فيما يظهر يل واهللا اعلم ـ كما رأيت يف كالم 
حممد بن احلسن الشيباين، وكذا عند املالكية كما رأيت يف كالم الباجي 

  .قبل قليل
نقله عنه . أن األجري للخدمة ال يسهم له أصالً وإن قاتل: الثالث 

  .)٣(وهذا قول األوزاعي وإسحاق. بأشه

                              
  ).٣/١٧٨(املنتقى للباجي ) ١(
  ).٥/٤٧(االستذكار ) ١(
  ).٦/١٢٥(، فتح الباري ) ٥/٤٧(ذكار ، االست)٣/٣٧٧(معامل السنن )  ٢(
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  .)١(األجري للخدمة يف الغزو له سهم الغنيمة إذا قاتل: وعند الشافعية 
يف األجري للخدمة يف الغزو أو الذي يكري دابة : وعند احلنابلة 

يسهم : والثانية. ال سهم هلما: ويشهد الوقعة عن أمحد روايتان إحدامها
  .)٢(هلما إذا شهدا القتال مع الناس

  .)٣(وذهب ابن حزم من الظاهرية إىل أنه يسهم لألجري
والذي يظهر يل ـ واهللا اعلم ـ أن األجري للخدمة ليس له إال 

  :أجرته، إال إذا شارك يف القتال، وذلك لألمور التالية
للحديث الوارد عن عبد اللَّه بنِ الديلَمي أَنَّ يعلَى ابن منيةَ قَالَ  )١

رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْغزوِ وأَنا شيخ كَبِري آذَنَ 
 همهس رِي لَهأُجينِي وكْفا يأَجِري تسمفَالْت مادي خل سلَي
فَوجدت رجلًا فَلَما دنا الرحيلُ أَتانِي فَقَالَ ما أَدرِي ما 

                              
أنه قيل يسهم له، وقيل يرضخ له، وقيل خيري : ذكر ) ٤/١٦٤(ويف األم ). ٢/٢٦(فتح الوهاب  )٣(

أنه إذا قيل ال يسهم له فمحله مامل يقاتل، فأما ) ٨/٤٢٤(بني السهم واإلجارة، وذكر يف احلاوي 
:  إن قتل قتيالً، ويف استحقاقه للسهم وجهانإذا قاتل وأبلى فإنه يستحق على هذا القول السلب

ألن من يستحق : "أنه السهم له، وصححه وقال: الثاين. يستحق السهم لبالئه وعنائه: األول
اهـ، "السهم باحلضور إذا مل يقاتل مل يستحقه وإن قاتل كأهل الرضخ طرداً ألهل اجلهاد وعكساً

ى الغنيمة ملن شهد الوقعة من املسلمني ، ذكر أنه تعط٤٢٦ويف حتفة اللبيب شرح التقريب ص
  .  البالغينن العاقلني الذكور األحرار، فيشمل األجري، واهللا اعلم

  ).٨/٤٧٤(املغين البن قدامة ) ٤(
  ).٩٥٢، املسألة ٧/٣٣٢(احمللى ) ٣(
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مو انمهالس لَم أَو مهئًا كَانَ السيي شل مي فَسمهلُغُ سبا ي
يكُن فَسميت لَه ثَلَاثَةَ دنانِري فَلَما حضرت غَنِيمته أَردت أَنْ 
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن فَجِئْت انِرينالد تفَذَكَر همهس لَه رِيأُج

لَّمسي وف هذه هتوي غَزف لَه ا أَجِدفَقَالَ م هرأَم لَه تفَذَكَر 
 . )١("الدنيا والْآخرة إِلَّا دنانِريه الَّتي سمى

فهذا احلديث فيه جواز االستئجار للخدمة يف الغزو، وأن 
وليس يف احلديث أن ! األجري إذا شارط على دنانري هي حسبه

  ! شارك يف القتالهذا األجري
وألن حديث سلمة بن األكوع الذي فيه أن رسول اهللا صلى  )٢

اهللا عليه وسلم أسهم له، مع كونه أجرياً عند أيب طلحة 
يسوس فرسه؛ إمنا فيه أنه قاتل كما تراه يف احلديث بطوله، 

                              
  .حديث حسن )١(

الرسالة (، وأمحد يف املسند )٢٣٦٣، حتت رقم ٢/١٤١(أخرجه سعيد بن منصور يف سننه   
بإسناد ضعيف فيه انقطاع، كما قال حمققو املسند، وأخرجه ) ١٧٩٥٧، حتت رقم ٢٩/٤٧٥

، واللفظ له، )٢٥٢٧(أبوداود يف كتاب اجلهاد باب يف الرجل يغزو بأجر اخلدمة، حديث رقم 
علوش، (، واحلاكم يف املستدرك )٩/٢٩ من طريق أيب داود،٦/٣٣١(والبيهقي يف السنن الكربى 

، وأعله جبهالة عاصم بن )٧/٣٣٣(وضعفه ابن حزم يف احمللى ). ٢٥٦٩، حتت رقم ٢/٤٤٠
ومل يصب وهلما ترمجة يف : اهـ، قلت"جمهوالن: "حكيم وعبداهللا الديلمي يف السند، وقال

  .التهذيب، وغريه
  . ، وحسنه حمققو مسند أمحد)٢/٤٨٠(واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود   
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  : وهذا سياق بعض احلديث
نا الْحديبِيةَ مع قَدم: "حدثَنِي أَبِي قَالَ: عن إِياس بن سلَمةَ"

رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ونحن أَربع عشرةَ مائَةً 
 لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر دا قَالَ فَقَعوِيهراةً لَا تونَ شسما خهلَيعو

عا دفَإِم ةيكا الربلَى جع لَّمسو هلَيا قَالَعيهف قصا بإِما و :
  .فَجاشت فَسقَينا واستقَينا

ثُم إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دعانا للْبيعة في : قَالَ
ذَا فَبايعته أَولَ الناسِ ثُم بايع وبايع حتى إِ: أَصلِ الشجرة قَالَ

قَد : قُلْت: قَالَ! بايِع يا سلَمةُ: كَانَ في وسط من الناسِ قَالَ
  ! وأَيضا: قَالَ! بايعتك يا رسولَ اللَّه في أَولِ الناسِ

: يعنِي(ورآنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عزِلًا : قَالَ
س هعم سلَيقَالَ) لَاح : هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسطَانِي رفَأَع

وسلَّم حجفَةً أَو درقَةً ثُم بايع حتى إِذَا كَانَ في آخرِ الناسِ 
قَد بايعتك يا رسولَ : قُلْت: قَالَ! أَلَا تبايِعنِي يا سلَمةُ؟: قَالَ

: قَالَ! وأَيضا: قَالَ!  الناسِ وفي أَوسط الناسِاللَّه في أَولِ
يا سلَمةُ أَين حجفَتك أَو درقَتك : ثُم قَالَ لي. فَبايعته الثَّالثَةَ

يا رسولَ اللَّه لَقينِي عمي عامر عزِلًا : قُلْت: الَّتي أَعطَيتك؟ قَالَ
هتطَيافَأَعاهقَالَ!  إِي : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر كحفَض
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إِنك كَالَّذي قَالَ الْأَولُ اللَّهم أَبغنِي حبِيبا هو أَحب إِلَي : وقَالَ
  .من نفِْسي

ضعى بشى متح لْحا الصلُوناسر نيرِكشإِنَّ الْم ضٍ ثُمعي با فن
  .واصطَلَحنا
وكُنت تبِيعا لطَلْحةَ بنِ عبيد اللَّه أَسقي فَرسه وأَحسه :  قَالَ

وأَخدمه وآكُلُ من طَعامه وتركْت أَهلي ومالي مهاجِرا إِلَى 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هولسرو اللَّه.  

فَلَما اصطَلَحنا نحن وأَهلُ مكَّةَ واختلَطَ بعضنا بِبعضٍ : الَقَ
أَتيت شجرةً فَكَسحت شوكَها فَاضطَجعت في أَصلها قَالَ 
فَأَتانِي أَربعةٌ من الْمشرِكني من أَهلِ مكَّةَ فَجعلُوا يقَعونَ في 

ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَبغضتهم فَتحولْت إِلَى رسولِ اللَّ
 ككَذَل ما همنيوا فَبعطَجاضو مهلَاحلَّقُوا سعى ورأُخ ةرجش

يا للْمهاجِرِين قُتلَ ابن زنيمٍ : إِذْ نادى مناد من أَسفَلِ الْوادي
رطْت سيفي ثُم شددت علَى أُولَئك الْأَربعة وهم فَاخت: قَالَ

ثُم قُلْت : قَالَ. رقُود فَأَخذْت سلَاحهم فَجعلْته ضغثًا في يدي
 تبرإِلَّا ض هأْسر كُمنم دأَح فَعرلَا ي دمحم هجو مي كَرالَّذو

ع يهي فالَّذاهني.  
ثُم جِئْت بِهِم أَسوقُهم إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : قَالَ
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: وجاَء عمي عامر بِرجلٍ من الْعبلَات يقَالُ لَه: وسلَّم قَالَ
فَرسٍ مكْرز يقُوده إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى 

مجفَّف في سبعني من الْمشرِكني فَنظَر إِلَيهِم رسولُ اللَّه صلَّى 
دعوهم يكُن لَهم بدُء الْفُجورِ وثناه فَعفَا : اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ

زأَنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مهني عالَّذ وهو لَ اللَّه
كَف أَيديهم عنكُم وأَيديكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ من بعد أَنْ 

  .أَظْفَركُم علَيهِم الْآيةَ كُلَّها
ثُم خرجنا راجِعني إِلَى الْمدينة فَنزلْنا منزِلًا بيننا وبين بنِي : قَالَ

 لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَرغترِكُونَ فَاسشالْم مهلٌ وبانَ جيلَح
علَيه وسلَّم لمن رقي هذَا الْجبلَ اللَّيلَةَ كَأَنه طَليعةٌ للنبِي صلَّى 

 اللَّيلَةَ مرتينِ فَرقيت تلْك: اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابِه قَالَ سلَمةُ
 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسثَ رعةَ فَبيندا الْمنمقَد ثَلَاثًا ثُم أَو
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهساحٍ غُلَامِ ربر عم رِهبِظَه لَّمسو

حةَ أُنديه مع الظَّهرِ فَلَما وأَنا معه وخرجت معه بِفَرسِ طَلْ
أَصبحنا إِذَا عبد الرحمنِ الْفَزارِي قَد أَغَار علَى ظَهرِ رسولِ 

: اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَاستاقَه أَجمع وقَتلَ راعيه قَالَ
فَقُلْت :سذَا الْفَرذْ هخ احبا ري اللَّه ديبع نةَ بطَلْح هغلفَأَب 

 قَد نيرِكشأَنَّ الْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر بِرأَخو
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أَغَاروا علَى سرحه قَالَ ثُم قُمت علَى أَكَمة فَاستقْبلْت الْمدينةَ 
اهاحبا صثَلَاثًا ي تيادفَن يهِمممِ أَري آثَارِ الْقَوف تجرخ ثُم 

 قعِ فَأَلْحضالر موي موالْيعِ والْأَكْو نا ابأَقُولُ أَن جِزتأَرلِ وببِالن
رجلًا منهم فَأَصك سهما في رحله حتى خلَص نصلُ السهمِ 

خذْها وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم : قُلْت: إِلَى كَتفه قَالَ
فَواللَّه ما زِلْت أَرميهِم وأَعقر بِهِم فَإِذَا رجع إِلَي : الرضعِ قَالَ

 بِه تقَرفَع هتيمر ا ثُمهلي أَصف تلَسةً فَجرجش تيأَت فَارِس
جبلُ فَدخلُوا في تضايقه علَوت الْجبلَ حتى إِذَا تضايق الْ

فَما زِلْت كَذَلك أَتبعهم حتى : فَجعلْت أُرديهِم بِالْحجارة قَالَ
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرِ رظَه نريٍ معب نم اللَّه لَقا خم

و هلَّفْتإِلَّا خ يهِممأَر مهتعبات ثُم هنيبنِي ويا بلَّوخرِي واَء ظَهر
حتى أَلْقَوا أَكْثَر من ثَلَاثني بردةً وثَلَاثني رمحا يستخفُّونَ ولَا 
يطْرحونَ شيئًا إِلَّا جعلْت علَيه آراما من الْحجارة يعرِفُها 

ايِقًا رضتا موى أَتتح هابحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس
من ثَنِية فَإِذَا هم قَد أَتاهم فُلَانُ بن بدرٍ الْفَزارِي فَجلَسوا 

: زارِييتضحونَ يعنِي يتغدونَ وجلَست علَى رأْسِ قَرن قَالَ الْفَ
لَقينا من هذَا الْبرح واللَّه ما فَارقَنا : ما هذَا الَّذي أَرى؟ قَالُوا

فَلْيقُم : قَالَ! منذُ غَلَسٍ يرمينا حتى انتزع كُلَّ شيٍء في أَيدينا
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 أَربعةٌ في الْجبلِ فَصعد إِلَي منهم: إِلَيه نفَر منكُم أَربعةٌ قَالَ
: هلْ تعرِفُونِي؟ قَالُوا: قُلْت: فَلَما أَمكَنونِي من الْكَلَامِ قَالَ: قَالَ

أَنا سلَمةُ بن الْأَكْوعِ والَّذي كَرم : قُلْت: لَا ومن أَنت؟ قَالَ
لُب رجلًا منكُم إِلَّا وجه محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا أَطْ
أَحدهم أَنا : قَالَ! أَدركْته ولَا يطْلُبنِي رجلٌ منكُم فَيدرِكَنِي

فَرجعوا فَما برِحت مكَانِي حتى رأَيت فَوارِس : أَظُن قَالَ
فَإِذَا : قَالَ.  الشجررسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يتخلَّلُونَ

 لَى إِثْرِهعو ارِيصةَ الْأَنادو قَتأَب لَى إِثْرِهع يدالْأَس مرالْأَخ ملُهأَو
: فَأَخذْت بِعنان الْأَخرمِ قَالَ: الْمقْداد بن الْأَسود الْكندي قَالَ

قُلْت بِرِيندا ملَّوفَو :ا أَخي قلْحى يتح وكعطقْتلَا ي مهذَراح مر
يا سلَمةُ إِنْ : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه قَالَ

 قح ارالنو قةَ حنأَنَّ الْج لَمعترِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤت تكُن
يلْ بحقَالَفَلَا ت ةادهالش نيبنِي و : دبعو وقَى هفَالْت هتلَّيفَخ
فَعقَر بِعبد الرحمنِ فَرسه وطَعنه عبد الرحمنِ : الرحمنِ قَالَ

 ولِ اللَّهسر ةَ فَارِسادو قَتأَب قلَحو هسلَى فَرلَ عوحتو لَهفَقَت
لَّه علَيه وسلَّم بِعبد الرحمنِ فَطَعنه فَقَتلَه فَوالَّذي كَرم صلَّى ال

 لَيلَى رِجو عدأَع مهتبِعلَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحم هجو
سو هلَيع لَّى اللَّهص دمحابِ محأَص ني مائرى وا أَرى متح لَّم
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ولَا غُبارِهم شيئًا حتى يعدلُوا قَبلَ غُروبِ الشمسِ إِلَى شعبٍ 
فيه ماٌء يقَالُ لَه ذَو قَرد ليشربوا منه وهم عطَاش قَالَ فَنظَروا 

هنع مهتلَينِي أَجعي هنع مهتلَّيفَخ ماَءهرو ودأَع ا ذَاقُوا إِلَيفَم 
 قو فَأَلْحدقَالَ فَأَع ةي ثَنِيونَ فدتشونَ فَيجرخيةً قَالَ وقَطْر هنم
رجلًا منهم فَأَصكُّه بِسهمٍ في نغضِ كَتفه قَالَ قُلْت خذْها وأَنا 

ا ثَكعِ قَالَ يضالر موي موالْيعِ والْأَكْو نةَ ابكْرب هعأَكْو هأُم هلَت
قَالَ قُلْت نعم يا عدو نفِْسه أَكْوعك بكْرةَ قَالَ وأَردوا فَرسينِ 
 لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسا إِلَى رموقُها أَسبِهِم قَالَ فَجِئْت ةلَى ثَنِيع

امقَنِي علَحقَالَ و لَّمسو هلَينٍ علَب نذْقَةٌ ما ميهف ةيحطبِس ر
 ولَ اللَّهسر تيأَت ثُم ترِبشو أْتضواٌء فَتا ميهف ةيحطسو
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو علَى الْماِء الَّذي حلَّأْتهم عنه فَإِذَا 

هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكُلَّ رالْإِبِلَ و لْكذَ تأَخ قَد لَّمسو 
 رحإِذَا بِلَالٌ نو ةدربحٍ ومكُلَّ رو نيرِكشالْم نم هقَذْتنتٍء اسيش
ناقَةً من الْإِبِلِ الَّذي استنقَذْت من الْقَومِ وإِذَا هو يشوِي 

ع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرا قَالَ لهامنسا وهكَبِد نم لَّمسو هلَي
 بِعلٍ فَأَتجائَةَ رمِ مالْقَو نم بختلِّنِي فَأَنخ ولَ اللَّهسا ري قُلْت
 ولُ اللَّهسر كحقَالَ فَض هلْتإِلَّا قَت بِرخم مهنقَى مبفَلَا ي مالْقَو

هلَيع لَّى اللَّهارِ فَقَالَ صِء النوي ضف اجِذُهون تدى بتح لَّمسو 




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٢٥٨  

 مهفَقَالَ إِن كمي أَكْرالَّذو معن لًا قُلْتفَاع تكُن اكرةُ أَتلَما سي
الْآنَ لَيقْرونَ في أَرضِ غَطَفَانَ قَالَ فَجاَء رجلٌ من غَطَفَانَ 

ملَه رحا فَقَالَ نارا غُبأَوا رهفُوا جِلْدا كَشا فَلَمورزفُلَانٌ ج 
فَقَالُوا أَتاكُم الْقَوم فَخرجوا هارِبِني فَلَما أَصبحنا قَالَ رسولُ 
اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ خير فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ 

جر ريخةُ قَالَ ولَما سنالَت لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسطَانِي رأَع ثُم
علَيه وسلَّم سهمينِ سهم الْفَارِسِ وسهم الراجِلِ فَجمعهما 

ثُم أَردفَنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وراَءه لي جميعا 
  . )١("احلديث...عضباِء راجِعني إِلَى الْمدينة علَى الْ

فهذا احلديث فيه أن رسول اهللا أسهم لسلمة وقد كان خادماً 
أجرياً خاصاً أليب طلحة، ففيه أن األجري اخلاص إذا قاتل أو 

  !شارك يف القتال يسهم له
وألن اخلادم إذا شهد الغزو ومل يقاتل فحاله كحال من  )٣

 ال يقْسم له، كالتجار والصناع وحنوهم، فال يشهد املعركة و
يسهم هلم، ألم مل يدخلوا للقتال، إمنا دخلوا للمعاش 
والتجارة،  أما إن شاركوا يف القتال فلهم سهم ألم ممن قاتل 

                              
  .حديث صحيح )٣(

  . ، وهو حديث طويل)١٨٠٧لم يف كتاب اجلهاد والسري باب غزوة ذي قرد وغريها أخرجه مس
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 . فيغنموا معهم ويسهم له
ـ هل جتوز اإلجارة للغزو؟ أو ما حكم أخذ اجلعالة  على ١٨
  اجلهاد؟

إما أن يكون استؤجر للخدمة أو : الغزو حاالن لألجري احلر يف 
  .استؤجر ليقاتل

فإذا أجر نفسه بدالً عن غريه كان له . ولألجري أجرة مقابل خدمته
جعيلة مقابل قتاله، ومجعها جعائل وهي ما جيعله القاعد من األجرة ملن 

  .يغزو عنه
 والسؤال هل يأخذ هذه اجلعائل على سبيل األجرة أو املعونة؟ مبعىن

  هل جيوز االستئجار للغزو؟ : آخر
للمسلم أن خيرج من ماله شيئاً يتطوع به، ويعني به غازياً على غزوه، 

  .بفرس أو خدمة خادم وحنوه، وهذا ال نزاع يف جوازه
أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه : "وفيه حديث عن أَبِي أُمامةَ 

أَي لَّمسو هلَيلُ قَالَعأَفْض قَةدةُ :  الصمدخ أَو بِيلِ اللَّهي سف طَاطلُّ فُسظ
بِيلِ اللَّهي سلٍ فوقَةُ فَحطَر أَو بِيلِ اللَّهي سمٍ فاد١("خ(.  

                              
  .حسن لغريه) ١(

وهو آخر حديث عنده من مسند أيب أمامة رضي اهللا عنه، والترمذي يف ) ٥/٢٧٠(أخرجه أمحد 
  ).١٦٢٧(كتاب فضائل اجلهاد، باب ما جاء يف فضل اخلدمة يف سبيل اهللا، حديث رقم 

=  

٢٥٩  
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٢٦٠  

َ قَالَ إِني : قَالَ! الْغزو: قُلْت لابنِ عمر: "وما جاء عن مجاهد أنه
ينأَنْ أُع بأُحي قُلْتالم نم فَةبِطَائ ك :لَيع اللَّه عسقَالَ! أَو : اكنإِنَّ غ

هجذَا الْوي هي فالم نكُونَ مأَنْ ي بي أُحإِنو ١("لَك(.  
الرجل : "حدثنا ابن علية عن ابن عون قال سألت ابن سريين قلت

  .)٢("عضهم بعضا ما زال املسلمون ميتع ب: قال؟يريد الغزو فيعان
  :أما أن يقعد الرجل و جيعل جعيلة ملن يقاتل عنه فقد اختلف فيه

إن أخرج الرجل من ماله شيئا فتطوع به أو : "قال ابن بطال رمحه اهللا
وإمنا اختلفوا فيما ، أعان الغازي على غزوه بفرس وحنوها فال نزاع فيه

ن يأخذ جعال إذا أجر نفسه أو فرسه يف الغزو فكره ذلك مالك وكره أ
  .على أن يتقدم إىل احلصن

وكره أصحاب أيب حنيفة اجلعائل إال إن كان باملسلمني ضعف وليس 
إن أعان بعضهم بعضا جاز ال على وجه : وقالوا، يف بيت املال شيء

  . البدل
وإمنا جيوز من ، ال جيوز أن يغزو جبعل يأخذه: وقال الشافعي 

__________________  
= 

، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الترمذي "حسن صحيح غريب: "لترمذي عنهواحلديث قال ا  
)٢/١٢٥.(  

  . علّقه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري باب اجلعائل واحلمالن يف السبيل)١(
  ).٥/٣٤٧(ابن أيب شيبة ) ١(
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٢٦١  

ية فمن فعله وقع عن الفرض ألن اجلهاد فرض كفا، السلطان دون غريه
  . )١(اهـ"وال جيوز أن يستحق على غريه عوضا

: " ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سريين عن ابن عمر قال
  .)٢("فأما أنه يبيع غزوه فال، ميتع القاعد الغازي مبا شاء 

سئل ابن عمر عن اجلعائل فكرهه : ومن وجه آخر عن ابن سريين 
  .)٣("واجلاعل يفر من غزوه، زي يبيع غزوهأرى الغا: "وقال

سألت ابن عمر عن اجلعائل : عن شقيق بن العيزار األسدي قال
  .)٤("مل أكن ألرتشي إال ما رشاين اهللا: فقال

وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عكرمة واألسود عن 
  .)٥("أم كرهوا اجلعائل وذلك يف البعث: "ومسروق
أنه كره : "جابر عن عامر عن مسروقوكيع عن سفيان عن عن 
  .)٦("اجلعائل

                              
  ).٦/١٢٤(فتح الباري  )٢(
) مينح: (طبوع، فكتب، وتصرف احملقق يف امل)٩٤٥٨، حتت رقم ٥/٢٣٠(مصنف عبدالرزاق  )٣(

  ".ميتع: "مكان
  ).٦/١٢٤(ذكره يف فتح الباري ) ٣(
  ).٩/٢٧(، سنن البيهقي الكربى )٩٤٦٠، حتت رقم٥/٢٣٠(مصنف عبدالرزاق ) ١(
  ).٥/٣٤٧(ابن أيب شيبة ) ١(
  ).٥/٣٤٧(ابن أيب شيبة ) ١(
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٢٦٢  

ولعل سبب منعهم من اجلعائل للغزو، أن اجلهاد قربة، وإذا حضر 
املسلم يف الصف تعني عليه القتال، ال ينوب فيه عن أحد، فتبطل 

  !اإلجارة
، واجلهاد قربة وطاعة )١(وعند احلنفية ال جتوز اإلجارة على الطاعات

  .فال جتوز اإلجارة عليه
كره مالك أن يؤجر : "قال ابن عبدالرب  رمحه اهللا: وعند املالكية 

الرجل نفسه أو فرسه يف سبيل اهللا، وكره أن يعطيه الوايل اجلعالة على 
وكرهت طائفة من أهل املدينة : مث قال. أن يتقدم إىل احلصن فيقاتل

وغريهم اجلعائل فال جيوز عندهم أن يغزو واحد جبعل يأخذه من قاعد 
تخلف ألن الغازي مستحق سهماً من الغنيمة واجلهاد فرض ومن فعله م

فإمنا أدى فرضه، وإذا جاءت الضرورات جازت املعاونة ال على وجه 
االستئجار و ال على أخذ بدل من الغزو فمن أخذ جعالً رده وأسهم 
له، وجيوز أخذ اجلعل من السلطان؛ ألنه شيء من حق الغازي 

  .)٢(اهـ"يأخذه
ال جيوز أن يستأجر اإلمام و : "قال النووي رمحه اهللا: افعية وعند الش

ال أحد من الرعية مسلماً للجهاد، ألنه إن مل يكن متعيناً عليه، فمىت 
                              

  ).٢/٥٩(االختيار لتعليل املختار  )١(
  .٢٠٧الكايف يف الفقه املالكي ص) ٢(
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٢٦٣  

حضر الصف تعين، و ال جيوز أخذ أجرة عن فرض العني، وعن 
الصيدالين أنه جيوز لإلمام أن يستأجره، ويعطيه أجرة من سهم املصاحل، 

، لكن اإلمام يرغب يف اجلهاد ببذل األهبة والسالح من والصحيح األول
بيت املال أو من مال نفسه، فينال ثواب اإلعانة، ويقع اجلهاد عن 

  .)١(اهـ"املباشر
قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا يف اإلمام يستأجر قوماً : "وعند احلنابلة 

  .ليهال يسهم هلم، ويوىف هلم مبا استؤجروا ع: يدخل م بالد العدو؟ 
ومحله القاضي على استئجار من ال جيب عليه اجلهاد كالعبيد 

أما الرجال واملسلمون األحرار فال يصح استئجارهم على . والكفار
اجلهاد ألن الغزو يتعني حبضوره على من كان من أهله فإذا تعني عليه 
الفرض مل جيز أن يفعله عن غريه كمن عليه حجة االسالم ال جيوز أن 

وحيتمل : قال ابن قدامة رمحه اهللا. ه وهذا مذهب الشافعيحيج عن غري
أن حيمل كالم أمحد واخلرقي على ظاهره يف صحة االستئجار ملن يتعني 

  .)٢(اهـ"عليه
وذهب ابن حزم إىل جواز أن يتطوع املرء عن غريه، ويأخذ عليه 

                              
  ).١٠/٢٤٠(روضة الطالبني ) ١(
  ).٥٣٧ـ٦/٥٣٤((وانظر شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ). ٨/٤٧٣(املغين البن قدامه ) ٢(
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٢٦٤  

ألن كل ذلك ليس واجباً على أحدمها و ال عليهما : "، قال)١(أجره
عمله عن غريه ال عن نفسه فلم يطع و ال عصى، وأما املستأجر فالعامل ي

. )٢(اهـ"فأنفق ماله يف ذلك تطوعاً هللا تعاىل فله أجر ما اكتسب مباله
فإن من مل جيب عليه احلج جاز أن يتطوع به غريه عنه مقابل : وعليه

  .أجرة عنده واهللا اعلم
 احلر، ويرجح والظاهر أنه ال جيوز املؤاجرة على اجلهاد من املسلم

  :ذلك ما يلي
أنه إذا قام يف الصف تعين عليه القتال، فكيف يأخذ على ما  )١

تعين عليه أجره؟ وكيف تصيح نيابته عن غريه فيما هو متعني 
  عليه؟

أن اآلثار الواردة يف اجلواز غري صرحية يف املؤاجرة، إمنا هي يف  )٢
 منهم اجلعل جيعله القاعد ملن يغزو، فهذا ليس صرحياً يف أنه

على سبيل املؤاجرة، بل الظاهر أنه على سبيل املعونة 
 . واملساعدة والتجهيز للغزو، ال على سبيل العوض

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى : أن ما جاء عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ )٣
لَّمسو هلَيع أَ: "اللَّهو هرلِ أَجاعلْجلو هرازِي أَجلْغل رج
                              

  )٨/١٩١(احمللى ) ١(
  ).٨/١٩٢(احمللى ) ٢(
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٢٦٥  

؛ وفيه )٢(قد استدل به على صحة االستئجار للغزو. )١("الْغازِي
نظر؛ إذ ال يتعين أن معىن اجلاعل هو املؤجر، بل هو يف معىن 

 .التجهيز واملعونة على الغزو ال على سبيل املعوضة واالستئجار
أن هذا الفعل وهو االستئجار على الغزو لو كان مشروعاً  )٤

ن ال يتيسر له الغزو يف كل عام، وهذا ما لبادر إليه السلف مم
وهذه الروايات اليت : فإن قيل! ال نعلمه عنهم رضي اهللا عنهم

ليس يف هذه الروايات : فيها جواز أخذ اجلعائل؟ فاجلواب
املؤاجرة إمنا فيها أخذ اجلعائل، وهذا وجهه ما ذكرته من أا 

 .على سبيل التجهيز للغزو تطوعاً ال عوضاً
 اد قربة وطاعة، كيف يصح يؤاجر عليها؟ وألن اجله )٥

فإذا حترر عندك عدم جواز املؤاجرة على اجلهاد والغزو، فاعلم أن 
املسلم إذا أعطي ما يستعني به يف غزاته فما فضل منه هل ميلكه أو 

  يرده؟
وذهب إىل جواز أخذ اجلعل على أن ال ينفقه على نفسه وأهله مجاعة 

                              
  . حديث صحيح)١(

، وأبوداود يف كتاب اجلهاد باب )٦٦٢٤، حتت رقم ١١/١٩٧الرسالة (أخرجه أمحد يف املسند   
  ).٩/٢٨(، والبيهقي يف الكربى )٢٥٢٦(ذ اجلعائل، حديث رقم الرخصة يف أخ

  .واحلديث حسنه حمققو املسند  
  ).٨/٤٧٣(املغين البن قدامة ) ٢(
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٢٦٦  

 إمساعيل بن عياش عن من طريق :من السلف، وجاء فيه حديث مرسل
معدان بن حدير احلضرمي عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري احلضرمي 

مثل الذين   يغزون  : "عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من أميت وياخذون اجلعل يتقوون به على عدوهم كمثل أم موسى ترضع 

  .)١("ولدها وتأخذ أجرها
إذا جعلته يف : ضي اهللا عنهما عن اجلعل قالوسأل رجل ابن عباس ر

  .)٢("سالح أو كراع فال بأس وإذا جعلته يف الرقيق فال
سألت عبداهللا بن الزبري عن اجلعائل : "وعن شقيق بن العيزار قال

  .)٣("تركها أفضل فإن أخذا فانفقها يف سبيل اهللا: قال
، ويدل وذهب آخرون إىل جواز أخذ اجلعائل وأن ينفقها فيما أحب

                              
  .مرسل حسن اإلسناد إىل مرسله) ٣(

، املراسيل أليب )٢٣٦١، حتت رقم ٢/١٤١(، وسنن سعيد بن منصور )٥/٣٤٧(ابن أيب شيبة 
  ).٩/٢٧(قي يف الكربى ، والبيه)٣٣١، حتت رقم ٢٤٧ص(داود 

ويف السند معدان بن حدير احلمصي عن عبدالرمحن بن جبري عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه   
وذكر هذا احلديث، ويف ذيب التهذيب ) ٨/٣٨(وسلم، ومعدان ترجم له يف التاريخ الكبري 

اوية بن صاحل بن ، و مل جيرح، ومل يوثق، لكن  روى عنه ثقتان ومها ابن أخيه مع)١٠/٢٢٨(
وجبري . فحديثه يف حيز القبول إن شاء اهللا تعاىل. حدير، وإمساعيل بن عياش، ويروي هو عن ثقة

  . تابعي فحديثه مرسل
  ).٩/٢٧(سنن البيهقي الكربى ) ٤(
  )٩/٢٧(، سنن البيهقي الكربى )٩٤٦٠، حتت رقم٥/٢٣٠(مصنف عبدالرزاق ) ١(
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٢٦٧  

  :عليه
رمقَالَ علَا : "و وا ثُمداهجيالِ لذَا الْمه نذُونَ مأْخا ياسإِنَّ ن

  .)١("يجاهدونَ فَمن فَعلَه فَنحن أَحق بِماله حتى نأْخذَ منه ما أَخذَ
داهجمو سقَالَ طَاوو" :خٌء تيش كإِلَي عفإِذَا د بِيلِ اللَّهي سف بِه جر

كلأَه دنع هعضو ئْتا شم بِه عن٢("فَاص(.  
أنه أعطي : " عبيد اهللا بن موسى عن عثمان بن األسود عن جماهدعن

  .)٣("يوم ليشا فقبله
كان يأخذ اجلعاىل : " ابن مهدي عن سفيان عن بشر أن الربيععن

  .)٤("فيجعلها يف املساكني
كان النعمان بن أيب عياش " : قالعبيدة اهللا عن موسى بن عبيدعن 

  .)٥("وابن قسيط وعمر بن علقمة يأخذون اجلعائل وخيرجون
كان عبد الرمحن : "قال وكيع عن شريك عن منصور عن إبراهيمعن 

                              
  ).٦/١٢٣(اب اجلعائل واحلمالن يف سبيل اهللا، فتح الباري علقه البخاري يف كتاب اجلهاد ، ب )٢(
  ).٦/١٢٣(علقه البخاري يف كتاب اجلهاد ، باب اجلعائل واحلمالن يف سبيل اهللا، فتح الباري  )٣(
، مل أقف على معناها، واملقصود أنه قبل العطية يف ذلك )ليشا( وكلمة ).٥/٣٤٧(ابن أيب شيبة ) ٤(

  .اليوم الذي وقع فيه القتالعلم أعجمي مسي به ذلك ) ليشا(ولعل . لقتالاليوم، الذي شارك فيه با
  ).٥/٣٤٧(ابن أيب شيبة ) ٥(
  ).٣٤٨ـ٥/٣٤٧(ابن أيب شيبة ) ١(
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  .)١("بن يزيد يؤالف الرجل مث يغزو عنه
عن شعبة عن حممد بن أيب يعقوب قال اخربين من مسع بريدة 

  .)٢("ال عيش إال ملعان اخليل: "لمي من وراء ر بلخ وهو يقولاألس
والظاهر أن من أخذ جعالً له أن يتصرف باجلعل مبا شاء، ويدل عليه  

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ : "ما جاء عن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنهما
ه فَوجده يباع فَأَراد أَنْ يبتاعه فَسأَلَ رسولَ حملَ علَى فَرسٍ في سبِيلِ اللَّ

  .)٣("لَا تبتعه ولَا تعد في صدقَتك: اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أقر احملمول عليه : ووجه الداللة 

مل يسأله إن كان أعطاه للغزو مطلقاً، على التصرف فيه بالبيع وغريه، و
أو لغزوة معينة، فدل على تقوية قول من ذهب إىل أن لآلخذ التصرف 

  .)٤(يف املأخوذ
  فإذا قاتل من استؤجر للقتال بطلت أجرته، وهل يسهم له؟

الذي يستفاد من كالمهم رمحهم اهللا فيما تقدم أن املسلم احلر إذا 

                              
  ).٥/٣٤٨(ابن أيب شيبة ) ١(
  ).٥/٣٤٨(ابن أيب شيبة ) ١(
  .حديث صحيح )٣(

، )٢٩٧١(رقم أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد باب اجلعائل واحلمالن يف السبيل، حديث 
  ).١٦٢١(ومسلم يف كتاب اهلبات حديث رقم 

  ).٦/١٢٤(فتح الباري ) ٤(
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فتبطل بذلك أجارته، ويسهم له إذا قاتل شهد الصف تعين عليه القتال، 
  .وشارك يف الغزو، واهللا اعلم
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دمت لك ما يتعلق ببيان مسؤولية اخلادم والواجب عليه جتاه مـن يعمـل              ق
، وأبني هنا األمور اليت جتب أو جتتنب يف التعامل معهم، وذلك بالنـسبة     )١(لديه

  . إىل صاحب اخلادم
 �
V� &\� � �
V� &\� � �
V� &\� � �
V� &\� � : : : :;*�'���� f q}��A
 q� 	���;*�'���� f q}��A
 q� 	���;*�'���� f q}��A
 q� 	���;*�'���� f q}��A
 q� 	���....        

د وردت يف السنة املطهرة أحاديث يف بيان ما جيب ويستحب عنوقد 
  :التعامل مع اخلدم، أمجلها يف النقاط التالية

  .ـ إطعام اخلادم مما تطعم وإلباسه مما تلبس١
تقدم وجوب النفقة باملعروف للخادم اململوك، وأن مما يستحب 
لسيده أن يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يطعم، وأن الواجب يف إطعامه 

 فيما يطعم وفيما ولباسه هو ما جرى عليه العرف ملثله فال يساوي سيده
  .يلبس، إال استحباباً

رأَيت أَبا ذَر الْغفَارِي رضي اللَّه عنه : "عن الْمعرور بن سويد قَالَ
إِني ساببت رجلًا : وعلَيه حلَّةٌ وعلَى غُلَامه حلَّةٌ فَسأَلْناه عن ذَلك فَقَالَ

نبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ لي النبِي صلَّى اللَّه علَيه فَشكَانِي إِلَى ال
لَّمسو :هبِأُم هتريقَالَ! أَع ثُم : تحت اللَّه ملَهعج لُكُموخ كُمانوإِنَّ إِخ

همطْعفَلْي هدي تحت وهكَانَ أَخ نفَم يكُمدا أَيمم هلْبِسلْيأْكُلُ وا يمم 

                              
  . وذلك يف الفصل األول من الباب الثاين)١(
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موهينفَأَع مهبلغا يم موهمفَإِنْ كَلَّفْت مهبلغا يم مكَلِّفُوهلَا تو سلْبي."  
عن أَبِي ذَر عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من لَاَءمكُم من : ويف رواية

 كُممدقَالَ خ ونَ أَوسلْبا تمم موهاكْس َ فَأَطْعموهم مما تأْكُلُونَ و
  .)١("تكْتسونَ ومن لَا يلَائمكُم فَبِيعوه ولَا تعذِّبوا خلْق اللَّه عز وجلَّ

لَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع هنع اللَّه يضةَ رريرى عن أيب هإِذَا أَت لَّمسو ه
 نِ أَويتلُقْم ةً أَولُقْم اوِلْهنفَلي هعم هسلجي فَإِنْ لَم هامبِطَع همادخ كُمدأَح

هلَاجع يلو هنِ فَإِنيأُكْلَت ٢("أُكْلَةً أَو(.  
 ويصرح بأن املراد هو اإلطعام حبسب العرف ما عند مالك يف املوطأ

: ، عن أَبِي هريرةَ عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ)٣(بالغاً
"يقطا يلِ إِلَّا ممالْع نم كَلَّفلَا يباملعروف و هتوسكو هامطَع لُوكملْمل ."

: ته، فزاد مالك يف رواي"باملعروف: "بدون قوله)٤(وساقه مسلم
                              

  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ١(
  .سبق خترجيه.  حديث صحيح)٢(
قال ابن عبدالرب رمحه اهللا يف .  املوطأ كتاب الــــجامع، باب األمر بالرفق باململوك)٣(

ليس هذا احلديث ): "٤٠٦-١٠/٤٠٢فتح املالك (، وبنحوه يف التمهيد )٨/٥٣٨(ستذكار اال
ورواية مالك ذكرها . متصالً، ويسند عن أيب هريرة من طرق حمفوظة من رواية مالك وغريه

: اهـ قلت"إال مالك وحده" باملعروف: "ومل يقل أحد يف هذا احلديث: أبوداود، وساقها مث قال
  !ضر الرواية، ألنه ثقة، وألن اللفظة ال تنايف احلديث، واهللا اعلموتفرد مالك ال ي

  . حديث صحيح)٤(
  ).١٦٦٣(أخرجه مسلم يف كتاب األميان، باب إطعام اململوك مما يأكل، حتت رقم   
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، ،  واحلديث ذه الزيادة يقتضي الرد يف ذلك إىل العرف"باملعروف"
  . )١(فمن زاد عليه كان متطوعا

ما يعرف ملثله من املطعم وامللبس فال يسـاوي : واملراد بالعرف
  .)٢(سيده يف مطعم و ال ملبس

  وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيري على ذلك مع خدمه؛ 
حدثَنا مروانُ بن معاوِيةَ قَالَ أَخبرنِي هلَالُ بن : "نبلقال أمحد بن ح

أُهديت لرسولِ : سويد أَبو معلَّى قَالَ سمعت أَنس بن مالك وهو يقُولُ
ائرا فَلَما كَانَ من اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثَلَاثَةُ طَوائر فَأَطْعم خادمه طَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رفَقَالَ لَه بِه هتأَت دأَنْ : الْغ كهأَن أَلَم
قِ كُلِّ غَدي بِرِزأْتلَّ يجو زع ئًا فَإِنَّ اللَّهيي شفَعر٣("ت(.  

انِيرهى الْبيحي نةُ عبعاسٍ فَقَالَعن شبنِ عاب دنبِيذَ عوا النقَالَ ذَكَر  :
" نةُ مبعقَاٍء قَالَ شي سف ذُ لَهبتني لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ ر

 فَضلَ منه شيٌء لَيلَة الاثْنينِ فَيشربه يوم الاثْنينِ والثُّلَاثَاِء إِلَى الْعصرِ فَإِنْ
                              

  ).٥/١٧٤( فتح الباري )١(
  ).٨/٥٣٩( االستذكار )٢(
  . إسناده ضعيف)٣(

  ).٧/٢٥٨١( الكامل ، وابن عدي يف)٣/١٩٨(أخرجه أمحد يف املسند   
وعده ابن عدي مما أنكر على هالل بن سويد راوي احلديث عن أنس، وضعف احلديث حمققو   

  . ، وذكروا مواضع أخرى للحديث)٢٠/٣٣٩الرسالة(املسند 
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هبص أَو مادالْخ قَاه١("س(.  
  !ومعىن احلديث أنه يسقي اخلادم منه مامل يشتد فإذا اشتد صبه وأراقه

  .وقد كانت جارية حبشية تنبذ له يف السقاء صلى اهللا عليه وسلم
هذه خادم : تسأَلْت عائشةَ عن النبِيذ فَقَالَ: عن ثُمامةُ بن حزن قَالَ

كُنت : فَقَالَت! رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَسلْها الْجارِيةُ حبشيةٌ
 حبفَإِذَا أَص ئُهاًء فَأُوكشقَاٍء عي سف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسربِذُ لأَن

هنم رِب٢("ش(.  
  !االستغناء عن من ال يوافقك و ال تعذمـ ٢

على املسلم أن جيتنب تكليف اخلادم ما ال يطيق، فإن هذا من الظلم، 
فإن مل . وقد جاء خبصوصه ي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  !يوافقك اخلادم اململوك فاعتقه، واألجري فاستغين عن إجارته
ه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أيب ذَر الْغفَارِي رضي اللَّ

إِنَّ إِخوانكُم خولُكُم جعلَهم اللَّه تحت أَيديكُم فَمن كَانَ أَخوه : "قَالَ
 سلْبا يمم هلْبِسلْيأْكُلُ وا يمم همطْعفَلْي هدي تحتم مكَلِّفُوهلَا تا و

                              
  . حديث صحيح)١(

أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب األشربة، باب إباحة النبيذ الذي مل يشتد ومل يصر مسكرا،   
  ).٢٠٠٤(حديث رقم 

  .سبق خترجيه. إسناده صحيح) ٢(
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موهينفَأَع مهبلغا يم موهمفَإِنْ كَلَّفْت مهبلغي."  
عن أَبِي ذَر عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من لَاَءمكُم من : ويف رواية

ونَ أَوسلْبا تمم موهأْكُلُونَ وَ اكْسا تمم موهمفَأَطْع كُممدقَالَ خ 
  .)١("ومن لَا يلَائمكُم فَبِيعوه ولَا تعذِّبوا خلْق اللَّه عز وجلَّتكْتسونَ 

: عن أَبِي هريرةَ عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ
" هتوسكو هامطَع لُوكملْملنم كَلَّفلَا يويقطا يلِ إِلَّا مم٢(" الْع(.  

ففي هذين احلديثني ي من الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن أن 
يكلّف اخلادم من العمل ما ال يطيق، وإن تكليفه ما ال يطيق تعذيب له، 

وتعليم لنا إذا مل يوافقنا اخلادم يف خدمته أن يباع وهذا يف حق اخلادم 
 عن إجارته، و ال يعذب بتكليفه من العمل اململوك، أما األجري فيستغىن

  !ما ال يطيق
  ! تكليفهم ما ال يطاق من العمل: وانظر الفصل اآليت 

   ـ الرفق باخلادم ٣
اخلادم يسره اهللا خلدمتك ومساعدتك، يطيف بك، ويقوم بشأنك، 
فله عليك الرفق به واإلحسان إليه، وهذا املعىن أشار إليه الرسول صلى 

                              
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ١(
  . حديث صحيح)٢(

  ).١٦٦٣(أخرجه مسلم يف كتاب األميان، باب إطعام اململوك مما يأكل، حتت رقم   
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  وسلم؛اهللا عليه 
 هلَيع لَّى اللَّهقال قال رسول اهللا ص هنع اللَّه يضر فَارِيالْغ عن أيب ذَر

لَّمسو" :يكُمدأَي تحت اللَّه ملَهعج لُكُموخ كُمانو١(احلديث..." إِنَّ إِخ(.  
 اللَّه يضةَ رشائرِ أَنَّ عيبنِ الزةَ بورع نوع لَّى اللَّهص بِيالن جوا زهنع

قَالَت لَّمسو هلَيع" : لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَى رع ودهالْي نطٌ مهلَ رخد
وعلَيكُم : فَفَهِمتها فَقُلْت: السام علَيكُم قَالَت عائشةُ: علَيه وسلَّم فَقَالُوا

مهلًا يا : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: لَّعنةُ قَالَتالسام وال
رِ كُلِّهي الْأَمف فْقالر بحي ةُ إِنَّ اللَّهشائع !فَقُلْت : لَمأَو ولَ اللَّهسا ري

قَد قُلْت : يه وسلَّمتسمع ما قَالُوا؟ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ
كُملَيع٢("و( .  

مهلًا يا عائشةُ إِنَّ اللَّه : " والشاهد فيه قوله صلى اهللا عليه وسلم
رِ كُلِّهي الْأَمف فْقالر بحي."!  

  وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غاية الرفق مع خدمه؛
 سولُ اللَّ: "عن أَنساسِ كَانَ رنِ النسأَح نم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ه

                              
  . سبق خترجيه. وهذا لفظ خمتصر.  حديث صحيح)١(
  . حديث صحيح)٢(

، ومسلم يف )٦٠٢٤(مر كله، حديث رقم أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب الرفق يف األ  
  ).٢١٦٥(كتاب السالم باب النهي عن ابتداء اليهود بالسالم، حديث رقم 
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٢٧٩  

فَقُلْت ةاجحا لمولَنِي يسلُقًا فَأَرخ : بفِْسي أَنْ أَذْهي نفو بلَا أَذْه اللَّهو
ى أَمتح تجرفَخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه بِين نِي بِهرا أَمملَى لع ر

 قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسوقِ فَإِذَا ري السونَ فبلْعي مهو انيبص
يا أُنيس : فَنظَرت إِلَيه وهو يضحك فَقَالَ: قَبض بِقَفَاي من ورائي قَالَ

: عم أَنا أَذْهب يا رسولَ اللَّه قَالَ أَنسن: قُلْت: أَذَهبت حيثُ أَمرتك قَالَ
واللَّه لَقَد خدمته تسع سنِني ما علمته قَالَ لشيٍء صنعته لم فَعلْت كَذَا 

  .)١("وكَذَا أَو لشيٍء تركْته هلَّا فَعلْت كَذَا وكَذَا
دم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْمدينةَ أَخذَ لَما قَ: "عن أَنسٍ قَالَ

: أَبو طَلْحةَ بِيدي فَانطَلَق بِي إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ
دقَالَ فَخ كمدخفَلْي سكَي ا غُلَامسإِنَّ أَن ولَ اللَّهسا رفَرِ يي السف هتم

هتعنٍء صيشي لا قَالَ لم اللَّهرِ وضالْحلَا : وكَذَا؟ وذَا هه تعنص مل
هعنأَص ٍء لَميشكَذَا؟: لذَا هه عنصت لَم م٢("ل(.  

                              
  . حديث صحيح)١(

أخرجه مسلم يف كتـــاب الفضائل باب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس   
  ).٢٣١٠(خلقاً، حديث رقم 

  . حديث صحيح)٢(
، ومسلم )٦٩١١(لديات باب من استعان عبداً أو صبياً، حديث رقم أخرجه البخاري يف كتاب ا  

يف كتاب الفضائل باب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، حديث رقم 
  .، واللفظ له)٢٣٠٩(
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٢٨٠  

  .ـ ترك سبهم وتعيريهم٤
 الْغفَارِي رضي اللَّه عنه رأَيت أَبا ذَر: "عن الْمعرور بن سويد قَالَ

إِني ساببت رجلًا : وعلَيه حلَّةٌ وعلَى غُلَامه حلَّةٌ فَسأَلْناه عن ذَلك فَقَالَ
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيي النفَقَالَ ل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانِي إِلَى النفَش

سولَّم :هبِأُم هتريقَالَ! أَع ثُم : تحت اللَّه ملَهعج لُكُموخ كُمانوإِنَّ إِخ
أَيديكُم فَمن كَانَ أَخوه تحت يده فَلْيطْعمه مما يأْكُلُ ولْيلْبِسه مما 

  ".كَلَّفْتموهم ما يغلبهم فَأَعينوهميلْبس ولَا تكَلِّفُوهم ما يغلبهم فَإِنْ 
ومن لَا يلَائمكُم فَبِيعوه ولَا تعذِّبوا خلْق اللَّه عز : "وزاد يف رواية

  .)١("وجلَّ
واحلث ، ويف احلديث النهي عن سب الرقيق وتعيريهم مبن ولدهم

من يف معناهم من ويلتحق بالرقيق ، على اإلحسان إليهم والرفق م
وفيه احملافظة . وفيه عدم الترفع على املسلم واالحتقار له. أجري وغريه

فإن ، وإطالق األخ على الرقيق، على األمر باملعروف والنهي عن املنكر
أو املراد أخوة ، أريد القرابة فهو على سبيل ااز لنسبة الكل إىل آدم

  .)٢(أو خيتص احلكم باملؤمن، اإلسالم ويكون العبد الكافر بطريق التبع
  .ـ العدل معهم، وعدم ظلمهم٥

                              
  .سبق خترجيه. حديث صحيح) ١(
  ).٥/١٧٥(فتح الباري ) ٢(
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ظلم اخلدم من أقبح الظلم؛ ألن اخلادم ضعيف، فيه من معاين 
اإلنسانية ما فيك، غري أن اهللا جعله حتت يدك يطيف بك ويساعدك، 

ومن أكرب الظلم هلم ! فظلمك له فيه لؤم، وعدم إمثار املعروف فيك
  .قوقهمحبس أجرم عنهم، أو منعهم ح

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نا عمهنع اللَّه يضر رمنِ عب اللَّه دبعن ع
  .)١("الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقيامة: "قَالَ

  .ـ إعطاؤهم األجر قبل أن جيف عرقهم٦
ليه قال رسول اهللا صلى اهللا ع: جاء يف احلديث عن أيب هريرة قال

  .)٢("أعطوا األجري أجره قبل أن جيف رشحه: "وسلم
                              

  . حديث صحيح)١(
، ومسلم يف )٢٤٤٧(اب الظلم ظلمات يوم القيامة، حتت رقم أخرجه البخاري يف كتاب املظامل ب  

  ).٢٥٧٩(كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، حديث رقم 
  . حديث صحيح)٢(

 يف أخبار م، وأبو نعي)٤/١٤٢(، والطحاوي يف املشكل )١٢/٣٤(أخرجه أبويعلى يف املسند   
، وابن عدي يف الكـامل  )٧٠٤،٧٠٣م ، حتت رق٢/٣١٦(، ومتام يف الفوائد )١/٢٢١(أصبهان 

  ). ٦/١٢١(، والبيهقي يف السنن الكبري )٦/٢٢٣٥(
وذكر أنه ورد عن ابن عمر وجابر أيضاً، ) ٥/٣٢٠(واحلديث صححه األلباين يف إرواء الغليل   

وصححه حمقق مسند أيب يعلى، وحمقق فوائد متام، وقواه صاحب فتح الوهاب بتخريج مسند 
  ).٣٠_٢/٢٩(الشهاب 

وابن ماجه يف كتاب ) ٣/١١٢٦(ويف الباب من غري رواية أيب هريرة عند ابن زجنويه يف األموال   
جممع البحرين (، وعند الطرباين يف الصغري )٢٤٤٣(احلكام باب أجر األجراء، حديث رقم 

=  

٢٨١  
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  ". منعهم األجرة: "حتت عنوان: ما ذكرته يف الفصل اآليت: وانظر
  ـ حفظ حقهم وترك إضاعته٧

ملّا ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصة الثالثة الذين احنطت 
م أن صخرة على الغار الذي كانوا فيه، فتوسلوا إىل اهللا بصاحل أعماهل

يكشف عنهم ما هم فيه من الغم بسبب احنطاط الصخرة على فم الغار، 
  .وكان من قصة أحدهم ما له تعلق بأجرة األجري

: عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
"مهابونَ فَأَصشمفَرٍ يثَلَاثَةُ ن جرلٍ خبي جي غَارٍ فلُوا فخفَد طَرالْم 

ادعوا اللَّه بِأَفْضلِ : فَقَالَ بعضهم لبعضٍ: فَانحطَّت علَيهِم صخرةٌ قَالَ
مهدفَقَالَ أَح وهملْتملٍ عموذكر عمله الصاحل الذي يتوسل به : ... ع

وقَالَ ! له الذي يتوسل به إىل اهللاوذكر عم:  ... وقَالَ الْآخر! إىل اهللا
رالْآخ : هتطَيفَأَع ةذُر نقٍ ما بِفَرأَجِري ترأْجتي اسأَن لَمعت تإِنْ كُن ماللَّه

 هنم تيرتى اشتح هتعرقِ فَزالْفَر كإِلَى ذَل تدمذَ فَعأْخأَنْ ي ى ذَاكأَبو
را وقَرإِلَى ب قطَلان قِّي فَقُلْتنِي حطأَع اللَّه دبا عاَء فَقَالَ يج ا ثُميهاع

 زِئهتا أَسم بِي قَالَ فَقُلْت زِئهتسفَقَالَ أَت ا لَكها فَإِنيهاعرقَرِ والْب لْكت
علْت ذَلك ابتغاَء وجهِك بِك ولَكنها لَك اللَّهم إِنْ كُنت تعلَم أَني فَ

__________________  
= 

  ).٧٤٤، حتت رقم ١/٤٣٣(، والشهاب يف مسنده )٢/٢٤٦
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مهنع فا فَكُشنع ج١("فَافْر(.  
فانظر كيف كان أداء أجرة األجري وحفظها وعدم تضييعها عمل 
صاحل نفع صاحبه فكان سبباً للتفريج عن هذه الرفقة ما نزل م من 

  !اهلم
  .ـ مراعاة جانب الشرع معهم٨

 جيوز أن يطّلع على الزينة الباطنة تقدم أن اخلادم األجري أجنيب فال
كما أن اخلادم أجنبية عن سيدها فال جيوز أن يطّلع . للنساء األجنبيات

؛ فهذا مما ينبغي حفظ  على الزينة الباطنة هلا، وحكمه معها حكم األجنبي
  .الشرع فيه معهم

األجرية امرأة أجنبية ال جيوز اخللوة ا، و ال السفر ا دون  واخلادمة 
  .رم هلاحم

أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة : قال أبوحنيفة رمحه اهللا
  .يستخدمها وخيلو ا وكذلك األمة

أرأيت إن استأجر الرجل امرأة حرة أو أمة ختدمه : وقيل البن القاسم
  وهو عزب أجيوز هذا أم ال؟

                              
  . حديث صحيح)١(

، ومسلم يف )٢٢١٥(يوع باب إذا اشترى شيئاً لغريه، حديث رقم أخرجه البخاري يف كتاب الب
  ).٢٧٤٣(كتاب الذكر والدعاء باب قصة أصحاب الغار، حديث رقم 
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مسعت مالكاً وسئل عن املرأة تعادل الرجل يف احململ ليس : قال
فالذي يستأجر املرأة ختدمه وليس بينهما حمرم .  فكره ذلكبينهما حمرم؟

وليس له أهل وهو خيلو معها أشد عندي كراهية من الذي يعادل املرأة 
  .)١("يف احململ

و ال جيوز أن يطلب منه من العمل ما ال جيوز شرعاً، كإكراه اخلادمة 
ل على على البغاء، أو فعل األمور احملرمة كاستعمال املعازف، أو الدخو

  !األجانب بدون ستر الزينة الباطنة، وحنو ذلك
  !وقد كان خدم السلف يشتغلون بالطاعات مع أصحام

تضيفْت أَبا هريرةَ سبعا فَكَانَ هو وامرأَته : "عن أَبِي عثْمانَ قَالَ
ذَا ثُملِّي هصلَ أَثْلَاثًا يونَ اللَّيبقتعي همادخو مقُولُ قَسي هتعمسذَا وظُ هوقي 

 اترمت عبنِي سابا فَأَصرمت ابهحأَص نيب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
  .)٢("إِحداهن حشفَةٌ

صلَّى اللَّه أَنشأَ رسولُ اللَّه : عن رجاِء بنِ حيوةَ عن أَبِي أُمامةَ قَالَ
فَقُلْت هتيةً فَأَتوغَز لَّمسو هلَيع : ةادهي بِالشل اللَّه عاد ولَ اللَّهسا ري

ثُم أَنشأَ رسولُ : فَسلمنا وغَنِمنا قَالَ: اللَّهم سلِّمهم وغَنمهم قَالَ: فَقَالَ

                              
  ).٣/٤٠٤(املدونة ) ١(
  . حديث صحيح)٢(

  ).٥٤٤١(أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة باب الرطب بالقثاء، حديث رقم   
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هلَيع لَّى اللَّهص اللَّهفَقُلْت هتيا فَأَتا ثَانِيوغَز لَّمسو  : اللَّه عاد ولَ اللَّهسا ري
اللَّهم سلِّمهم وغَنمهم قَالَ ثُم أَنشأَ غَزوا ثَالثًا فَأَتيته : لي بِالشهادة فَقَالَ

فَقُلْت :ترم كتيي أَتإِن ولَ اللَّهسا ري وعدأَنْ ت كأَلْتفَس هذي هترلَ منِ قَبي
اللَّه لي بِالشهادة فَدعوت اللَّه عز وجلَّ أَنْ يسلِّمنا ويغنمنا فَسلمنا 

م اللَّهم سلِّمه: وغَنِمنا يا رسولَ اللَّه فَادع اللَّه لي بِالشهادة فَقَالَ
مهمغَنقَالَ! و :فَقُلْت هتيأَت ا، ثُمنغَنِما ونملنِي : فَسرم ولَ اللَّهسا ري
  ! بِعملٍ؟
  علَيك بِالصومِ فَإِنه لَا مثْلَ لَه : قَالَ
فَكَانَ إِذَا :  قَالَمافَما رئي أَبو أُمامةَ ولَا امرأَته ولَا خادمه إِلَّا صيا: قَالَ

: اعتراهم ضيف نزلَ بِهِم نازِلٌ قَالَ: رئي في دارِهم دخانٌ بِالنهارِ قيلَ
فَقُلْت هتيأَت ثُم اَء اللَّها شم كامِ : فَلَبِثَ بِذَليا بِالصنترأَم ولَ اللَّهسا ري

د بارك اللَّه لَنا فيه يا رسولَ اللَّه فَمرنِي بِعملٍ آخر فَأَرجو أَنْ يكُونَ قَ
اعلَم أَنك لَن تسجد للَّه سجدةً إِلَّا رفَع اللَّه لَك بِها درجةً وحطَّ : قَالَ

  .)١("عنك بِها خطيئَةً
  .ـ ما يصنع عند شراء اخلادم٩

د يكون أجرياً قد يكون مملوكاً، وقد سن لنا         قدمت لك أن اخلادم ق    
                              

  . حديث صحيح)١(
  ).٥/٢٥٥(أخرجه أمحد يف املسند   
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان اخلادم مملوكاً أن نفعل ما ورد              
  :يف احلديث التايل

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع
حدكُم امرأَةً أَو اشترى خادما فَلْيقُلْ اللَّهم إِني إِذَا تزوج أَ: "وسلَّم قَالَ

أَسأَلُك خيرها وخير ما جبلْتها علَيه وأَعوذُ بِك من شرها ومن شر ما 
  " يقُلْ مثْلَ ذَلكجبلْتها علَيه وإِذَا اشترى بعريا فَلْيأْخذْ بِذروة سنامه ولْ

ثُم ليأْخذْ بِناصيتها ولْيدع بِالْبركَة في : "ويف رواية عند أيب داود
  .)١("الْمرأَة والْخادمِ

ولفظ احلديث أنه يف اخلادم األنثى، فإذا كان ذكراً هل يصنع معه 
ى، وأن هذا؟ الظاهر أن ذلك يصنع مع اخلادم سواء كان ذكراً أم أنث

ذكر اخلطاب يف احلديث على اخلادم األنثى إمنا خرج خمرج الغالب، 
ويبني ذلك أن معىن الدعاء مطلوب يف كل خادم سواء كان ذكراً أم 

  !أنثى
  .ـ العفو عنهم ١٠

                              
  . حديث حسن)١(

، وابن ماجه يف )٢١٦٠(أخرجه أبوداود يف كتاب النكاح باب يف جامع النكاح، حديث رقم   
، ويف كتاب النــكاح باب ما يقول الرجل )٢٢٥٢(التجارات باب شراء الرقيق، حديث رقم 

  ).١٩١٨(إذا دخلت عليه أهله، حديث رقم 
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: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقُولُ: عن الْعباسِ بنِ جلَيد الْحجرِي قَالَ
"اَء رفَقَالَج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلٌ إِلَى النفُو : جعن كَم ولَ اللَّهسا ري

 ثَةي الثَّالا كَانَ ففَلَم تمفَص الْكَلَام هلَيع ادأَع ثُم تممِ فَصادالْخ نع
عن عبد اللَّه بنِ :  ويف رواية".اعفُوا عنه في كُلِّ يومٍ سبعني مرةً: قَالَ

أَنَّ رجلًا أَتى رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ : عمر بنِ الْخطَّابِ
تعفُو عنه كُلَّ : يا رسولَ اللَّه إِنَّ لي خادما يِسيُء ويظْلم أَفَأَضرِبه قَالَ

نيعبمٍ سوةير١(" م(.  
ويف احلديث الترغيب يف العفو عن اخلادم إذا ما أساء وظلم، وأن 
املسلم عليه أن يستكثر من ذلك ولو بلغ أن يعفو عنهم يف اليوم سبعني 

                              
  . حديث حسن)١(

، ١٠/١٣٨، والرواية املذكورة له، ٤٥٣، حديث رقم ٩/٤٥٣رسالة ال(أخرجه أمحد يف املسند   
، )٥١٦٤( يف كتاب األدب، باب يف حق اململوك، حديث رقم د، وأبو داو)٥٨٩٩حديث رقم 

واللفظ له، والترمذي يف كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف العفو عن اخلـــادم، حديث 
ومدار السند عندهم على ). ٥٧٦٠رقم ، حديث ١٠/١٣٣(، ومسند أيب يعلى )١٩٤٩(رقـم 

محيد بن هانئ، أيب هانئ، وهو حسب كالم األئمة فيه يف مرتبة الصدوق الذي يحسن حديثه، 
فمن اعتمد توثيق من وثقه صحح احلديث، ومن أخذ مبجموع كالمهم مل يرتله عن مرتبة من قيل 

  .فيه ثفة: صدوق، ومل يرفعه إىل مرتبة من قيل: فيه
، وصححه حمققو املسند، واأللباين يف صحيح الترغيب "حسن غريب: "ال الترمذي عنهواحلديث ق  

  ).٣/٥٦٤(والترهيب 
يف احلديث كالم حول هل هو من رواية عبداهللا بن عمر، أو ابن عمرو بن العاص، ذكره : تنبيه  

  .الترمذي، وانظر كالم املنذري يف ذلك يف صحيح الترغيب والترهيب
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 u��Y � &\� � u��Y � &\� � u��Y � &\� � u��Y � &\� � : : : :;*�'���� f q��� 	���;*�'���� f q��� 	���;*�'���� f q��� 	���;*�'���� f q��� 	���....        
هي أذكر هنا جممل األمور اليت ينبغي للمسلم أن جيتنبها مع اخلدم، و

  :التالية
  .ـ ظلم اخلدم ١

العدل معهم، : "انظر ما سبق يف الفصل الذي قبله حتت عنوان 
  "وعدم ظلمهم

  .ـ منعهم األجرة٢
: عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

"قَالَ اللَّه : مهمصا خلٌ ثَلَاثَةٌ أَنجرو رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر ةاميالْق موي
 طعي لَمو هنفَى موتا فَاسأَجِري رأْجتلٌ اسجرو هنا فَأَكَلَ ثَمرح اعب

هر١("أَج(.  
ومناسبة ذكر هذه األمور يف سياق واحد يف احلديث أنك حينما متنعه 

لته معاملة العبد الذي متلكه فال تدفع له أجره كأنك استرققته، وعام
وهذا مناسبة ذكره مع من باع حراً، وملّا كانت هذه املعاملة ! أجراً

  ! تتضمن الغدر ناسب ذكرها أيضاً مع من أعطى باهللا مث غدر

                              
   .حديث صحيح) ١(

  ).٢٢٧٠(رجه البخاري يف كتاب اإلجارة باب إمث من منع األجري أجره، حديث رقم أخ
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أنك حينما ال تعط األجري أجره كأنك استرققته، واالبتعاد : املقصود 
امل، عده بعض أهل العلم من عن كل شرط أو عقد يشبه استعباد الع

  .)١(مقاصد التشريع يف املعامالت
يصدق بتأخري إعطائه أجره وحبرمانه منه " ومل يعط أجره: "وقوله

أنا : "بالكلية، وإن كان الثاين أشد؛ فجعله كحق اهللا تعاىل، ولذلك قال
أي دون صاحب احلق، وهذا تنويه عظيم ذا احلق، وزجر " خصمهم

 به، وقد عد التعجيل بإعطاء عوض العامل بدون شديد عن التهاون
تأخري و ال نظرة و ال تأجيل من مقاصد املعامالت يف الشريعة 

؛ ألن العامل مظنة احلاجة إىل االنتفاع بعوض عمله إذ ليس )٢(اإلسالمية
  .جمموع ذو أصول: له يف الغالب مال مؤثل

أن جيـف   إعطاؤهم األجر قبل    : "وانظر الفصل السابق حتت عنوان    
  ".حفظ حقهم وترك إضاعته"، و"عرقهم

  .ـ التهاون مع غري املسلمات٣
اخلادم غري املسلمة هلا حدود حدها الشرع ال ينبغي التهاون فيها؛ 

 عند مجاعة من فهي من جهة النظر إىل الزينة الباطنة كالرجال األجانب
  ؛أهل العلم

                              
  .٣٥٨ مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور ص)١(
  .٣٥٨ مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور ص)٢(
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غضضن من أَبصارِهن وقُل لّلْمؤمنات ي{: قول اهللا تبارك وتعاىلي
 نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِالّ م نهتزِين يندبالَ يو نهوجفُر فَظْنحيو
بِخمرِهن علَى جيوبِهِن والَ يبدين زِينتهن إِالّ لبعولَتهِن أَو آبآئهِن أَو آبآِء 

ئهِن أَو أَبنآِء بعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي بعولَتهِن أَو أَبنآ
 ةبي اِإلرلرِ أُوغَي نيابِعأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو هِنآئنِس أَو هِناتوأَخ

 علَى عورات النسآِء والَ يضرِبن من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا
بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن وتوبواْ إِلَى اللّه جميعاً أَيها 

  .]٣١:النور[} الْمؤمنونَ لَعلّكُم تفْلحونَ
م املرأة املسلمة من إظهار زينتها الباطنة أمااآلية الكرمية منع املرأة يف 
املرأة أن ترى من  ا فليس هل؛)١( ألا ليست من نساء املسلمنيالذمية،

 أن ا، ليس هلكالرجال األجانب ياملسلمة إال الزينة الظاهرة فقط، فه
قوم باخلدمة الباطنة اليت تكون فيها املرأة املسلمة املخدومة يف زينتها ت

أَو {: يهن يف قوله تعاىل فسوت اآلية بني غري املسلمات املشار إل.الباطنة
هِنآئفغري املسلمات من اخلادمات لسن من .  وبني الرجال األجانب}نِس

                              
: على ظاهرها، كقوله تعاىل} أو نسائهن{:  هذا على أساس أن اإلضافة يف قوله تبارك وتعاىل)١(

} أو نسائهن{: إن املراد بقوله: وقيل. من رجال دينكم: أي} هدوا شهيدين من رجالكمواستش{
فأهلمها {: النساء، سواء كن مسلمات أو ال، وأن اإلضافة جاءت لإلتباع كما يف قوله تعاىل: أي

أهلمها الفجور والتقوى، وجاءت اإلضافة اتباعاً للضمائر اليت من أول : أي} فجورها وتقواها
  ). ١٨/٢٠٠(التحرير والتنوير .   السورة
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نساء املسلمني، فال جيوز للمرأة املسلمة أن تبدي زينتها الباطنة أمامها، 
  !وحاهلا معها كاحلال مع األجانب

هل جيوز هلا : "ذلك فقال) هـ٦٢٨ت(وقد استظهر ابن القطان 
أن تبدي زينتها للكافرة؟ روي عن عمر املنع، ) أة املسلمةللمر: أي(

  .)١(اهـ"واألظهر املنع. واختار الغزايل التسوية بني املؤمنة والذمية
فانظر ـ وفقك اهللا ـ إىل اآلية وما تدل عليه من تسوية الذمية 
بالرجل األجنيب مع املرأة، فهل جيوز مع هذا أن تترك املرأة املسلمة بيتها 

  !ا يف يد خادمة ذمية؟وعياهل
  !ـ النظر إىل ما حيرم٤

ال جيوز للمسلم النظر إىل مواضع الزينة الباطنة من املرأة املسلمة احلرة  
األجنبية، واخلادمة األجرية إذا كانت امرأة أجنبية فإنه ال جيوز النظر إىل            

 قُـلْ لّلْمـؤمنِني   �: قال اهللا تبــارك وتعاىل   . مواضع الزينة الباطنة منها   

 �يغضواْ من أَبصارِهم ويحفَظُواْ فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنّ اللّه خبِري بِما يـصنعونَ             
  ].٣٠:النور[

جيوز للرجل أن يستأجر األمة واحلرة :"وقال أمحد بن حنبل رمحه اهللا
ليست األمة مثل احلرة و ال . للخدمة ولكن يصرف وجهه عن النظر

                              
  .١٦١ خمتصر كتاب النظر يف أحكام النظر ص)١(
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   معها يف بيت و ال ينظر إليها متجردة و ال إىل شعرهاخيلو
إمنا : "قال ابن قدامة رمحه اهللا معلالً كالم أمحد بن حنبل رمحهما اهللا

قال ذلك؛ ألن حكم النظر بعد اإلجارة كحكمه قبلها، وفرق بني األمة 
  . )١("اهـ"واحلرة؛ ألما خيتلفان قبل اإلجارة فكذلك بعدها

  .ـ قذفهم٥
  .نه ال جيوز قذف اخلادمتقدم أ

سمعت أَبا الْقَاسمِ صلَّى اللَّه علَيه      : عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ      
من قَذَف مملُوكَه وهو برِيٌء مما قَالَ جلد يوم الْقيامـة           : "وسلَّم يقُولُ 

  .)٢("إِلَّا أَنْ يكُونَ كَما قَالَ
  .ـ منادام بأمىت وعبدي٦

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نثُ عدحي هنع اللَّه يضةَ رريرأيب ه نع
أَطْعم ربك وضئْ ربك اسقِ ربك ولْيقُلْ : لَا يقُلْ أَحدكُم: "أَنه قَالَ

لْ أَحدكُم عبدي أَمتي ولْيقُلْ فَتاي وفَتاتي سيدي مولَاي ولَا يقُ
  .، هذا لفظ البخاري"وغُلَامي

عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " ولفظ مسلم
ه وكُلُّ نِسائكُم إِماُء لَا يقُولَن أَحدكُم عبدي وأَمتي كُلُّكُم عبِيد اللَّ: قَالَ

                              
  ).٥/٤٦٧( املغين )١(
  .تقدم خترجيه. حديث صحيح )٢(
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  "اللَّه ولَكن ليقُلْ غُلَامي وجارِيتي وفَتاي وفَتاتي
عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " ولفظ أيب داود

قُولَن الْمملُوك ربي وربتي لَا يقُولَن أَحدكُم عبدي وأَمتي ولَا ي: "قَالَ
 كُمي فَإِنتديسي وديس لُوكمقُلْ الْملْيي واتفَتو ايفَت كالقُلْ الْملْيو

  .)١("الْمملُوكُونَ والرب اللَّه عز وجلَّ
  .ربي وربتي:  وحتصل من الروايات ي العبد اململوك أن يقول

: أَطْعم ربك وضئْ ربك اسقِ ربك ولَا يقُلْ: وي املالك أن يقول
  .عبدي أَمتي

  .سيدي وسيدتي ومولَاي: وأنه يشرع للملوك أن يقول
  .فَتاي وفَتاتي وغُلَامي وجارِيتي: وأنه يشرع للمالك أن يقول

" كُلُّكُم عبِيد اللَّه وكُلُّ نِسائكُم إِماُء اللَّه": وعلل احلديث النهي بأنه
؛ ففيه أن العلة أن هذه "فَإِنكُم الْمملُوكُونَ والرب اللَّه عز وجلَّ"و 

مقصود األحاديث : قال العلماء . األلفاظ فيها تطاول على املماليك
  : شيئان 

                              
  . حديث صحيح)١(

، )٢٥٥٢(أخرجه البخاري يف كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، حديث رقم 
 حكم اطالق لفظة العبد واألمة واملوىل والسيد، ومسلم يف كتاب األلفاظ من األدب وغريها، باب

، وأبوداود يف كتــــاب األدب، باب ال يقول اململوك ريب وربيت، )٢٢٤٩(حديث رقم 
  ).٤٩٧٥(حديث رقم 
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ألن الربوبية إمنا حقيقتها ؛  ريب:ي اململوك أن يقول لسيده: أحدمها
وال توجد حقيقة هذا ، ألن الرب هو املالك أو القائم بالشيء، هللا تعاىل

  .إال يف اهللا تعاىل
: بل يقول، عبدي وأميت: يكره للسيد أن يقول ململوكه: الثاين 

وفتاي وفتايت؛ ألن حقيقة العبودية إمنا يستحقها اهللا ، غالمي وجارييت
وقد بني ، ها تعظيما مبا ال يليق باملخلوق استعماله لنفسهوألن في، تعاىل

فنهى " كلكم عبيد اهللا: "فقال، النيب صلى اهللا عليه وسلم العلة يف ذلك
عن التطاول يف اللفظ كما ى عن التطاول يف األفعال ويف إسبال اإلزار 

وأما غالمي وجارييت وفتاي وفتايت فليست دالة على امللك . وغريه
  .وإمنا هي لالختصاص، مع أا تطلق على احلر واململوك، عبديكداللة 

وأما استعماله اجلارية يف احلرة الصغرية فمشهور ومعروف يف اجلاهلية 
  .واإلسالم

والظاهر أن املراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم واالرتفاع ال 
  . )١(للوصف والتعريف

اهية التطَاولِ علَى الرقيقِ باب كَر: " وقد بوب البخاري على احلديث
والصالحني من عبادكُم �: وقَوله عبدي أَو أَمتي وقَالَ اللَّه تعالَى

                              
  )١٥/٧( شرح مسلم للنووي )١(




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٢٩٦  

كُمائإِمقَالَ�ولُوكًا�:  وما مدبابِ� �عى الْبا لَدهديا سأَلْفَيقَالَ�وو   :
�نمؤالْم كُماتيفَت نمات�لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ النوا إِلَى : " وقُوم

كُمديربك�" س دنع كبر دننِي عاذْكُر ك "�وديس"َ"  نمو
كُمديس."."  

حىت أهل ، واتفق العلماء على أن النهي الوارد يف ذلك للتنـزيه
  .)١(يف لفظ الربإال ما ذكر عن ابن بطال ، الظاهر

ال جيوز أن يقال ألحد غري اهللا رب، كما ال : قال ابن بطال رمحه اهللا
  "جيوز أن يقال له إله

والذي خيتص باهللا تعاىل إطالق : "وتعقبه ابن حجر رمحه اهللا بقوله
أما مع اإلضافة فيجوز إطالقه كما يف قوله تعاىل ، الرب بال إضافة

ارجع �: وقوله. �كرين عند ربكاذ�: حكاية عن يوسف عليه السالم
أن تلد األمة : " وقوله عليه الصالة والسالم يف أشراط الساعة�إىل ربك

وحيتمل أن ، فدل على أن النهي يف ذلك حممول على اإلطالق" ربتها
هو : وقيل. وما ورد من ذلك فلبيان اجلواز، يكون النهي للترتيه

أو املراد ،  ما يف القرآنخمصوص بغري النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يرد
وليس ، النهي عن اإلكثار من ذلك واختاذ استعمال هذه اللفظة عادة 

                              
  ).٥/١٧٨( فتح الباري )١(
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٢٩٧  

  . )١("املراد النهي عن ذكرها يف اجلملة
  .ـ الشك فيهم ٧

من األمور اليت ينبغي جتنبها يف معاملة اخلدم الشك فيهم وظن السؤ 
عرضة أكثر من خاصة يف حق اخلادم الذي خيدم اخلدمة الباطنة فإنه . م

  !غريه لسؤ الظن
 …≅√≠ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ‰Ψ⇒ΩΤ�–≅… …_⁄κΨ‘ς Ω⇑ΨΘ∨ ΘΞ⇑ϑðℵ† …: قال تعاىل 

ΥφΜΞ… ð×⊕ΩΤŠ ΘΞ⇑ϑðℵ≠<√≅… ∃χψ<’ΜΞ… ‚Ω�Ω Ν…Σ♥ΘΩ♥Ω•ΩΤ� ‚Ω�Ω ˆΩ�ΤπΤΤ⊕ΩΤÿ ¬Ρ∇Σ∝⊕ΘΩΤŠ 

&†[∝⊕ΩΤŠ ϑ〉̂ Ψµµ〉šςΚ… ψΣ{ΣŸΩšΚς… ⇐Κς… ΩΣ{<Κ†ΩΤÿ Ω¬ΤΤ™ς√ Ψ∼ΨāΚς… †_�ΤΤ∼Ω∨ &ΣΣ∧ΣΤ�∑Ξ≤ς∇ΩΤ⊇ 

Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ω &ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… τ‡…ΘΩΩΤ� χ¬∼ΨšΘΩ⁄ (12) ≈] ١٢:احلجرات[  
إِياكُم والظَّن : "عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

أَكْذَب لَا فَإِنَّ الظَّنوا وداسحلَا توا وسسجلَا توا وسسحلَا تو يثدالْح 
  .)٢("تدابروا ولَا تباغَضوا وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا

ليس املراد ترك العمل : قال اخلطايب وغريه" إياكم والظن: "قوله 

                              
  ).٥/١٧٩( فتح الباري )١(
  . حديث صحيح)٢(

 باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن، حديث رقم أخرجه البخاري يف كتاب األدب،
  ).٢٥٦٣(، واللفظ له، ومسلم يف كتاب الرب والصلة، حديث رقم )٦٠٦٦(
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يق الظن الذي بل املراد ترك حتق، بالظن الذي تناط به األحكام غالبا
وذلك أن أوائل ، وكذا ما يقع يف القلب بغري دليل، يضر باملظنون به

  .وما ال يقدر عليه ال يكلف به، الظنون إمنا هي خواطر ال ميكن دفعها
املراد بالظن هنا التهمة اليت ال سبب هلا كمن يتهم : وقال القرطيب 

 عطف عليه ولذلك، رجال بالفاحشة من غري أن يظهر عليه ما يقتضيها
وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فرييد أن " وال جتسسوا: "قوله

وهذا احلديث ، فنهى عن ذلك، يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع
وال ، إن بعض الظن إمث، اجتنبوا كثريا من الظن: (يوافق قوله تعاىل

فدل سياق اآلية على األمر بصون ) جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا
فإن قال ، اية الصيانة لتقدم النهي عن اخلوض فيه بالظنعرض املسلم غ

فإن قال حتققت من غري ) وال جتسسوا: (قيل له، الظان أحبث ألحتقق 
  .)١()وال يغتب بعضكم بعضا: (جتسس قيل له

وقد كان السلف حيترسون من سؤ الظن باخلادم، فكانوا حيصون ما 
  .يف آنيتهن وخيتمون عليها خشية أن يظنوا السؤ

كنا نؤمر أن خنتم على اخلادم ونكيل ونعدها، : "ن أيب العالية قالع
  .)٢("كراهية أن يتعودوا خلق سؤ، أو يظُن أحدنا ظن سؤ

                              
  ).١٠/٤٨١( فتح الباري )١(
وقال ). ١٢٤/١٦٧، حتت رقم ٨٤صحيح األدب املفرد ص( أخرجه البخاري يف األدب املفرد )٢(

=  

٢٩٨  
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ويف " .إين ألعد العراق على خادمي خمافة سؤ الظن: "عن سلمان قال
  . )١("خشية سؤ الظن: "رواية
  ـ تكليفهم ما ال يطاق من العمل٨

: عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَعن أَبِي هريرةَ 
"يقطا يلِ إِلَّا ممالْع نم كَلَّفلَا يو هتوسكو هامطَع لُوكملْم٢("ل(.  

عمل ما تصري قدرم فيه : أي) وال تكلفوهم ما يغلبهم: (قوله 
حتميل : والتكليف. عوبتهأي ما يعجزون عنه لعظمه أو ص، مغلوبة

  . هو األمر مبا يشق: وقيل، النفس شيئا معه كلفة
واملراد أن ، وحذف للعلم به، ما يغلبهم: أي) فإن كلفتوهم: (قوله

فإن كان يستطيعه وحده وإال فليعنه ، يكلف العبد جنس ما يقدر عليه
  . )٣(بغريه

ن يكلفه من أمجع العلماء على أنه ال جيوز أ: "قال النووي رمحه اهللا
  .)٤(اهـ"فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغريه، العمل ما ال يطيقه 

__________________  
= 

  اهـ"صحيح اإلسناد: "األلباين
وقال ). ١٢٥/١٦٨، حتت رقم ٨٤صحيح األدب املفرد ص( أخرجه البخاري يف األدب املفرد )١(

  اهـ"صحيح اإلسناد: "األلباين
  .سبق خترجيه.  حديث صحيح)٢(
  ).١٧٥ـ٥/١٧٤( فتح الباري )٣(
  ).١١/١٣٣( شرح مسلم للنووي )٤(
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  .ـ سبهم وشتمهم ولعنهم٩
  .ترك سبهم وتعيريهم:  انظر ما تقدم يف الفصل السابق 

   لَمنِ أَسب ديز ناِء          : "عدرالـد ثَ إِلَى أُمعانَ بورم نب كلالْم دبأَنَّ ع
نجاد من عنده فَلَما أَنْ كَانَ ذَات لَيلَة قَام عبد الْملك من اللَّيلِ فَدعا              بِأَ

سـمعتك  : خادمه فَكَأَنه أَبطَأَ علَيه فَلَعنه فَلَما أَصبح قَالَت لَه أُم الدرداءِ          
    عد نيح كمادخ تنلَةَ لَعاللَّيهتو ! تعمس قُول  : فَقَالَتاِء يدرا الدقَالَ : أَب

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهساَء      : "ردهلَا شاَء وفَعونَ شانكُونُ اللَّعلَا ي
ةاميالْق مو١("ي(.  

       هنلٍ مجر نع يمرضلٍ الْحورنِ جارِ بزيالْع نرٍ   عيما عى أَبكْني م" : هأَن
              هلي أَهف هارز ودعسم نب اللَّه دبإِنَّ عو ودعسنِ مب اللَّه دبعيقًا لدكَانَ ص
فَلَم يجِده قَالَ فَاستأْذَنَ علَى أَهله وسلَّم فَاستسقَى قَالَ فَبعثَت الْجارِيـةَ      

جِيئُهـو            تاَء أَبفَج اللَّه دبع جرا فَخهتنفَلَع طَأَتفَأَب انالْجِري نابٍ مربِش 
عميرٍ فَقَالَ يا أَبا عبد الرحمنِ لَيس مثْلُك يغار علَيه هلَّا سلَّمت علَـى              

د فَعلْـت فَأَرسـلَت     أَهلِ أَخيك وجلَست وأَصبت من الشرابِ قَالَ قَ       
            طَـأَتفَأَب مهدنا عيموا فبغا رإِمو مهدنع كُني ا لَمإِم طَأَتفَأَب مادالْخ

                              
  . حديث صحيح)١(

ي عن لعن الدواب وغريها، حديث رقم أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب النه
)٢٥٩٨.(  
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الْخادم فَلَعنتها وسمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ إِنَّ اللَّعنةَ            
  جو نإِلَّا           إِلَى ملَكًا وسم يهف تدجو بِيلًا أَوس هلَيع تابفَإِنْ أَص هإِلَي ته

قَالَت يا رب وجهت إِلَى فُلَان فَلَم أَجِد علَيه سبِيلًا ولَم أَجِد فيه مسلَكًا              
نَ الْخادم معـذُورةً    فَيقَالُ لَها ارجِعي من حيثُ جِئْت فَخشيت أَنْ تكُو        

  .)١("فَترجِع اللَّعنةُ فَأَكُونَ سببها
ـ اخلادم األجري للخدمة؛ هو أجري خاص فال جيوز له التصرف ١٠

  .يف نفسه بإجارة أو امتهان عمل إال بإذن مؤجره
هو من يعمل   ": أجري الواحد : "ويسميه بعض الفقهاء  األجري اخلاص     

ويستحق األجر بتسليم نفسه يف     .  ويكون عقده ملدة   ملعين عمالً مؤقتاً،  
املدة؛ ألن منافعه صارت مستحقة ملن استأجره يف مدة العقد، مبعىن أنه            
يلزم رب العمل الوفاء بأجر العامل مبجرد تسليم العامل نفسه له، وإن مل 
يعمل، وبشرط أن ال ميتنع عما يطلب منه من عمل، فإن امتنع بغري حق              

كمن يعمل للرجـل يف بيتـه أو        .جر بغري خالف يف هذا    مل يستحق األ  

                              
  .  حديث حسن لغريه)١(

  ).٣٨٧٦، حديث رقم ٦/٤٢٠الرسالة (أخرجه أمحد يف املسند   
هذا من أجل أيب عمري، لكنه صاحب ابن : ، قلت"إسناده حمتمل التحسني: "قال حمققو املسند  

 الترغيب والترهيب مسعود، ويف احلديث قصة، وللمرفوع منه شواهد، انظرها يف صحيح
اهـ "رواه أمحد وفيه قصة، وإسناده جيد: "وقال املنذري بعد إيراد لفظ املرفوع منه). ٣/٦١(

  .وحسنه لغريه األلباين يف صحيح الترغيب
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  .عمله، وكاملوظف يف الدولة وكالعامل املستقدم
وجيوز أن يكون رب العمل مجاعـة يف حكـم شـخص واحـد              

، فلو استأجر أهل قرية معلماً أو إماماً أو مؤذناً، وكان خاصاً            )مؤسسة(
لريعى أغنامهم  وكذا لو استأجر أهل قرية راعياً       . م كان أجرياً خاصاً   

  .على أن يكون خمصوصاً هلم بعقد واحد، كان أجرياً خاصاً
والبد يف إجارة األجري اخلاص من تعيني املدة،؛ ألا إجارة عني ملدة،            

واملنفعة ال تعترب معلومة    . فالبد من تعيينها؛ ألا هي املعينة للمعقود عليه       
 بقاء األجري فيهـا  وينبغي أن تكون املدة مما يغلب على الظن   . إال بذلك 

  .قادراً على العمل
وعند عدم تعيني نوع اخلدمة     . ومل يشترط الفقهاء تعيني نوع اخلدمة     

  .حيمل على ما يليق باملؤجر واملُستأجر
وجيب على األجري اخلاص أن يقوم بالعمـل يف الوقـت احملـدد أو              

  .)١(املتعارف عليه
عية هل جيوز له له أم      ومن هنا نظر العلماء يف اشتغاله بالعبادات التطو       

ال ؟ ومن أجازها اشترط فيها أن ال تضعفه عن عمله مـع سـيده، أو                
  !اشترط رضاه بذلك كما تقدم عند حبث أحكام اخلدم يف العبادات

                              
  ).٢٩٥ـ١/٢٨٨(املوسوعة الفقهية الكويتية ) ١(
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جيوز أن يستأجر خلدمته من خيدمه كل : "قال ابن قدامة رمحه اهللا
اً، شهر بشيء معلوم وسواء كان األجري رجالً أو امرأة، حراً و عبد

وذا قال أبوحنيفة والشافعي وأبو ثور؛ ألنه جتوز النيابة فيه و ال خيتص 
  !عامله بكونه من أهل القربة

. أجري املشاهرة يشهد األعياد واجلمعة و ال يشترط ذلك: قال أمحد
  .مامل يضر بصاحبه: فيتطوع بالركعتني؟ قال: قيل له

ة مستثناة من إمنا أباح له ذلك ألن أوقات الصال: قال ابن قدامة
  .اخلدمة، وهلذا وقعت مستثناة يف حق املعتكف بترك معتكفه هلا

  .ال بأس أن يصلي األجري ركعات السنة: وقال ابن املبارك
  .)١(اهـ"ليس له منعه منها: وقال أبو ثور وابن املنذر

وعليه فإن اخلادم له أن يقوم بالتطوع من الصالة وغريها ولكن : قلت
حل عمل سيده، وإال البد من أن يستأذن سيده فال دون أن يفوت مصا

يعمل من التطوعات شيئاً إال بإذنه إذا خشي أن يضعف عن أداء مصاحل 
  !العمل الذي كلفه به، واهللا اعلم

  
  

                              
  ).٥/٤٦٧( املغين )١(
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ا، وهل ذلك مرده تقرير خدمة الزوجة لزوجه: ورد يف األحاديث 
  إىل أن األصل فيه الوجوب أو أنه حبسب العرف؟

  :هذا هو موضوع البحث هنا 
يلعن ع" : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تلَام أَتا السهِملَيةَ عمأَنَّ فَاط

نه جاَءه رقيق فَلَم تشكُو إِلَيه ما تلْقَى في يدها من الرحى وبلَغها أَ
فَجاَءنا وقَد : تصادفْه فَذَكَرت ذَلك لعائشةَ فَلَما جاَء أَخبرته عائشةُ قَالَ

علَى مكَانِكُما فَجاَء فَقَعد بينِي : أَخذْنا مضاجِعنا فَذَهبنا نقُوم فَقَالَ
تدجى وتا حهنيبا ومرٍ ميلَى خا علُّكُمطْنِي فَقَالَ أَلَا أَدلَى بع هيمقَد درب 

سأَلْتما إِذَا أَخذْتما مضاجِعكُما أَو أَويتما إِلَى فراشكُما فَسبحا ثَلَاثًا 
ثني فَهو خير لَكُما من وثَلَاثني واحمدا ثَلَاثًا وثَلَاثني وكَبرا أَربعا وثَلَا

  .)١("خادمٍ
هنع اللَّه يضبٍ رأَبِي طَال نب يلع نلَّى : "عص ولِ اللَّهسةَ رناب تكَان

                              
  . حديث صحيح)١(

، )٥٣٦١(ل املرأة يف بيت زوجها، حديث رقم أخرجه البخاري يف كتاب النفقات باب عم  
ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، حديث 

  ). ٢٧٢٧(رقم 
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 تري فَجتجوز تكَانو هلَيع هلمِ أَهأَكْر نم تكَانو لَّمسو هلَيع اللَّه
 أَثَّر الرحى بِيدها وأَسقَت بِالْقربة حتى أَثَّرت الْقربةُ بِنحرِها بِالرحى حتى

 تنِسى دترِ حدالْق تحت تقَدأَوا وهابيث ترى اغْبتح تيالْب تقَمو
للَّه صلَّى اللَّه علَيه ثيابها فَأَصابها من ذَلك ضرر فَقُدم علَى رسولِ ا

 لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسي إِلَى رقطَلا انلَه مٍ قَالَ فَقُلْتدخ يٍ أَوببِس لَّمسو
علَيه وسلَّم فَاسأَليه خادما يقيك حر ما أَنت فيه فَانطَلَقَت إِلَى رسولِ 

ع لَّى اللَّهص اللَّه لَمو تعجا فَرامدخ ا أَومدخ هدنع تدجفَو لَّمسو هلَي
تسأَلْه فَذَكَر الْحديثَ فَقَالَ أَلَا أَدلُّك علَى ما هو خير لَك من خادمٍ إِذَا 

ي ثَلَاثًا ودماحو نيثَلَاثي ثَلَاثًا وحبس كاشرإِلَى ف تيرِي أَوكَبو نيثَلَاث
نيثَلَاثا وعب١("أَر(.  

أَنَّ فَاطمةَ أَتت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تسأَلُه : "عن أَبِي هريرةَ
 أَلَا أَدلُّك علَى ما هو: ما أَلْفَيتيه عندنا قَالَ: خادما وشكَت الْعملَ فَقَالَ

                              
  . حديث حسن لغريه وهو جزء من حديث طويل)١(

، وأبوداود )١٣١٣، حديث رقم ٢/٤٣٥الرسالة (أخرجه عبداهللا بن أمحد يف زياداته على املسند   
يف كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف بيان مواضع قسم اخلمس، وسهم ذي القرىب، حديث 

  ).٢٩٨٨(رقم 
: قلت). ١٧٨٧(واحلديث ضعفه حمققو املسند، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة حديث رقم 

البخاري عن علي ورواية لكن هذا املقطع منه ورد ما يشهد له ـ واهللا اعلم ـ كما تراه يف رواية 
  !أيب هريرة عند مسلم
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 نيثَلَاثثَلَاثًا و يندمحتو نيثَلَاثثَلَاثًا و نيحبسمٍ تادخ نم لَك ريخ
كعجضم ينذأْخت نيح نيثَلَاثا وعبأَر رِينكَبت١("و( .  

وهل هذا ! فهذا احلديث يدل على أن املرأة ختدم زوجها وترعى بيتها
   مرده إىل العرف؟على سبيل الوجوب عليها أو

يؤخذ منه أن كل من كانت هلا طاقة من : قال الطربي رمحه اهللا[
النساء على خدمة بيتها يف خبز أو طحن أو غري ذلك أن ذلك ال يلزم 

ووجه األخذ أن . الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه
 بأن فاطمة ملا سألت أباها صلى اهللا عليه وسلم اخلادم مل يأمر زوجها

يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما أو باستئجار من يقوم بذلك أو 
]  علي بن أيب طالب[بتعاطي ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إىل 

مع أن سوق ، ألمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول
فكيف يأمره مبا ليس ، الصداق ليس بواجب إذا رضيت املرأة أن تؤخره

  ويترك أن يأمره بالواجب؟ بواجب عليه 
وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن املاجشون عن مالك أن خدمة 
البيت تلزم املرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج 

                              
  . حديث صحيح)١(

أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند   
  ). ٢٧٢٨(النـــوم، حديث رقم 
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ولذلك ألزم النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة باخلدمة : قال ، معسرا
  . الباطنة وعليا باخلدمة الظاهرة

ال نعلم يف شيء من اآلثار : شيوخ قال وحكى ابن بطال أن بعض ال
وإمنا ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى على فاطمة باخلدمة الباطنة 

، جرى األمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة ومجيل األخالق
بل اإلمجاع منعقد ، وأما أن جترب املرأة على شيء من اخلدمة فال أصل له

  ].ة كلهاعلى أن على الزوج مؤنة الزوج
خدمة املرأة لزوجها كانت أمراً معروفاً يف زمن التشريع، ومما : قلت

عن أَسماَء بِنت أَبِي يدل عليه غري حديث علي وفاطمة السابق؛ ما جاء 
ا قَالَتمهنع اللَّه يضكْرٍ رالٍ : "بم نضِ مي الْأَرف ا لَهمو ريبنِي الزجوزت

لَا مي وقتأَسو هسفَر فلأَع تفَكُن هسفَر رغَيحٍ واضن رٍء غَييلَا شو لُوكم
 اتارج بِزخكَانَ يو بِزأَخ ِسنأُح أَكُن لَمو جِنأَعو هبغَر رِزأَخاَء والْم

لنوى من أَرضِ الزبيرِ لي من الْأَنصارِ وكُن نِسوةَ صدقٍ وكُنت أَنقُلُ ا
الَّتي أَقْطَعه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى رأْسي وهي مني علَى 
 لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر يتي فَلَقأْسلَى رى عوالنا وموي خٍ فَجِئْتسفَر ثُلُثَي

و لَّمسو هلَيقَالَع انِي ثُمعارِ فَدصالْأَن نم فَرن هعم : لْفَهلَنِي خمحيل إِخ إِخ
فَاستحييت أَنْ أَسري مع الرجالِ وذَكَرت الزبير وغَيرته وكَانَ أَغْير الناسِ 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فرفَع ى فَجِئْتضفَم تييحتاس ي قَدأَن
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فَقُلْت ريبى : الزوي النأْسلَى رعو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنِي ريلَق
كترغَي فْترعو هنم تييحتفَاس كَبأَرل اخفَأَن ابِهحأَص نم فَرن هعمو !

: قَالَت! واللَّه لَحملُك النوى كَانَ أَشد علَي من ركُوبِك معه: فَقَالَ
حتى أَرسلَ إِلَي أَبو بكْرٍ بعد ذَلك بِخادمٍ تكْفينِي سياسةَ الْفَرسِ فَكَأَنما 

  .)١("أَعتقَنِي
لوكة، فقد ويف لفظ مسلم ما يدل على أن هذا اخلادم كان أمة مم

: عن ابنِ أَبِي ملَيكَةَ أَنَّ أَسماَء قَالَت: "ذكرت أا باعتها، ولفظ مسلم
 كُني فَلَم هوسأَس تكُنو سفَر كَانَ لَهو تيةَ الْبمدخ ريبالز مدأَخ تكُن

الْفَر ةاسيس نم لَيع دٌء أَشيش ةمدالْخ نم أَقُومو لَه شتأَح تسِ كُن
ثُم إِنها أَصابت خادما جاَء النبِي صلَّى اللَّه علَيه : علَيه وأَسوسه قَالَ

ا قَالَتمادا خطَاهفَأَع يبس لَّمسي : ونع سِ فَأَلْقَتةَ الْفَراسينِي سكَفَت
يا أُم عبد اللَّه إِني رجلٌ فَقري أَردت أَنْ أَبِيع :  رجلٌ فَقَالَمئُونته فَجاَءنِي

؟ قَالَتارِكلِّ دي ظف : الَ فَاطْلُبعفَت ريبالز ى ذَاكأَب لَك تصخي إِنْ رإِن
 إِني رجلٌ فَقري أَردت أَنْ يا أُم عبد اللَّه: إِلَي والزبير شاهد فَجاَء فَقَالَ

؟ فَقَالَتارِكلِّ دي ظف أَبِيع :ريبا الزارِي فَقَالَ لَهإِلَّا د ةيندبِالْم ا لَكا : مم
لَك أَنْ تمنعي رجلًا فَقريا يبِيع فَكَانَ يبِيع إِلَى أَنْ كَسب فَبِعته الْجارِيةَ 

                              
  . سبق خترجيه.حديث صحيح ) ١(
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إِني قَد : علَي الزبير وثَمنها في حجرِي فَقَالَ هبِيها لي قَالَتفَدخلَ 
  .)١("تصدقْت بِها

ومما يدل على ذلك أيضاً ما جاء يف حديث الثالثة الذين خلفوا، 
  املعروف حبديث التوبة؛

من بنِيه حني عمي عن عبد اللَّه بن كَعبِ بنِ مالك وكَانَ قَائد كَعبٍ 
 ،وكبت ةصق نع لَّفخت نيثُ حدحي كالم نب بكَع تعمقَالَ س ...

بولُ :  "وفيه قَالَ كَعسإِذَا ر ِسنيمالْخ نلَةً مونَ لَيعبأَر تضى إِذَا متح
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسينِي فَقَالَرأْتي  : لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسإِنَّ ر

كأَترزِلَ امتعأَنْ ت كرأْمي لَّمسو هلَيع !لُ قَالَ: فَقُلْتاذَا أَفْعم ا أَملَا : أُطَلِّقُه
لامرأَتي : تبلْ اعتزِلْها ولَا تقْربها وأَرسلَ إِلَى صاحبي مثْلَ ذَلك فَقُلْ

الْحقي بِأَهلك فَتكُونِي عندهم حتى يقْضي اللَّه في هذَا الْأَمرِ قَالَ 
بكَع : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسةَ رينِ أُملَالِ بأَةُ هرام اَءتفَج
فَقَالَت :لَالَ بإِنَّ ه ولَ اللَّهسا رلْ يفَه مادخ لَه سلَي عائض خيةَ شيأُم ن

إِنه واللَّه ما بِه حركَةٌ : لَا ولَكن لَا يقْربك قَالَت: تكْره أَنْ أَخدمه قَالَ
ه هموا كَانَ إِلَى يم رِهأَم نذُ كَانَ مني مكبالَ يا زم اللَّهٍء ويذَا إِلَى ش

لَو استأْذَنت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في : فَقَالَ لي بعض أَهلي

                              
  . سبق خترجيه.حديث صحيح) ١(
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فَقُلْت همدخةَ أَنْ تينِ أُملَالِ به أَةرامنَ لا أَذكَم كأَترنُ : امأْذتلَا أَس اللَّهو
 لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا ريهف ولُ اللَّهسقُولُ را يرِينِي مدا يمو لَّمسو هلَيع

 ابلٌ شجا رأَنا ويهف هتأْذَنتإِذَا اس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه١("احلديث... ص( .  
وأن ! ويف احلديث أن خدمة املرأة لزوجها كانت أمراً معروفاً لديهم

طيع أن خيدم نفسه أا ختدمه، حىت ولو مل املرأة إذا كان زوجها ال يست
  !تكن له مهة يف مجاعها

ويف األحاديث السابقة أن خدمة البيت سواء الباطنة أم الظاهرة يباح 
  !أن تقوم ا الزوجة، وأن هذا أمر متعارف عندهم

استدل بقصة أمساء رضي اهللا عنها على أنه جيب على املرأة [وقد 
، وإليه ذهب أبو ثور، ليه زوجها من اخلدمةالقيام جبميع ما حيتاج إ

أشار إليه املهلب ، ومحله الباقون على أا تطوعت بذلك ومل يكن الزما
  . وغريه

فال )٢(والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثاهلا كانت يف حال ضرورة

                              
  .وهذا مقطع منه.  حديث صحيح)١(

واللفظ ) ٤٤١٨(جه البخاري يف كتاب املغازي، باب حديث كعب بن مالك، حديث رقم أخر  
له، وأخرجه مسلم يف كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حديث رقم 

)٢٧٦٩.(  
 أي أن خدمة أمساء لزوجها اخلدمة الباطنة والظاهرة إمنا وقعت حلال ضرورة، فال يستدل باحلديث )٢(

قد يتوهم خسة النفس ودناءة اهلمة أنه : وم هذه اخلدمة بنوعيها على الزوجة، ووجه ذلك على لز
=  

٣١٣  
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وقد تقدم أن فاطمة ، يطرد احلكم يف غريها ممن مل يكن يف مثل حاهلم
كت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادما سيدة نساء العاملني ش

  .فدهلا على خري من ذلك وهو ذكر اهللا تعاىل
فيه أن املرأة الشريفة إذا تطوعت خبدمة زوجها بشيء : قال املهلب 

وتعقب بأنه بناه على ما ، ال يلزمها مل ينكر عليها ذلك أب وال سلطان
  !أصله من أن ذلك كان تطوعا

ول لو مل يكن الزما ما سكت أبوها مثال على وخلصمه أن يعكس فيق
وال أقر النيب صلى اهللا عليه ، ذلك مع ما فيه من املشقة عليه وعليها

  . وسلم ذلك مع عظمة الصديق عنده
والذي يترجح محل األمر يف ذلك على عوائد البالد فإا خمتلفة يف 

  .)١(]هذا الباب
  :ويرجح ذلك األمور التالية

__________________  
= 

وقلة الغرية يف ترك الزبري أمساء تقوم بذلك؛ ولكن كان السبب احلامل على الصرب على ذلك شغل 
 وكانوا ال، زوجها وأبيها باجلهاد وغريه مما يأمرهم به النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقيمهم فيه

ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم ، يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم
فاحنصر األمر يف نسائهم فكن يكفينهم مؤنة املرتل ومن فيه ليتوفروا هم على ما هم ، بذلك عنهم

  .فيه من نصر اإلسالم مع ما ينضم إىل ذلك من العادة املانعة من تسمية ذلك عارا حمضا
  ).٩/٣٢٤(هذا التقرير من فتح الباري   

  ).٩/٣٢٤( فتح الباري )١(
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يث نص على وجوب خدمة املرأة لزوجها، ليس يف األحاد) ١
  .وغايتها الداللة على اجلواز واملشروعية وأن ذلك ال ينايف عقد الزوجية

جاء يف الشرع األمر بالعشرة باملعروف، واإلحسان، ومن ذلك ) ٢
ما حتتاجه هذه العشرة من قيام كل من الزوجني بشأن اآلخر، فال يصح 

ذ العشرة باملعروف واإلحسان واخللق إ. ال ختدم املرأة زوجها: أن يقال
بل للرجال ! احلسن تقتضي معاونة كل طرف لآلخر يف عقد الزوجية

  . عليهن درجة، وهن عوان عند الرجال
يا : وألن اهللا تعاىل أمر بعشرن باملعروف، فقال تبارك وتعاىل) ٣

تعضلُوهن  َء كَرهاً والَأَيها الّذين آمنواْ الَ يحلُّ لَكُم أَن ترِثُوا النسآ
آتيتموهن إِالَّ أَن يأْتني بِفَاحشة مبينة وعاشروهن لتذْهبوا بِبعضِ مآ 

بِالْمعروف فَإِن كَرِهتموهن فَعسى أَن تكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اللّه فيه خيراً 
  ].١٩:النساء[} كَثرياً
وألن االستدالل على وجوب خدمة املرأة لزوجها، أو عدم ) ٤

  !وجوبه  باألحاديث السابقة فيه مصادرة، واستدالل مبورد الرتاع
خدمة املرأة لزوجها إذا تطوعت ا جائزة، ومحل : فإن من قال

األحاديث على هذا، قد صادر يف البحث؛ إذ موضوع البحث هل 
على سبيل التطوع أو على سبيل خدمتها لزوجها يف هذه األحاديث 

. الوجوب؟ فهو قد جعل نتيجة البحث إحدى مقدميت الربهان املطوية
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األحاديث السابقة تدل على وجوب خدمة املرأة : وكذا من قال 
لزوجها، ومحل األحاديث على ذلك؛ وعليه فإن املتفقه يقسم الوجوه 

ليعرف اليت ميكن محل ما جاء يف تلك النصوص عليها، ويسربها، 
  :النتيجة، واالحتماالت مع سربها هي التالية

أن خدمة أولئك النسوة ألزواجهن إمنا كانت :  ـ االحتمال األول 
وهذا االحتمال مينعه ! تطوعاً منهن وليست على سبيل الوجوب أصالً

كيف تتطوع املرأة مبا تشتكي منه، مث تطلب خادماً لريحيها : أن يقال
  !منه؟

أن خدمة أولئك النسوة كان على سبيل  : ـ االحتمال الثاين
  !الوجوب الالزم عليهن مطلقاً

وهذا االحتمال مينعه أنه حيتاج إىل دليل خاص يدل عليه، و ال دليل، 
إذ غاية هذه األحاديث أا وقائع أعيان، حيتاج فيها إىل البحث عن ما 
هو األصل يف الباب لتحمل عليه، وهذا هو موضوع البحث هنا، فهل 

صل أن خدمة املرأة لزوجها واجبة أو تعود إىل رضاها وتطوعها ا، األ
  أو تعود إىل العرف؟

أن خدمة أولئك النسوة ألزواجهن إمنا جرت : ـ االحتمال الثالث 
حبسب العرف، فلما كان العرف السائد يف ذلك اتمع أن تقوم املرأة 

كس خبدمة زوجها قمن به، وكذا احلال يف كل عرف سائد، والع
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وعاشروهن : وهذا االحتمال يتأيد بنص اآلية الكرمية! بالعكس
وفرعوبأنه ال يثبت خلدمة الزوجة لزوجهاً حكماً خاصاً لعدم }بِالْم ،

  !  الدليل، إمنا ترجع املسألة حبسب العرف، ألن اآلية أحالت إليه
فإذا جرى العرف أن على الرجل أن يخدم لزوجته كان عليه ذلك، 

 أن يشترط خالفه، وإذا جرى العرف أن على املرأة أن تقوم خبدمة إال
  !زوجها كان عليها ذلك، إال أن تشترط خالفه

وتنازع العلماء هل عليها أن ختدمه ىف مثل   : "قال ابن تيمية رمحه اهللا
فراش املرتل ومناولة الطعام والشراب واخلبز والطحن والطعام ملماليكه 

  ه وحنو ذلك؛وائمه مثل علف دابت
ال جتب اخلدمة؛ وهذا القول ضعيف كضعف قول : فمنهم من قال

ال جتب عليه العشرة والوطء فإن هذا ليس معاشرة له : من قال
باملعروف بل الصاحب يف السفر الذي هو نظري اإلنسان وصاحبه يف 

  !املسكن إن مل يعاونه على مصلحة مل يكن قد عاشره باملعروف
وب اخلدمة فإن الزوج سيدها يف كتاب اهللا وهو الصواب وج: وقيل

وعلى العاىن والعبد اخلدمة؛ وألن .  )١(وهى عانية عنده بسنة رسول اهللا

                              
أَنه شهِد حجةَ : "عن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ قَالَ حدثَنِي أَبِي: " يشري رمحه اهللا إىل ما جاء )١(

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عاعِ مدالْو يثدي الْحف ظَ فَذَكَرعوو ذَكَّرو هلَيى عأَثْنو اللَّه دمفَح
 فَإِنما هن عوانٌ عندكُم لَيس تملكُونَ منهن شيئًا غَير ذَلكقصةً فَقَالَ أَلَا واستوصوا بِالنساِء خيرا 

=  

٣١٧  
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٣١٨  

جتب اخلدمة اليسرية ومنهم : مث من هؤالء من قال. ذلك هو املعروف
من قال جتب اخلدمة باملعروف وهذا هو الصواب فعليها أن ختدمه 

ويتنوع ذلك بتنوع األحوال فخدمة اخلدمة املعروفة من مثلها ملثله 
  .البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة

واملعروف فيما له وهلا هو موجب العقد املطلق فان العقد املطلق : قال
يرجع ىف موجبه إىل العرف كما يوجب العقد املطلق يف البيع النقد 

 حيرم حالال وال حيلل املعروف فان شرط أحدمها على صاحبه شرطا ال
حراما فاملسلمون عند شروطهم فان موجبات العقود تتلقى من اللفظ 
تارة ومن العرف تارة أخرى لكن كالمها مقيد مبا مل حيرمه اهللا ورسوله 
فإن لكل من العاقدين أن يوجب لآلخر على نفسه ما مل مينعه اهللا من 

بذله بال عوض كعارية إجيابه وال مينعه أن يوجب يف املعاوضة ما يباح 
__________________  

= 
ةشبِفَاح نيأْتحٍ فَإِنْ إِلَّا أَنْ يربم را غَيبرض نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجفَاه لْنفَإِنْ فَع ةنيبم 

 قُّكُما حا فَأَمقح كُملَيع كُمائنِسلا وقح كُمائلَى نِسع بِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمس هِنلَيوا عغبفَلَا ت كُمنأَطَع
 كُملَيع نقُّهحونَ أَلَا وهكْرت نمل كُموتيي بأْذَنَّ فلَا يونَ وهكْرت نم كُمشفُر ئْنوطفَلَا ي كُمائلَى نِسع

هِنامطَعو هِنتوسي كف هِنوا إِلَيِسنحأَنْ ت ."  
، )١١٦٣(رأة على زوجها، احلديث رقم أخرجه الترمذي يف كتاب الرضاع باب ما جاء يف حق امل

واحلديث قال ). ١٨٥١(وابن ماجه يف كتاب النكاح، باب حق املرأة على زوجها، حديث رقم 
هذَا حديثٌ حسن صحيح ومعنى قَوله عوانٌ عندكُم يعنِي أَسرى في : "قَالَ أَبو عيسى: "الترمذي
يكُمدواهللا )١/٣٤١( احلديث حسن، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الترمذي اهـ، وإسناد""أَي ،

  !اعلم
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البضع والوالء لغري املعتق فال سبيل إىل أن جيب بالشرط فانه إذا حرم 
بذله كيف جيب بالشرط فهذه أصول جامعة مع اختصار واهللا 

  .)١(اهـ"أعلم
  :فصل يف حكم النيب يف خدمة املرأة لزوجها: "وقال ابن قيم اجلوزية

 بن أيب طالب رضي  حكم النيب بني علي:قال ابن حبيب يف الواضحة
اهللا عنه وبني فاطمة رضي اهللا عنها حني اشتكيا إليه اخلدمة فحكم على 
فاطمة باخلدمة الباطنة البيت وحكم على علي باخلدمة الظاهرة مث قال 
ابن حبيب واخلدمة الباطنة العجني والفرش وكنس البيت واستقاء املاء 

  .وعمل البيت كله
 اهللا عنها أتت النيب تشكو إليه ما  أن فاطمة رضي:)٢(ويف الصحيحني
 فذكرت ذلك لعائشة ،وتسأله خادما فلم جتدهالرحى تلقى يف يديها من 

 فجاءنا وقد أخذنا : قال علي،رضي اهللا عنها فلما جاء رسول اهللا
 مكانكما فجاء فقعد حىت وجدت برد :مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال

خري لكما مما سألتما  أال أدلكما على ما هو :قدميه على بطين فقال
أخذمتا مضاجعكما فسبحا اهللا ثالثا وثالثني وامحدا ثالثا وثالثني وكربا 

  !أربعا فهو خري لكما من خادم
                              

  ).٩١ـ ٣٤/٩٠(جمموع الفتاوى ) ١(
  ! سبق بيان موضعه عندمها)٢(
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ليلة  وال : قال؟ وال ليلة صفني: قيل! فما تركتها بعد:قال علي
  !".صفني

كنت أخدم الزبري خدمة البيت كله " :وصح عن أمساء أا قالت
أا : " وصح عنها".أسوسه أحتش له وأقوم عليهوكان له فرس وكنت 

كانت تعلف فرسه وتسقي املاء وخترز الدلو وتعجن وتنقل النوى على 
  ؛)١("من أرض له على ثلثي فرسخ

فاختلف الفقهاء يف ذلك فأوجب طائفة من السلف واخللف خدمتها 
 عليها أن ختدم زوجها يف كل : أبو ثوروقال . له يف مصاحل البيت

  .شيء
طائفة وجوب خدمته عليها يف شيء وممن ذهب إىل ذلك منعت و

 ألن عقد النكاح إمنا :الظاهر قالواوأهل مالك والشافعي وأبو حنيفة 
ستخدام وبذل املنافع واألحاديث املذكورة إمنا الستمتاع ال االاقتضى ا

  !؟تدل على التطوع ومكارم األخالق فأين الوجوب منها
هذا هو املعروف عند من خاطبهم اهللا واحتج من أوجب اخلدمة بأن 

املرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه ترفيه سبحانه بكالمه وأما 
وهلن �: واهللا تعاىل يقولاملنكر وغسيله وفرشه وقيامه خبدمة البيت فمن 

                              
  !حديث صحيح كما قال، وسبق خترجيه) ١(
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الرجال قوامون �:  وقال،]٢٢٨:البقرة[ �ذي عليهن باملعروفـمثل ال
  ].٣٤:النساء[ �على النساء
  ! فهي القوامة عليه؛ بل يكون هو اخلادم. ختدمه املرأةوإذا مل
 فإن املهر يف مقابلة البضع وكل من الزوجني يقضي وطره من :وأيضا

صاحبه فإمنا أوجب سبحانه نفقتها وكسوا ومسكنها يف مقابلة 
  .استمتاعه ا وخدمتها وما جرت به األزواج

 والعرف خدمة املرأة  فإن العقود املطلقة إمنا ترتل على العرف:وأيضا
  .الداخلةالبيت وقيامها مبصاحل 

 إن خدمة فاطمة وأمساء كانت تربعا وإحسانا يرده أن فاطمة :وقوهلم
 وإمنا ، ال خدمة عليها: فلم يقل لعلي،ما تلقى من اخلدمةتشتكي كانت 

  !احلكم أحداًيف ال حيايب صلى اهللا عليه وسلم هي عليك وهو 
 ال خدمة :لى رأسها والزبري معه مل يقل لهوملا رأى أمساء والعلف ع

 بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه ،وأن هذا ظلم هلاعليها، 
 هذا أمر ؛مع علمه بأن منهن الكارهة والراضيةأزواجهم على استخدام 

  !ال ريب فيه
 نساء  فهذه أشرف؛وال يصح التفريق بني شريفة ودنيئة وفقرية وغنية

دم زوجها وجاءته تشكو إليه اخلدمة فلم يشكها وقد العاملني كانت خت
:  فقال؛املرأة عانية يف احلديث الصحيحصلى اهللا عليه وسلم مسى النيب 
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٣٢٢  

 ومرتبة األسري .األسري: والعاين "اتقوا اهللا يف النساء فإن عوان عندكم"
 قال بعض . وال ريب أن النكاح نوع من الرق.خدمة من هو حتت يده

 رق فلينظر أحدكم عند من يرق كرميته وال خيفى على  النكاح:السلف
  .)١(اهـ"من املذهبني واألقوى من الدليلنيالراجح املنصف 

وهل عليه نفقة خادم وهل جيرب الزوج على أن خيدم لزوجته خادماً؟ 
  الزوجة؟

  وما عدد اخلدم الذين يكونون للزوجة إذا كان مثلها يخدم؟
  : الفصول التاليةهذه األسئلة وما إليها هي موضوع

  

                              
  ).١٨٩ـ٥/١٨٦( زاد املعاد )١(
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تقدم أنه إذا جرى العرف بأن على الزوج أن يخدم لزوجته خادماً 
فإنه جيب عليه ذلك، وقد ذكر أهل العلم صوراً وأحواالً جيب فيها على 
 الزوج إخدام زوجته، وأوجبوا فيها على الزوج نفقة اخلادم، وهي

  :التالية
 األقدار، ال يليق ا يـ إذا تزوج الرجل املوسر امرأة من ذو١

خدمة نفسها، بأن كانت تخدم يف بيت أبيها، أو كان هو ذا قدر تزري 
خدمة زوجته به؛ فإنه جيب عليه إخدام زوجته، لكون هذا من حقها يف 

روهن وعاش�: املعاشرة باملعروف املأمور ا يف قوله تبارك وتعاىل
بِالْمعروف فَإِن كَرِهتموهن فَعسى أَن تكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اللّه فيه خيراً 

وألن هذا من كفايتها، ومما حيتاج إليه يف الدوام ]. ٢٠:النساء[ �كَثرياً
  .)١(فأشبه النفقة؛ هذا إذا كان موسراً، فإن أعسر فال جيب

لى الزوج النفقة لزوجته الغنية إذا كان يفرض ع: مذهب احلنفية 
وإن مل يكن هلا خادم ال يفرض هلا نفقة خادم، . موسراً ونفقة خادمها

  .وكذا إذا كانت فقرية وختدم نفسها
                              

 تيةـــوسوعة الفقهية الكوي، امل)٧/٨٠٥(الفقه اإلسالمي وأدلته ، )٧/٥٦٩(املغين البن قدامه ) ١(
)١٩/٣٩.(  




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٣٢٤  

فإن امتنعت الغنية عن الطبخ واخلبز على زوجها أن يأتيها مبن خيبز 
 ويطبخ، ألن الواجب عليه الطعام إذا كانت ال تقدر على ذلك، أو

وإن كانت تقدر وختدم نفسها جترب عليه . كانت من بنات األشراف
  .)١( أن يأتيها مبن يفعله ال جيب عليهألا متعنتة، و

إن كانت الزوجة ذات منصب وحال والزوج مليء : مذهب املالكية 
وإن كانت خبالف . فليس عليها من خدمة بيتها شيء ولزمه إخدامها

 الباطنة من عجن وطبخ وكنس وفرش ذلك والزوج فقري فعليها اخلدمة
وإن . واستقاء ماء إذا كان معها يف البيت، وليس عليها غزل و ال نسج
و ال . كان معسرا فليس عليه إخدام وإن كانت ذات منصب وحال

  . تطلق عليه بذلك
وإذا وجب عليه اإلخدام فال جيب عليه شراء خادم بل جيوز أن 

ملألوفة مل يكن له ذلك إال أن تظهر وإن أراد أن يبدل خادمها ا. يستأجر
  .)٢ (ومن كان منصبها يقتضي خادمني فأكثر فبها ذلك. ريبة

على الزوج ملن ال يليق ا خدمة نفسها إخدامها : مذهب الشافعية 

                              
املوسوعة الفقهية ، )٥ـ٤/٤(، االختيار لتعليل املختار )٣٨٩ـ٤/٣٨٨(شرح فتح القدير ) ١(

  ).١٩/٤٠(الكويتية 
، )وهذا نص عبارته(، ١٤٧، القوانني الفقهية البن جزي ص٢٥٦، الكايف ص)٢/٧٨٤( املعونة )٢(

  .٢١٥، مسالك الداللة يف شرح الرسالة ص)٢/٩٣(ة فتح الرحيم على فقه اإلمام مالك باألدل
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حبرة أو أمة له أو مستأجرة، أو باإلنفاق على من صحبتها من حرة أو 
إن أخدمها حبرة أو أمة أمة خلدمة، وسواء يف هذا موسر ومعسر وعبد، ف

بأجرة فليس عليه غريها أو بأمته أنفق عليها بامللك، أو مبن صحبتها 
  .)١(لزمه نفقتها

ليس على الزوجة خدمة زوجها يف عجن وخبز : مذهب احلنابلة 
وطبخ وحنوه ككنس الدار وملء املاء من البئر وطحن احلب، لكن 

. ت به العادة بقيامها بهفعل ما جر) ويف وجه الواجب عليها(األوىل هلا 
وأما خدمة نفسها يف العجن واخلبز والطبخ وحنوه فهي عليها إال أن 
يكون مثلها ال خيدم نفسها فعلى زوجها أن خيدمها خبادم، فإن كان هلا 

  .)٢(خادم فإن نفقته على الزوج
فال تلزمه ، )٣(وتسقط نفقة اخلادم عن الزوج بإعساره عند احلنفية

لينفق ذُو سعة من سعته �: لقول اهللا تبارك وتعاىلعليه؛ والتكون ديناً 
ـّومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مم آ آتاه اللّه الَ يكَلّف اللّه نفْساً إِالّ ــ

؛ وهذا معسر مل يؤته اهللا ]٧:الطالق[�مآ آتاها سيجعلُ اللّه بعد عسرٍ يسراً
إال إذا قضى هلا القاضي بنفقة أو اصطلحا على .  فال يكلف شيئاًشيئاً

                              
  . ٣٦٨ـ٣٦٧، حتفة اللبيب ص)٧١ـ٣/٧٠(،منهاج الطالبني ٢٠٨ـ٢٠٧ التنبيه ص)١(
  ).٢/١٥٧(، نيل املآرب )٥٧٠ـ٥٦٩، ٧/٢١(، املغين ٢٦٧ املقنع ص)٢(
  ).٤/٦(، االختيار )٤/٣٩٣( شرح فتح القدير )٣(




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٣٢٦  

  .مقدر؛ فإنه يثبت عليه يف ذمته ذلك املقدار ديناً
  .التلزمه نفقة ما أعسر فيه : )١(وعند املالكية

 تبقــى النفقــة دينــاً يف ذمتــه )٣(واحلنابلــة)٢(وعنــد الــشافعية
  .إذا أعسر
صـل امللحـوظ يف     وبقاء النفقـة دينـاً يف عنقـه هـو األ          : قلت

كون النكـاح عقـداً؛ إذ ذلـك جيعـل فيـه مثـل هـذا األمـر                  
فـإن شـاححت الزوجـة يف نفقتـها ضـمنها           ! معترباً واهللا اعلـم   

زوجها يف ذمته؛ وهـل حيـق هلـا أن تفارقـه بـسبب ذلـك أو                 
ال؟ هذه املـسألة فيهـا خـالف، ولـيس حبثهـا مـن موضـوع                

  .)٤(هذا الكتاب
 األقدار، ال يليق يملوسر امرأة من ذوإذا تزوج الرجل ااملقصود أنه 

  الهاملرجع يف ذلك إىل العرف السائد، وإال فإن فإن ا خدمة نفسها،
بنت تعدل بنت الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف القدر؛ ومع هذا مل 
يوجب رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم على زوجها علي رضي اهللا عنه 

                              
  .١٤٧، القوانني الفقهية ص٢٥٦ الكايف ص)١(
  ).٣/٧٧( منهاج الطالبني )٢(
  .، ٢٦٩ املقنع ص)٣(
  .)١٩/٤٣(املوسوعة الفقهية ، )٧/٥٧٣( انظر إن شئت يف املغين )٤(




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

  .أن خيتدم هلا
العشرة باملعروف صرحية يف مراعاة العرف، واآلية املذكورة يف 

فاملرجع إذاً إىل العرف السائد؛ فإن تزوج الرجل بامرأة جرى العرف 
السائد على أن ال بد ملثلها من خادم، ومل يشترط الرجل خالف 
العرف، فالظاهر أنه يلزمه إخدامها، وإال فال جيب هلا اإلخدام، ألن 

  !اإلخدام يف األصل ليس بواجب
تفقوا على أن اإلخدام جيب على الزوج للزوجة املريضة ـ ا٢ 

املصابة بعاهة ال تستطيع معها خدمة نفسها، أو كانت ممن ال خيدم 
  .)١(مثلها؛ ألن مثل هذه ال تستغين عن اخلدمة

ـ وجيب اإلخدام للمرأة إذا كان هو مهرها، ومبىن هذا على ٣
 البيت أو غريه ال أساس أن املهر على أن خيدم الرجل املرأة بنفسه يف

ال )٤(وعند املالكية. )٣(، وجيوز عند احلنابلة ملدة معينة)٢(جيوز عند احلنفية
؛ )٢(وابن حنبل)١(جيوز وفاقاً للشافعي :)٥(جيوز يف املشهور كاحلنفية وقيل
                              

، ٢٦٧، املقنع ص)٧٢ـ٣/٧١(، منهاج الطالبني )٣٨٩ـ٤/٣٨٨(شرح فتح القدير : انظر  )١(
  ).١٩/٣٩(وعة الفقهية ــاملوس

  .)٣/١٠١(االختيار . الً فاملهر عندهم ال جيوز أن يكون إال ما) ٢(
  ).٧/٢٦٣(الفقه اإلسالمي ) ٣(
  .١٣٥ القوانني الفقهية ص)٤(
 واعتمد القاضي عبدالوهاب من املالكية اجلواز مع الكراهة خالفاً ملن منعه، واستدل له بقوله )٥(

=  

٣٢٧  




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٣٢٨  

ذا جاز املهر على خدمة الرجل بنفسه للمرأة فألن جيوز بأن خيدم هلا إف
  !دام ألنه املهرويف هذه احلال جيب اإلخ! أوىل

  .ونفقة اخلادم وأجرته يف هذه احلال على الزوج

__________________  
= 

ومل ] ٢٧:القصص[} إين أريد أن أنكحك إحدى ابيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج{: تعاىل
القوانني الفقهية ، وانظر )٢/٧١٨(، اإلشراف على نكت اخلالف )٢/٧٥١( غريه يف املعونة يذكر

  .١٣٥ص
  .٣٣٠، حتفة اللبيب ص١٦٦ التنبيه ص )١(
  ).٦/٦٨٣(، املغين ٢١٨ املقنع ص)٢(




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٣٢٩  
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إذا جرى العرف بأن على الزوجة خدمة بيتها، أو كانت ممن يخدم 
مثلها فجاءت إىل بيت زوجها خبادم هل له أن خيرجه؟ وهل جتب عليه 

  كم عدد اخلدم الذين يكلف الزوج بإحضارهم لزوجته؟نفقته؟ و
  :وجواب هذا فيما يلي

  :عدد خدم الزوجة، وحكم الزائد منهم عن حاجتها 
للزوجة إذا كانت ممن ميتهن مثلها يف خدمة الزوج والبيت احلـق يف             

  أن خيدم هلا زوجها خادماً، وهل هلا احلق يف أكثر من ذلك؟
 هلا نفقة خادم واحد، وليس عليه       أن الزوج يفرض  : مذهب احلنفية   

هذا قـول أيب    . نفقة أكثر منها، بعد أن تكون اخلادم متفرغة خلدمتها        
  .حنيفة وحممد وهو املشهور عن أيب يوسف رمحهم اهللا

يفرض خلادمني ألا حتتاج إىل أحـدمها لـداخل         : وعن أيب يوسف  
ىل أن الواحد يكفي لذلك فال حاجـة إ       : وهلما. البيت واآلخر خلارجه  

اثنني حىت قيل لو كفاها بنفسه مل يلزمه نفقة خادم، فكـذا إذا أقـام               
إن كانت من بنات األشراف فلـها نفقـة         : وقيل. الواحد مقام نفسه  

  . خادمني أحدمها للخدمة واآلخر للرسالة وأمور خارج البيت
إذا كانت فائقة الغىن زفت إليه مع       : وعن أيب يوسف يف رواية أخرى     




	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٣٣٠  

وهي رواية هشام عـن حممـد،       . نفقة الكل عليه  خدم كثري استحقت    
  .)١(واختارها الطحاوي
إذا مل يكفها خادم واحد وكانت حالـه حتتمـل          : مذهب املالكية   

 �وعاشـروهن بـاملعروف   �: أخدمها خدمة مثلها، وقد قال تعـاىل      
، وألنه ملا وجب إخدامها بالواحدة حلاجتها إليها كذلك         ]١٩:النساء[

 عليها، وألنه نوع من املؤنة يلزمه هلا؛ فكـان          إذا احتاجت إىل الزيادة   
  .)٢(الواجب منه قدر كفايتها إذا احتملت حاله كالكسوة

على الزوج ملن ال يليق ا خدمة نفسها إخدامها : مذهب الشافعية 
حبرة أو أمة له أو مستأجرة أو باإلنفاق على من صحبتها من حرة أو 

فإن أخدمها حبرة أو أمة . دوسواء يف هذا موسر ومعسر وعب. أمة خلدمة
بأجرة فليس عليه غريها، أو بأمته أنفق عليها بامللك، أو مبن صحبتها 

  .)٣(لزمه نفقتها
إن احتاجت الزوجة إىل من خيدمها لكون مثلها ال : مذهب احلنابلة 

ختدم نفسها أو ملرضها لزم الزوج ذلك فإن كان هلا وإال أقام هلا خادماً 
و عارية ويلزمه نفقته بقدر نفقة الفقريين إال يف إما بشراء أو كراء أ

                              
  ،)٤/٤(، االختيار لتعليل املختار )٤/٣٨٩(، شرح فتح القدير ٢٢٣ خمتصر الطحاوي ص)١(
  .١٤٧، القوانني الفقهية ص)٢/٨٠٦( اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ،)٢/٧٨٤( املعونة )٢(
  ).٧١ـ٣/٧٠(، منهاج الطالبني ٢٠٧ التنبيه ص)٣(
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٣٣١  

  .)١(و ال يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد. النظافة
أن املشهور عن احلنفية، واملذهب عند الشافعية واحلنابلة : واخلالصة 

أن الزوج ال جيب عليه النفقة على أكثر من خادم واحد، فهذا العدد 
  !فره هلا زوجهاالذي للزوجة إذا احتاجت للخدمة أن يو

أما املالكية فاألمر منوط حبسب احلاجة والعرف والعادة، فإن 
احتاجت وكان حالة حتتمل الزيادة على خادم واحد فإنه جيب عليه 

  !إخدامها مبا يقوم حباجتها
ال جيب هلا أكثر من خادم واحد ألن : "قال ابن قدامة رمحه اهللا

د، وهذا قول مالك املستحق خدمتها يف نفسها، وحيصل ذلك بواح
إن كان ال يصلح للمرأة : والشافعي وأصحاب الرأي، إال أن مالكاً قال

وحنوه قال أبو . إال أكثر من خادم فعليه أن ينفق على أكثر من واحد
أن اخلادم الواحد : ولنا. إذا احتمل الزوج ذلك فرض خلادمني: ثور

ليس عليه يكفيها لنفسها، والزيادة تراد حلفظ ملكها أو للتجمل و
  .)٢(اهـ"ذلك

فإن مل يكفها اخلادم الواحد حلاجتها، وكان الزوج قادراً على : قلت
  !نفقة أكثر من واحد وجب عليه، وإال فال؛ واهللا اعلم

                              
  ).٢/٢٢٢(، نيل املآرب ٢٦٧ املقنع ص)١(
  ).٧/٥٦٩( املغين )٢(
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٣٣٢  

ومنه تعلم حكم اخلادم الزائد عن حاجتها وأنه ال جيب على الزوج 
  !نفقته
  

   خادم الزوجة حكم إبدال
من خدمه من خيدمها بغري ليس له أن يعطيها : عند احلنفية 

  .)١(رضاها
إن أراد الزوج أن يبدل خادم زوجته املألوفة لديها مل : عند املالكية 

  .)٢(يكن له ذلك إال أن تظهر ريبة
إذا أخدمها الزوج من ألفتها أو محلت مألوفة معها : عند الشافعية 

  .)٣(فليس له إبداهلا من غري ريبة أو خيانة
إن كان اخلادم هلا فرضيت : " قدامة رمحه اهللاقال ابن: عند احلنابلة 

خبدمته هلا ونفقته على الزوج جاز، وإن طلبت منه أجرة خادمها 
ال أعطيك أجر هذا ولكن آتيك خبادم سواه فله : فوافقها جاز، وإن قال

  .)٤(اهـ"ذلك إذا أتاها مبن يصلح

                              
  ).٤/٤( االختيار لتعليل املختار )١(
  .١٤٧ القوانني الفقهية ص)٢(
  ).٧/١٩٧( اية احملتاج )٣(
  ).٧/٥٧٠(املغين  )٤(
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٣٣٣  

والتعيني إليه إال يف خادمها فال يتعني إال : "ويف احملرر
  .)١(اهـ"قهماباتفا

أنه ليس للزوج إخراج اخلادم الذي ألفته زوجته أو جاء :  اخلالصة 
معها بغري رضاها، إال أن يظهر للزوج من اخلادم ريبة أو خيانة، فله 
إخراجه وإبداهلا خبادم آخر يصلح خلدمتها، وهذا هو املذهب عند 

تفاق الزوجني، احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة؛ فاألمر يف ذلك إىل ا
وهو الظاهر حبسب األصل املتقرر يف قاعدة العقود، ! إذا أتاها مبن يصلح

  !من أن رضى الطرفني أصل معترب فيها
 

                              
  ).٢/١١٤( احملرر )١(






	� ا��������  أ���م ا��م �� ا

  

٣٣٥  
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  :ويتضمن هذا الفصل حبث املسألتني التاليتني
ام على الزوج إذا    إذا تقرر أن للزوجة حق اإلخد     : املسألة األوىل   

كان مثلها ال خيدم، فهل هلا أن تطالب بأجرة اخلادم وتقـوم هـي               
  باخلدمة؟

  :أذكر لك مذاهب أهل العلم يف ذلك 
أن الزوج ال يفرض هلا نفقة خادم إذا مل يكن لديها : مذهب احلنفية 

  .)١(خادم
للزوج منع زوجته من أن تتوىل خدمة نفسها : مذهب الشافعية 

أنا أخدم : فإن قالت. ؤنة اخلادم ألا تصري بذلك مبتذلةليتوفر هلا م
  .)٢(نفسي وآخذ أجرة اخلادم مل يلزمه الرضى به

أنا أخدم نفسي وآخـذ أجـرة       : إن قالت الزوجة  : مذهب احلنابلة   
اخلادم مل يلزم الزوج قبول ذلك؛ ألن األجر عليه فتعيني اخلادم إليـه،             

ترفيهها ورفع قدرها وذلـك     وألن يف إخدامها توفريها على حقوقه، و      
                              

وعلى الزوج أن ينفق لزوجته : "وعبارة الطحاوي). ٤/٤(، االختيار ٢٢٣ خمتصر الطحاوي ص)١(
  !اهـ فأفاد أنه ال نفقة هلا إذا قامت باخلدمة بنفسها"على خادمها

  ).٧/١٩٧(، اية احملتاج ٢٠٨ التنبيه ص)٢(
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٣٣٦  

  .)١(يفوت خبدمتها لنفسها
أنه ليس للزوجة احلق يف األجرة بدالً مـن اخلـادم، إال            : ويتحصل  

برضى الزوج على األصل يف العقود، وأن على الزوج إخدامها خبادم إذا            
كان مثلها ال ميتهن اخلدمة، ومل يرض هلا اخلدمة بنفسها مع دفع األجرة             

  !هلا
هل يلزم الزوجة الرضى خبدمة زوجها هلا بدالً من         : نية  املسألة الثا 

  خادم؟
أنا أخدمها بنفسي، مل يلزمها الرضى      : إن قال الزوج  : عند الشافعية   

به، ولو كانت خدمته فيما ال يستحي منه كغسل ثوب واستقاء مـاء             
  .)٢(وطبخ؛ ألا تعير به وتستحي منه

أنا أخدمك  : إن قال الزوج    ": قال ابن قدامة رمحه اهللا    : عند احلنابلة   
بنفسي؛ مل يلزمها الرضى به، ألا حتتشمه وفيه غضاضة عليها، لكـون     

أنه يلزمها الرضى بـه، ألن الكفايـة        : وفيه وجه آخر  . زوجها خادماً 
  .)٣(اهـ"حتصل به
وهذا هو املتقرر على قاعدة العقود، فإن رضى الطرفني فيهـا           : قلت

                              
  .)٢/١١٤(، احملرر )٧/٥٧٠( املغين )١(
  ).٧/١٩٧(، اية احملتاج ٢٠٨ـ٢٠٧ التنبيه ص)٢(
  ).٢/١١٤(، واحملرر ٢٦٧وأطلق الوجهني يف املقنع ص). ٧/٥٧٠(املغين ) ٣(
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٣٣٧  

ضى خبدمة زوجها هلا بنفسه بدالً عـن  فال يلزم الزوجة الر ! شرط معترب 
  !أن يؤجر هلا خادم خيدمها
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٣٣٨  

  اخلامتة
  !يف خدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم

، وكذا ابن سيد الناس )١("تلقيح فهوم أهل األثر"ذكر منهم مجلة ابن اجلوزي يف 
، وكذا غالب من كتب يف سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم، )٢("عيون األثر"يف 

الفخر املتوايل فيمن انتسب للنيب صلى اهللا عليه : "م السخاوي برسالة مساهاوأفرده
، ذكر فيها ما يزيد على املائتني امساً، ميز فيها خدامه )٣("وسلم من اخلدم واملوايل

وعدد خدمه منهم سبعة وعشرون خادماً معيناً بامسه، . صلى اهللا عليه وسلم عن مواليه
هللا عليه وسلم يف أوقات شىت وأحوال خمتلفة، على أمور كانوا خيدمون الرسول صلى ا

متعددة، ومل جيتمع مجيعهم يف وقت واحد، منهم األحرار ومنهم األرقاء، ومنهم 
 لينال بذلك الشرف �تربع خبدمته للرسول ، وعامتهم ممن الرجال ومنهم النساء

  ! �العايل والفخر املتوايل يف النسبة إىل خدمته 
  .فصل يف خدامه صلى اهللا عليه وسلم: "وزية رمحه اهللاقال ابن قيم اجل

قَدم : "عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ[فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه 
لَق رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْمدينةَ لَيس لَه خادم فَأَخذَ أَبو طَلْحةَ بِيدي فَانطَ

يا رسولَ اللَّه إِنَّ أَنسا غُلَام كَيس : بِي إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ
فَلْيخدمك قَالَ فَخدمته في السفَرِ والْحضرِ ما قَالَ لي لشيٍء صنعته لم صنعت هذَا 

                              
  .٣٨ ص)١(
)٢/٣١١ ()٢.(  
  . هـ١٤٠٧األردن، الطبعة األوىل . الزرقاء. مشهور سلمان، مكتبة املنار :  ضبط نصها وعلّق عليه)٣(
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شلَا لكَذَا وكَذَاهذَا هه عنصت لَم مل هعنأَص ٍء لَم١("ي(.[  
  .وعبداهللا بن مسعود صاحب نعله وسواكه

  .وعقبة بن عامر اجلهين صاحب بغلته، يقود به يف األسفار
  .)٢(]كان يرحل راحلته[وأسلع بن شريك، وكان صاحب راحلته 

  .وبالل بن رباح املؤذن، وسعد موليا أيب بكر الصديق
  .أبوذر الغفاريو

فهو أخو أسامة بن    [وأمين بن عبيد، وأمه أم أمين موليا النيب صلى اهللا عليه وسلم،             
  .)٤(اهـ"وكان أمين على مطهرته وحاجته)٣(]زيد ألمه

روت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من ذلك          . ومن خدمه سلمى أم رافع      
ـَادمِ رسولِ اللَّه صلَّى         ما جاء عن عبيد اللَّه بنِ علي بنِ          أَبِي رافعٍ عن جدته سلْمى خ

   قَالَت لَّمسو هلَيع اللَّه" :            ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسي إِلَى ركتشي دا كَانَ أَحم
  .)٥("يه إِلَّا قَالَ اخضبهماوجعا في رأْسه إِلَّا قَالَ احتجِم ولَا وجعا في رِجلَ

                              
  ! وما بني معقوفتني زيادة من عندي. سبق خترجيه.حديث صحيح) ١(
  .٣١ ما بني معقوفتني زيادة من الفخر املتوايل ص)٢(
  .٣٥وانظر الفخر املتوايل ص.  زيادة من عندي)٣(
  ).١١٧-١/١١٦( زاد املعاد )٤(
  .حديث حسن) ٥(

 ما جاء يف ، والترمذي يف كتاب الطب باب)٣٨٥٨(أخرجه أبوداود يف كتاب الطب، باب يف احلجامة، حديث رقم   
، ٥/٥٢علوش(، واحلاكم يف املستدرك )٢٤/٢٩٨(، والطرباين يف الكبري )٢٠٥٤(التداوي باحلجامة، حديث رقم 

، مجيعهم من طريق ابن أيب املوال عن فائد عن عبيداهللا بن علي بن رافع عن جدته سلمى رضي )٦٩١١حديث رقم 
  . وهذه الطريق حسنة اإلسناد. اهللا عنها

ن احلباب عن فائد به عند الترمذي يف كتاب الطب باب ما جاء يف التداوي باحلجامة، حديث رقم وتابعه زيد ب  
  وقد اختلف فيه على فائد؛). ٣٥٠٢(، ابن ماجه يف كتاب الطب، باب يف احلناء، حديث رقم )٢٠٥٤(

=  

٣٣٩  
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٣٤٠  

: عن أيب الـسمحِ قَـالَ     :  روى عنه صلى اهللا عليه وسلم، من ذلك       . وأبو السمح 
ولِّنِي قَفَـاك   : كُنت أَخدم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَكَانَ إِذَا أَراد أَنْ يغتِسلَ قَالَ            "

أَستره بِه فَأُتي بِحسنٍ أَو حسينٍ رضي اللَّه عنهما فَبالَ علَـى صـدرِه              فَأُولِّيه قَفَاي فَ  
  .)١("يغسلُ من بولِ الْجارِية ويرش من بولِ الْغلَامِ: فَجِئْت أَغِْسلُه فَقَالَ

سقاء، عن ثُمامةُ ومن خدمه صلى اهللا عليه وسلم جارية حبشية كانت تنبذ له يف ال
هذه خادم رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه : سأَلْت عائشةَ عن النبِيذ فَقَالَت: بن حزن قَالَ

سلَّم في كُنت أَنبِذُ لرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و: فَقَالَت! وسلَّم فَسلْها الْجارِيةُ حبشيةٌ
__________________  

= 
مة، حديث رقم ، والترمذي يف كتـــاب الطب باب ما جاء يف التداوي باحلجا)٦/٤٦٢(أخرجه أمحد يف املسند 

  .مجيعهم من طريق فائد عن علي بن عبيداهللا عن جدته سلمى رضي اهللا عنها). ٢٠٥٤(
، حديث رقم ٢٤/٢٩٨(، والطرباين يف الكبري )١٣١٠، الترمجة رقم ١/٤١١(وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري 

حدثنا : قال يل أمحد: " البخاريولـفظ. ، من طريق ابن أيب املوال عن فائد عن جدته سلمى رضي اهللا عنها)٧٥٥
ويبدو يل ـ واهللا : اهـ قلت"ابن وهب عن ابن أيب املوال عن عبداهللا بن حسن وحدثه فائد عن جدته سلمى مثله

أراد ا البخاري التنبيه على أن الرواية فيها إمنا حصلت مذاكرة، وقد ) قال يل: أعين قوله(اعلم ـ أن هذه الصيغة 
احلديث من طريق ابن وهب عن فائد عن عبيداهللا عن جدته ) ٦٩١١، حديث رقم ٤/٥٢علوش(أخرج احلاكم 

  !سلمى
، واحلاكم يف )١٣١٠ الترمجة رقم ١/٤١١(، والبخاري يف التاريخ الكبري )٦/٤٦٢(وأخرجه أمحد يف املسند 

وال مجيعهم من طريق ابن أيب امل). ٨٢٩٦، حديث رقم ٥/٥٨٢، ٧٥٣٤، حديث رقم ٥/٢٩٠علوش(املسـتدرك 
  !ومل يذكر فائداً. عن أيوب بن احلسن بن علي بن أيب رافع عن سلمى رضي اهللا عنها

 حديثٌ حسن غَرِيب إِنما نعرِفُه من حديث : "واحلديث قال الترمذي بعد روايته من طريق فائد عن علي بن عبيداهللا
فَائ نيثَ عدذَا الْحه مهضعى بورو دقَالَفَائو د :حأَص يلع نب اللَّه ديبعى ولْمس هتدج نع يلنِ عب اللَّه ديبع نع" ،
، وحسنه صاحب ختريج األحاديث املسندة املرفوعة يف )٢٠٥٩حديث رقم (وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

  ).٢/٦٨٧(التاريخ الكبري 
  . إسناده حسن)١(

، وابن ماجه يف كتاب الطهارة )٣٧٦( أبوداود يف كتاب الطهارة باب بول الصيب يصيب الثوب، حديث رقم أخرجه  
  ).٥٢٦(باب ما جاء يف بول الصيب الذي مل يطعم، حديث رقم 
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هنم رِبش حبفَإِذَا أَص ئُهاًء فَأُوكشقَاٍء ع١("س(.  
ومن خدمه صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة الكليب، احلب بن احلب،               

  .وأمه أم أمين
  .ومنهم أمساء وهند ابنا حارثة األسلمي من أهل الصفة

  .ومنهم األسود بن مالك األسدي اليماين
  .بكر أو بكر بن شداخ أو ابن شداد الكناين الليثيومنهم 

  .ومنهم ثعلبة بن عبدالرمحن األنصاري، ومات يف حياته صلى اهللا عليه وسلم
  .ومنهم جزء بن حدرجان وقيل احلدرد بن مالك اليماين

ومنهم خالد بن زيد أبو أيوب األنصاري، كان صاحب رحله صـلى اهللا عليـه               
  .وسلم

  . أخو النجاشيومنهم ذو خممر احلبشي
كُنت أَبِيت : "ومنهم ربيعة بن كعب أبوفراس األسلمي، وهو صاحب وضوئه، قَالَ       

سـلْ فَقُلْـت    : مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَأَتيته بِوضوئه وحاجته فَقَالَ لي           
و غَير ذَلك قُلْت هو ذَاك قَالَ فَأَعني علَـى نفْـِسك         أَسأَلُك مرافَقَتك في الْجنة قَالَ أَ     

 ودجالس ةلَّى : قَالَ: "ويف رواية عند الترمذي زاد ". بِكَثْرص بِيابِ النب دنع أَبِيت تكُن
        اللَّي نم وِيالْه هعمفَأَس وَءهضو يهطفَأُع لَّمسو هلَيع اللَّه       هـدمح نمل اللَّه عمقُولُ سلِ ي
نيالَمالْع بر لَّهل دمقُولُ الْحلِ ياللَّي نم وِيالْه هعمأَس٢("و(.  

                              
  .تقدم خترجيه. إسناده صحيح) ١(
  . حديث صحيح)٢(

ة الترمذي يف كتاب الدعوات، باب ، ورواي)٤٨٩(أخرجه مسلم يف كتاب الصالة باب فضل السجود، حديث رقم   
 واأللباين ، "هذَا حديثٌ حسن صحيح: "  أَبو عيسى الترمذي فقالوصحح هذه الرواية) ٣٤١٦(منه، حديث رقم 

=  

٣٤١  
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٣٤٢  

  .ومنهم قيس بن سعد بن اخلزرجي الساعدي خدم عشر سنني
  .ومنهم مهاجر أبوحذيفة موىل أم سلمة

  .هور بكنيتهومنهم هالل بن احلارث هو أبواحلمراء، مش
  .ومنهم خولة جدة حفص بن سعد

  .ومنهم ربيحة موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  !ذكر هؤالء يف الفخر املتوايل. ومنهم صفية

وذا يتم ما أردت مجعه يف هذه الدراسة واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، 
  .وأتوب إليكسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك 

اللَّهم صلِّ علَى محمد وأَزواجِه وذُريته كَما صلَّيت علَى آلِ إِبراهيم وبارِك علَى 
جِيدم يدمح كإِن يماهرلَى آلِ إِبع كْتارا بكَم هتيذُرو اجِهوأَزو دمحم.  

__________________  
= 

  ).٢٧١٧، حديث رقم ٣/١٤٧(يف صحيح سنن الترمذي 
  ).٣/١٦٨(راف مبعرفة األطراف انظر حتفة األش. وليس لربيعة بن كعب يف الكتب الستة غري هذا احلديث: فائدة  
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٣٤٣  

  ) ١(ملحق 
م منقولة من املوقع الرمسي على اإلنترنت للعالمة عبدالعزيز بن فتاوى عن اخلد

  .عبداهللا بن باز رمحه اهللا، وجزى اهللا القائمني على املوقع خري اجلزاء
  

بعثت أطلب خادمة إلعانة زوجيت يف املرتل فأفادوا باملراسلة أنه ال يوجد : سؤال
 قدم خادمة غري مسلمة ؟ مسلمة يف البلد الذي أريد اخلادمة منه فهل جيوز أن أست

 ال جيوز استقدام خادمة غري مسلمة، وال خادم غري مسلم، وال سائق غري :اجلواب
مسلم، وال عامل غري مسلم إىل اجلزيرة العربية ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر 
بإخراج اليهود والنصارى منها وأمر أال يبقى فيها إال مسلم، وأوصى عند وفاته عليه 

 . الة والسالم بإخراج مجيع املشركني من هذه اجلزيرةالص
وألن يف استقدام الكفرة من الرجال والنساء خطرا على املسلمني يف عقائدهم 
وأخالقهم وتربية أوالدهم، فوجب منع ذلك طاعة هللا سبحانه ولرسوله صلى اهللا عليه 

 . وسلم ، وحسما ملادة الشرك والفساد واهللا ويل التوفيق
ماحكم االختالط، واالختالط باخلادمات العامالت يف كثري من بيوت  :سؤال 

 املسلمني اليوم، وهل جيوز استقدام خادمة كافرة؟ 

فال جيوز للمسلم أن خيلو . اخلادمات خطرهن عظيم والبلية ن كبرية: اجلواب
باألجنبية سواء كانت خادمة أو غريها كزوجة أخيه وزوجة عمه وأخت زوجته 

 .  وغري ذلك، وال خيلو بامرأة من جريانه وال غريهن من أجنبياتوزوجة خاله
ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما  فليس :  يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

له أن خيلو بامرأة أجنبية ال خادمة وال غريها وليس له أن يستقدم خدما كفارا وال 
 . رةعماال كفارا وال خادما كافرات يف هذه اجلزي
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٣٤٤  

فهذه اجلزيرة ال يستقدم هلا إال املسلمون من الرجال والنساء ألن الرسول صلى اهللا 
وأن ال يبقي فيها إال . عليه وسلم أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك

فهي معقل اإلسالم وهي منبع اإلسالم فال جيوز أن يستقدم إليها . اإلسالم فقط
لى طوهلا وعرضها ال جيوز أن يستقدم إليها الكفرة وال الكفار، فاجلزيرة العربية ع

ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة ألن أكثر اخللق ال 
وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ يضلُّوك �: يتقيدون حبكم الشرع كما قال اهللا سبحانه 

بِعتإِنْ ي بِيلِ اللَّهس نونَعصرخإِال ي مإِنْ هو إال إذا دعت الضرورة إىل �ونَ إِال الظَّن 
ذلك كحاجة املسلمني إىل طبيب اضطروا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ويل األمر 
استقدامه ملصلحة املسلمني بصفة مؤقتة فال حرج يف ذلك كما استخدم النيب صلى اهللا 

 إليهم مث أجالهم عمر رضي اهللا عنه ملا استغىن عليه وسلم اليهود يف خيرب للضرورة
وكذلك إذا قدموا ملصلحة املسلمني بغري إقامة كالوافدين لبيع البضائع مث . عنهم

أنه ال جيوز استخدام غري : يرجعون ملدة معلومة وأيام معدودة، وخالصة القول
  .املسلمني إال عند الضرورة القصوى اليت يراها ويل األمر

 د لدينا خادمة مسيحية فهل جيب علينا التحجب عنها؟ يوج: سؤال 

جيب أن يعلم أنه ال جيوز استقدام الكفرة إىل هذه اجلزيرة ال من : أوال : اجلواب 
النصارى وال من غري النصارى ، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر بإخراج 

اجهم من هذه الكفرة من هذه اجلزيرة وأوصى عند موته صلى اهللا عليه وسلم بإخر
اجلزيرة وهي اململكة العربية السعودية واليمن ودول اخلليج ، كل هذه الدول داخلة 
يف اجلزيرة العربية فالواجب أال يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيني ، 
والشيوعيني ، والوثنيني ، ومجيع من حيكم اإلسالم بأنه كافر ال جيوز بقاؤه وال إقراره 

هذه اجلزيرة وال استقدامه إليها إال عند الضرورة القصوى اليت يراها ويل األمر يف 
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كالضرورة ألمر عارض مث يرجع إىل بلده ممن تدعو الضرورة إىل جميئه أو احلاجة 
 . الشديدة إىل هذه اململكة وشبهها كاليمن ودول اخلليج 

سلمني يف كل مكان وأن أما استقدامهم ليقيموا ا فال جيوز بل جيب أن يكتفي بامل
تكون املادة اليت تصرف هلؤالء الكفار تصرف للمسلمني، وأن ينتقي من املسلمني من 
يعرف باالستقامة والقوة على القيام باألعمال حسب الطاقة واإلمكان، وأن خيتار 
أيضا من املسلمني من هم أبعد عن البدع واملعاصي الظاهرة ، وأن ال يستخدم إال من 

نفع البالد وال يضرها، هذا هو الواجب، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هو طيب ي
هؤالء الكفرة كالنصارى وغريهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إىل 
بالدهم بأسرع وقت، وال جيب على املرأة املسلمة أن تتحجب عن املرأة الكافرة يف 

 احتجاب املرأة املسلمة عن أصح قويل العلماء، وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب
املرأة الكافرة مستدلني بقوله سبحانه يف سورة النور ملا ى اهللا سبحانه املؤمنات عن 

وال يبدين زِينتهن إِال لبعولَتهِن أَو آبائهِن أَو �:  إبداء الزينة إال لبعولتهن ، قال تعاىل 
هِنولَتعاِء بتعاىل   إىل أن قال�آب   :�هِنائنأَب أَو� . 

يعين بنسائهن املؤمنات ، فإذا كانت النساء كافرات فإن : قال بعض أهل العلم 
بنسائهن جنس النساء مؤمنات أو غري : املؤمنة ال تبدي زينتها هلن وقال آخرون 

بت مؤمنات وهذا هو األصح فليس على املرأة املؤمنة أن حتتجب عن املرأة الكافرة ملا ث
أن اليهوديات يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة وهكذا الوثنيات يدخلن 
على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكر أن كن حيتجنب عنهن ولو كان هذا 
واقعا من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أو من غريهن لنقل؛ ألن الصحابة مل يتركوا 

 . هللا عنهم وهذا هو املختار واألرجحشيئا إال نقلوه رضي ا
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ما حكم مقابلة اخلدم والسائقني ، وهل يعتربون يف حكم األجانب ، : سؤال
علما بأن والديت تطلب مين اخلروج أمام اخلدم وأن أضع على رأسي إشارب ، 

 فهل جيوز هذا يف ديننا احلنيف الذي أمرنا بعدم معصية أوامر اهللا عز وجل ؟ 

ق واخلادم حكمهما حكم بقية الرجال جيب التحجب عنهما إذا السائ: اجلواب
كانا ليسا من احملارم ، وال جيوز السفور هلما وال اخللوة بكل واحد منهما لقول النيب 

ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما  ولعموم األدلة يف :  صلى اهللا عليه وسلم
ارم وال جتوز طاعة الوالدة وال غريها وجوب احلجاب وحترمي التربج والسفور لغري احمل

   .يف شيء من معاصي اهللا
ما مدى طاعة الوالدين ؟ وهل جتب يف كل األحوال ؟ وهل وجود : سؤال 

اخلادمة البوذية يف املرتل حرام أم ال ؟ خاصة إذا كان بطلب من الوالدة ، وهل 
دمة حىت متل جيوز عصيان الوالدة يف هذه احلالة ؟ وهل جيوز يل أن أوذي اخلا

 .  الرياض -ص . م . وتطلب العودة إىل بالدها ؟ أرشدوين بارك اهللا فيكم 
جيب على الولد بر والديه واإلحسان إليهما وطاعتهما يف املعروف؛ ألن : اجلواب 

اهللا عز وجل أمر بذلك يف كتابه الكرمي يف آيات كثرية ، وهكذا رسوله صلى اهللا عليه 
 . ، وجعل عقوقهما من أكرب الكبائر وسلم أمر برب الوالدين 

:  ولكن ال جتوز طاعتهما وال غريمها يف املعصية لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال طاعة للمخلوق يف معصية :  إمنا الطاعة يف املعروف  وقوله عليه الصالة والسالم 

  .اخلالق
مها من أنواع أما استخدام اخلادمات الكافرات سواء كن بوذيات أو نصارى أو غري

الكفرة فال جيوز يف هذه اجلزيرة ، أعين اجلزيرة العربية؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
منع من ذلك وأوصى بإخراج الكفار من هذه اجلزيرة؛ ألا مهد اإلسالم ومطلع 
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مشس الرسالة ، فال جيوز أن جيتمع فيها دينان، وال جيوز أن يستقدم إليها كافر إال 
 . اها ويل األمر مث يعاد إىل بالدهلضرورة ير

والواجب عليك وعلى والدتك إعادا إىل بالدها، وال جيوز لك وال ألمك أذاها، 
بل الواجب استخدامها بإحسان حىت ترد إىل بالدها، ألن اهللا عز وجل حرم الظلم 

لظلم اتقوا الظلم فإن ا:  على عباده مع الكفار واملسلمني، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
يا عبادي :  ظلمات يوم القيامة  ولقوله عليه الصالة والسالم عن اهللا عز وجل أنه قال

 . إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا وفق اهللا اجلميع
  .  هـ ١٩/٤/١٤٠٩ يف ١١٦٨نشر يف الدعوة بعددها 
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  ) ٢(ملحق 
  هذه نصيحة للشيخ ابن باز رمحه اهللا بعنوان

 اهرة السائقني واخلدم ظ

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
واملرسلني نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إىل 

 : يوم الدين أما بعد
 البعض فقد شكا إيل الكثري من الناس ظاهرة كثرة السائقني واخلدم، وأن

يستخدمهم من غري ضرورة ملحة أو حاجة ماسة والبعض منهم على غري دين اإلسالم 
وحيصل منهم فساد كبري على عقيدة املسلمني وأخالقهم وأمنهم إال من شاء اهللا 
منهم، ورغب إيل البعض أن أكتب يف هذا الشأن نصيحة للمسلمني تتضمن حتذيرهم 

 . من التمادي والتساهل يف هذا األمر
ال شك أن كثرة اخلدم والسائقني والعمال بني املسلمني ويف : فأقول مستعينا باهللا 

بيوم وبني أسرهم وأوالدهم له نتائج خطرية وعواقب وخيمة ال ختفى على عاقل، 
وأنا ال أحصي من يتذمر ويتضجر منهم وما حيصل من بعضهم من املخالفات لقيم 

متادى الناس وتساهلوا يف جلبهم من اخلارج هذه البالد وأخالقها اإلسالمية، وقد 
ومتكينهم من بعض األعمال، وأخطرها اخللوة بالنساء والسفر ن إىل مكان بعيد أو 
قريب ودخوهلم البيوت واختالطهم بالنساء، هذا بالنسبة إىل السائقني واخلدم، أما 

مهن اخلادمات فال يقل خطرهن عن أولئك بسبب اختالطهن بالرجال وعدم التزا
باحلجاب والتستر وخلون بالرجل داخل البيوت ، ورمبا تكون شابة ومجيلة، وقد 

 . تكون غري عفيفة
ملا اعتادته يف بالدها من احلرية املطلقة والسفور ودخول أماكن العهر والدعارة وما 
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ألفته من عشق الصور ومشاهدة األفالم اخلليعة، تضاف إىل ذلك ما يتصف به 
ر املنحرفة واملذاهب الضالة واألزياء املخالفة لتعاليم اإلسالم، ومن بعضهن من األفكا

 ألن الرسول صلى اهللا عليه ؛املعلوم أن هذه اجلزيرة ال جيوز أن يقيم ا غري املسلمني
وسلم أوصى بإخراج الكفار من اجلزيرة، فال يدخلوها إال حلاجة عارضة، فال جيوز 

اصل أن اجلزيرة العربية ال جيوز أن يقر فيها استقدامهم وال السماح هلم بذلك، فاحل
ألا معقل اإلسالم ومنبعه ومهبط الوحي، فال جيوز أن يقر فيها املشركون إال ؛ دينان

بصفة مؤقتة حلاجة يراها ويل األمر كالربد وهم الرسل الذين يقدمون من دول كافرة 
ما حيتاجون إليه ويقيم أياما ملهمات، وكباعة املرية وحنوها ممن جيلب إىل بالد املسلمني 

 . لذلك مث يرجع إىل بالده حسب التعليمات اليت يضعها ويل األمر
فوجود غري املسلمني يف هذه اجلزيرة العربية فيه خطر عظيم على املسلمني يف 
عقائدهم وأخالقهم وحمارمهم وقد يفضي إىل مواالة الكفار وحمبتهم والتزيي بزيهم، 

سائق أو خادمة فالواجب أن يتحرى األفضل فاألفضل من ومن اضطر إىل خادم أو 
املسلمني ال من الكفار، وأن جيتهد يف اختيار من كان أقرب إىل اخلري وأبعد عن 
مظاهر الفسق والفساد، وألن بعض املسلمني يدعي اإلسالم وهو غري ملتزم بأحكامه 

لمني وحيفظ ، فنسأل اهللا أن يصلح أحوال املسفيحصل به ضرر عظيم وفساد كبري
عليهم دينهم وأخالقهم وأن يغنيهم مبا أحل هلم عن ما حرم عليهم، وأن يوفق والة 
األمر لكل ما فيه صالح العباد والبالد والقضاء على أسباب الشر والفساد، إنه جواد 

 . كرمي وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
 هـ ١٤٠٨ / ٨ / ٢٤ يف ١١٣٧جملة الدعوة العدد 
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  فهرست املصادر واملراجع
  . برواية حفص عن عاصمالقرآن الكرمي -

  )أ ( 
مؤسسة / حتقيق شعيب األرنؤوط)/ هـ٧٣٩ت(لعالء الدين علي بن بلبان الفارسي  / اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -

  .هـ١٤١٢الطبعة األوىل / الرسالة
  ذكر أخبار أصبهان =  أخبار أصبهان -
  .دار املعرفة/ تعليق حممود أبو دقيقة)/ هـ٦٨٣ت(عبداهللا بن حممود املوصلي  / ختار االختيار لتعليل امل-
حملمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي احلنبلي / )يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل( أخصر املختصرات -

حققه وعلق )/ هـ١٣٤٦ت(ومعه حاشية نفيسة لعبدالقادر بن أمحد بن مصطفى بن بدران الدمشقي )/ هـ١٠٨٣ت(
  .هـ١٤١٦الطبعة األوىل / دار البشائر اإلسالمية/ عليه حممد بن ناصر العجمي

  .صحيح األدب املفرد) = هـ٢٥٦ت(حملمد بن إمساعيل البخاري /  األدب املفرد-
   .هـ١٣٩٩عة األوىل الطب/ املكتب اإلسالمي/ حملمد بن ناصر الدين األلباين/  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل-
/ علق عليه ووضع حواشيه سامل حممد عطا)/ هـ٤٦٣ت(أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرب /  االستذكار -

  .هـ١٤٢١الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ وحممد علي معوض
قارن بني نسخه وخرج )/ هـ٤٢٢ت (أليب حممد عبدالوهاب بن علي البغدادي املالكي/ إلشراف على نكت مسائل اخلالف ا-

  .هـ١٤٢٠الطبعة األوىل / بريوت/ دار ابن حزم/ احلبيب بن طاهر: أحاديثه وقدم له
دار / راجعه وعلق عليه طه عبدالرؤوف)/ هـ٧٥٢ت(أليب عبداهللا حممد بن أيب بكر الزرعي /  إعالم املوقعني عن رب العاملني-

  .اجليل
وكتب أخرى / وكتاب اختالف مالك والشافعي/ ومعه اختالف احلديث) / هـ٢٠٤ت(عي حملمد بن إدريس الشاف / م األ-

  .بريوت/ دار املعرفة/ تصحيح حممد زهري النجار/ وذلك ضمن جمموع كتاب األم / ويف آخره خمتصر املزين/ للشافعي
  .هـ١٣٩٥الطبعة الثانية / لفكردار ا/ حممد خليل هراس/ حتقيق وتعليق)/ هـ٢٢٤ت(أليب عبيد القاسم بن سالم /  األموال-
الطبعة / مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية / شاكر فياض. حتقيق د)/ هـ٢٥١ت(حلميد بن زجنويه /  األموال -

  .هـ١٤٠٦األوىل 
  )ب  ( 

الطبعة الثانية / لميةدار الكتب الع)/ هـ٥٨٧ت(لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين /  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع-
  .هـ١٤٠٦

  .هـ١٤١١الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ مصطفى عثمان حممد.حتقيق د)/ هـ١٨١ت(لعبداهللا بن املبارك  /  الرب والصلة-
  )ت ( 

  .دار الكتب العلمية)/ هـ٤٦٣ت) (اخلطيب البغدادي(أليب بكر أمحد البغدادي /  تاريخ بغداد -
  . تركيا-ديار بكر / طبع املكتبة اإلسالمية)/ هـ٢٥٦ت( مد بن إمساعيل البخاريحمل /  التاريخ الكبري-
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  .م١٩٨٤/ الدار التونسية للنشر/ حملمد الطاهر ابن عاشور/  التحرير والتنوير من التفسري -
/ لتوزيعدار أطلس للنشر وا/ حتقيق صربي سالمة شاهني) / هـ٧٠٢ت(البن دقيق العيد /  حتفة اللبيب يف شرح التقريب-

  .هـ١٤٢٠الطبعة األوىل 
وعزت العطار / تصحيح ومراجعة يوسف علي الزواوي احلسين)/ هـ١٢٥٧ت(حملمد عابد السندي /  ترتيب مسند الشافعي-

  .هـ١٣٧٠مصورة عن طبعة / دار الكتب العلمية/ عرف بالكتاب وترجم للمؤلف حممد زاهد الكوثري/ احلسيين
/ دار عمار/ سعيد القزقي. حتقيق د)/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجـر العسقالين / ري تغليق التعليق على صحيح البخا-

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل 
  . والصحابة والتابعني�تفسري القرآن العظيم مسنداً عن رسول اهللا =  تفسري ابن أيب حامت -
  .التفسري الكبري=  تفسري الرازي -
  تفسري باملأثورالصحيح املسبور من ال=  التفسري الصحيح -
  جامع البيان =  تفسري الطربي -
  .دار الفكر)/ هـ٧٧٤(إلمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي / تفسري القرآن العظيم  -
عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي (البن أيب حامت /  والصحابة والتابعني���� تفسري القرآن العظيم مسنداً عن رسول اهللا -

  .هـ١٤١٧الطبعة األوىل / مكتبة نزار مصطفى الباز/مد الطيبحتقيق أسعد حم)/ هـ٣٢٧ت
  . اجلامع ألحكام القرآن=  تفسري القرطيب -
  .الطبعة الثالثة/ دار إحياء التراث العريب)/ هـ٦٠٦ت(لفخر الدين حممد بن عمر الرازي /  التفسري الكبري -
وأمته احلافظ أمحد بن )/ هـ٨٠٧ت(ي بن أيب بكر اهليثمي لنور الدين أيب احلسن عل/  تقريب البغية بترتيب أحاديث احللية-

الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل)/ هـ٨٥٢ت(علي بن حجر العسقالين 
  .هـ١٤٢٠

/ اصمةدار الع/ حتقيق أبو األشبال صغري أمحد شاغف)/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين / تقريب التهذيب  -
  .هـ١٤١٦النشرة األوىل / الرياض

دار )/ ضمن جمموعة نوادر املخطوطات(حتقيق عبدالسالم هارون )/ هـ١٠٩٣ت(لعبدالقادر بن عمر البغدادي /  التلميذ -
  .هـ١٤١١الطبعة األوىل / بريوت/ اجليل

/ حتقيق سعيد أمحد اعراب)/ هـ٤٦٣ت(ري ليوسف بن عبداهللا بن عبدالرب النم/  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد-
  .املدينة املنورة/ توزيع مكتبة األوس

الطبعة األوىل / عامل الكتب/ إعداد عماد الدين أمحد حيدر)/ هـ٤٧٦ت(أليب إسحاق الشريازي / ) يف الفقه الشافعي( التنبيه -
  .هـ١٤٠٣

  .مطبعة املدين/ أه وخرج أحاديثه حممود حممد شاكرقر) / هـ٣١٠ت(حملمد بن جرير الطربي / )مسند علي( ذيب اآلثار -
/  الدكن-طبع مطبعة جملس دائرة املعارف حبيدر أباد )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  ذيب التهذيب -

  .نشر دار صادر - الطبعة األوىل
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  ) ث ( 
  .الطبعة األوىل/ حيدر آباد الدكن/ انيةمطبعة جملس دائرة املعارف العثم)/ هـ٣٥٤ت(حملمد بن حبان /  الثقات -

  )ج ( 
دار / حتقيق عبدالقادر األرنؤوط)/ هـ٦٠٦ت(د الدين أيب الربكات ابن األثري  /  � جامع األصول يف أحاديث الرسول-

  .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية / الفكر
كما رجعت لطبعة . هـ١٤٠٥/  بريوت/ دار الفكر/)هـ٣١٠ت(حملمد بن جرير الطربي / جامع البيان عن تأويل القرآن  -

/ بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية اإلسالمية بدار هجر/ عبداهللا بن عبداحملسن التركي. حتقيق د/ دار هجر
  .وعند اإلحالة إليها أنبه على ذلك. هـ١٤٢٢الطبعة األوىل 

 املطبعة / مع شرحه فتح الباري/د فؤاد عبدالباقي حتقيق حمم/)هـ٢٥٦ت( حملمد بن إمساعيل البخاري / اجلامع الصحيح-
  .السلفية

  . دار إحياء التراث/ حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي/)هـ٢٦١ت( ملسلم بن احلجاج النيسابوري / اجلامع الصحيح-
 /زمالئـه و/  أمحد عبدالعليم الربدوين   : تصحيح /)هـ٦٧١ت( أليب عبداهللا حممد األنصاري القرطيب       / اجلامع ألحكام القرآن   -

  .هـ١٣٧٢الطبعة الثانية 
/ عين بنشره الدار السلفية / حتقيق عبدالعلي عبداحلميد حامد)/ هـ٤٥٨ت(ألمحد بن احلسني البيهقي  /  اجلامع لشعب اإلميان-

  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل /  اهلند-بومباي 
/ دار عامل الكتـب   )/ هـ٢٣٥ت(ن أيب شيبة    الب) / القسم األول من اجلزء الرابع    ( اجلزء املفقود من مصنف ابن أيب شيبة         -

  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل 
الطبعة األوىل للطبعة   / املكتبة اإلسالمية )/ هـ١٤٢١ت(حملمد ناصر الدين األلباين     /  جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة      -

  .هـ١٤١٣اجلديدة 
إعـداد  / حتقيق ودراسة محداهللا سيد جان سـيدي / )هـ٤٤٦ت( أليب العباس أمحد بن حممد بن عمر الناطفي / مجل األحكام  -

  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل / مكتبة نزار الباز/ مركز البحوث والدراسات مبكتبة نزار مصطفى الباز
مطبعة / )هـ٤٥٨ت( ألمحد بن احلسني البيهقي /ى للبيهقيالسنن الكربامش ) / هـ٧٥٤ت(البن التركماين / اجلوهر النقي -

  .هـ١٣٤٤اهلند / رف النظاميةجملس دائرة املعا
  )ح  ( 

 الشهري بابن عابدينالدمشقي  لعالّمة حممد أمني بن عمر أفندي ل/)رد احملتار على الدر املختار( حاشية ابن عابدين -
  . دار إحياء التراث العريب)/هـ١٢٥٢ت(

/ حتقيق علي حممد معوض وزميله/ )هـ٤٥٠ت(أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي / )شرح خمتصر املزين( احلاوي -
  .هـ١٤١٤الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية

  .دار الفكر/ دار الكتب العلمية)/ هـ٤٣٠ت(أليب نعيم أمحد بن عبداهللا األصفهاين / حلية األولياء -
  )د ( 
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توزيع /  هاشم اليماينصححه وعلّق عليه عبداهللا)/ هـ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين /  الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية-
  .دار املعرفة/ عباس الباز

  ) ذ ( 
الطبعة األوىل / دار الغرب اإلسالمي/ حممد حجي.حتقيق د)/ هـ٦٨٤ت(لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف /  الذخرية -

  .م١٩٩٤
الطبعة / اهلند/ كيت دهلي موري / الدر العلمية)/ هـ٤٣٠ت(أليب نعيم أمحد بن عبداهللا األصبهاين /  ذكر أخبار أصبهان -

  .هـ١٤٠٥الثانية 
  )ر  ( 

املتطبب ) ابن بطالن( أليب احلسن املختار بن حسن بن عبدون /رسالة جامعة لفنون نافعة يف شري الرقيق وتقليب العبيد -
لطبعة ا/ بريوت/ دار اجليل)/ ضمن جمموعة نوادر املخطوطات(حتقيق عبدالسالم هارون / )هـ تقريبا٤٥٥ًت(النصراين 

  .هـ١٤١١األوىل 
  . هـ١٤١٠الطبعة ألوىل / دار البشائر اإلسالمية/جلاسم الفهيد الدوسري/  الروض البسام بترتيب وختريج فوائد متام -
 املكتب /زهري الشاويش  أشرف على طبعه)/هـ٦٧٦ت ( شرف النوويبنزكريا حيي أليب  /روضة الطالبني وعمدة املفتني -

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ / الثانيةالطبعة /بريوت ودمشق/ اإلسالمي
  )ز  ( 

مؤسسة / وعبدالقادر األرنؤوط/ حتقيق شعيب األرنؤوط)/ هـ٧٥١ت(البن قيم اجلوزية /  زاد املعاد يف هدي خري العباد-
  .هـ١٤٠٥الطبعة السابعة / مكتبة املنار/ الرسالة

  .هـ١٤١٧الطبعة األوىل / دمشق/ القلمدجار / للدكتور خلدون األحدب/  زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة-
  )س ( 

 الد األول والثاين املكتب )/هـ١٤٢١ت (حملمد ناصر الدين األلباين / سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها -
  .هـ١٤١الطبعة األوىل / الرياض/ مكتبة املعارف/ الد اخلامس / اإلسالمي

دار احلديث / إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس)/ هـ٢٧٥ت/ (أبوداود/ تاينلسليمان بن األشعث السجس/  سنن أيب داود-
  .هـ١٣٨٨الطبعة األوىل 

دار إحياء التراث العريب / حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي)/ هـ٢٧٣ت/ (ابن ماجة/ حملمد بن يزيد القزويين/  سنن ابن ماجة-
  .هـ١٣٩٥

  )الكربى(السنن الكبري =  سنن البيهقي -
وإبراهيم عطوة /٣وحممد فؤاد عبدالباقي ج/ ١/٢حتقيق أمحد شاكر ج)/ هـ٢٧٩ت(حملمد بن عيسى الترمذي / ذي سنن الترم-

  .بريوت/ دار إحياء التراث العريب/ ويف آخره العلل الصغري للترمذي أيضاً/ ٤/٥
وتنسيقه وترقيمه وحتقيقه عين بتصحيحه / لآلبادي" التعليق املغين"وبذيله )/ هـ٣٨٥ت( لعلي بن عمر الدارقطين /سننال -

  .القاهرة/ داراحملاسن للطباعة)/ هـ١٣٨٦ت (عبداهللا هاشم مياين املدين 
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/ حسني سليم أسد الداراين: حتقيق)/ هـ٢٥٥ت(أليب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن بن الفضل بن رام الدارمي /  سنن الدارمي -
  .هـ١٤٢١الطبعة األوىل / الرياض/ دار املغين

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥ / الطبعة األوىل/ بريوت/ دار الكتب العلمية/ حتقيق حبيب الرمحن األعظمي/سعيد بن منصورل / السنن-
دار إحيـاء   / وحاشية الـسندي  / وامشه زهر الرىب على اتىب    )/ هـ٣٠٣ت(ألمحد بن شعيب النسائي     /  سنن النسائي  -

الطبعة الثالثة  / يق وترقيم مكتب حتقيق التراث اإلسالمي     بتحق/ كما رجعت إىل سنن النسائي طبع دار املعرفة       . ثالترا
 .وعند العزو إليها أشري إىل ذلك/ هـ١٤١٤

مطبعة جملس دائرة املعارف "/ اجلوهر النقي"ويف ذيله )/ هـ٤٥٨ت(ألمحد بن احلسني البيهقي  / )الكربى(السنن الكبري  -
  .هـ١٣٤٤اهلند / النظامية

  
  )ش  ( 

  نفثات صدر املكمد/ لسفاريين شرح ثالثيات املسند ل-
/ دار افكر / وامشه حاشية شيدي حممد البناين / لسيدي عبدالباقي الزرقاين /  شرح الزرقاين على خمتصر سيدي خليل-

  .بريوت
لشمس الدين حممد بن عبداهللا الزركشي / يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد/  شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي-

  .بدون معلومات نشر/ وختريج عبداهللا بن عبدالرمحن آل جربينحتقيق )/ هـ٧٧٢ت(
/ املكتب اإلسالمي/ حتقيق شعيب األرنؤوط وحممد زهري الشاويش)/ هـ٥١٦ت(للحسني بن مسعود البغوي /  شرح السنة-

  .هـ١٤٠٣/ الطبعة الثانية
  . املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج = شرح صحيح مسلم -
  فتح القدير= لى بداية املبتدي  شرح فتح القدير ع-
حققه وضبطه ونسقه وصححه حممد زهري )/ هـ٣٢١ت(أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي / شرح معاين اآلثار -

  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ النجار
  )ص  ( 

  .اإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان=  صحيح ابن حبان   -
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور حممد )/ هـ٣١١ت( حملمد بن إسحاق بن خزميـة / صحيح ابن خزمية-

  . ١٣٩٠/ املكتب اإلسالمي/ مصطفى األعظمي
  .هـ١٤١٤الطبعة األوىل / دار الصديق)/ هـ١٤٢١ت(حملمد ناصر الدين األلباين  /  صحيح األدب املفرد-
  ياجلامع الصحيح للبخار=  صحيح البخاري -
الطبعة / الرياض/ مكتبة املعارف للنشر والتوزيع )/ هـ١٤٢١ت(حملمد ناصر الدين األلباين /  صحيح الترغيب والترهيب-

  .هـ١٤٢١األوىل 
  .هـ١٣٩٩الطبعة الثانية / املكتب اإلسالمي)/ هـ١٤٢١ت(حملمد ناصر الدين األلباين /  صحيح اجلامع الصغري -
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/ نشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج/ تصحيح األحاديث حملمد ناصر الدين األلباين/ د  صحيح سنن الترمذي باختصار السن-
  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل  /توزيع املكتب اإلسالمي

/ املكتب اإلسالمي/ نشر مكتب التربية العريب/ صحح أحاديثه حممد ناصر الدين األلباين/  صحيح سنن أيب دود باختصار السند-
  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل 

نشر مكتب التربية العريب لدول / تصحيح األحاديث حملمد ناصر الدين األلباين / صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند -
  .هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة / توزيع املكتب اإلسالمي/ اخلليج

/ لتربية العريب لدول اخلليجنشر مكتب ا/ تصحيح األحاديث حملمد ناصر الدين األلباين/ صحيح سنن النسائي باختصار السند  -
  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل/ توزيع املكتب اإلسالمي

/ املدينة النبوية/ دار املآثر/ د حكمت بن بشري بن ياسني.إعداد أ / )التفسري الصحيح( الصحيح املسبور من التفسري باملأثور -
  .هـ١٤٢٠الطبعة األوىل 

  اجلامع الصحيح ملسلم=  صحيح مسلم -
  )ط  ( 

  . لبنان/ بريوت/دار صادر)/ هـ٢٣٠ت ( املعروف بابن سعديألمحد بن سعد بن منيع اهلامش /طبقات الكربىال -
  )ع ( 

  .بريوت/ جار الكتاب العريب/ لشمس احلق العظيم آبادي/  عون املعبود حاشية سنن أيب داود-
  )غ   ( 

الطبعة / املكتب اإلسالمي)/ هـ١٤٢١ت(دين األلباين حملمد ناصر ال/  غاية املرام يف ختريج أحاديث كتاب احلالل واحلرام-
  .هـ١٤٠٠األوىل 

  )ف  ( 
حتقيق عبدالعزيز بن باز إىل كتاب )/ هـ٨٥٢ت(ألمحد بن علي بن حجر العسقالين /  فتح الباري بشرح صحيح البخاري-

  .املكتبة السلفية/ ترتيب وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي)/ ٣-١ج(اجلنائز 
  .هـ١٣٩٩/ الطبعة الثالثة/ دار الفكر/ حملمد بن أمحد الشنقيطي املورتاين/ ى فقه اإلمام مالك باألدلة فتح الرحيم عل-
وحاشية / ومعه شرح العناية على اهلداية للبابريت)/ هـ٨٦١ت(لكمال الدين حممد بن اهلمام /  فتح القدير على بداية املبتدي-

الطبعة / دار الفكر/ لقاضي زاده" ائج األفكار يف كشف الرموز واألسرارنت"ويليه تكملة فتح القدير املسماة / سعدي جليب
  هـ١٣٩٧الثانية 

الطبعـة األوىل   / دار الكتب العلميـة   / ملصطفى صميدة / لكا فتح املالك بتبويب التمهيد البن عبدالرب على موطأ اإلمام م           -
  .هـ١٤١٨

عامل / حققه وعلق عليه محدي عبدايد السلفي/ يق الغماريألمحد بن حممد بن الصد/  فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب-
  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل / مكتبة النهضة العربية/ الكتب

الرسائل / ويف اهلامش منهج الطالب للمؤلف)/ هـ٩٢٥ت(أليب حيي زكريا األنصاري /  فتح الوهاب بشرح منهج الطالب-
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  .بريوت/ نشر دار املعرفة/ طفى الذهيب الشافعيللسيد مص/ املذهبية يف املسائل الدقيقة املنهجية
مكتبة / مشهور سلمان: ضبط نصها وعلّق عليه/  الفخر املتوايل فيمن انتسب للنيب صلى اهللا عليه وسلم من اخلدم واملوايل-

  .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل / األردن/ الزرقاء/ املنار
  .هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة / لفكردار ا/ للدكتور وهبة الزحيلي/  الفقه اإلسالمي وأدلته-
  .بريوت/ دار إحياء التراث العريب/ لعبدالرمحن اجلزيري/  الفقه على املذاهب األربعة-
  الروض البسام=  فوائد متام -
  .هـ١٣٩١الطبعة الثانية / دار املعرفة بريوت)/ هـ١٠٣١ت(حملمد عبدالرؤوف املناوي /  فيض القدير شرح اجلامع الصغري-

  )ق ( 
 د الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادى/  ملا ذهب من كالم العرب مشاطيطاجلامعلقاموس احمليط والقابوس الوسيط  ا-

   .دار اجليل/ املؤسسة العربية للطباعة والنشر)/ هـ٨١٧ت(
مكة / بة التجارية املكت/ حتقيق حممد عامل عبدايد األفغاين)/ هـ٧٥٦ت(لتقي الدين السبكي /  قضاء األرب يف أسئلة حلب-

  .هـ١٤١٣/ املكرمة
  .بريوت/ مكتبة أسامة بن زيد)/ هـ٧٤١ت) (ابن جزي(أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب /  القوانني الفقهية-

  )ك  ( 
  .ـه١٤٠٧الطبعة األوىل  / دار الكتب العلمية)/ هـ٤٦٣ت(البن عبدالرب النمري / )يف فقه أهل املدينة املالكي( الكايف -
  .هـ١٤٠٤ الطبعة األوىل / دار الفكر/)هـ٣٦٥ت(أليب أمحد عبداهللا بن عدي اجلرجاين  /  الكامل يف ضعفاء الرجال-
مطبعة احلكومة / تصحيح حممد علي الصابوين)/ هـ١٠٥١ت(ملنصور بن يونس البهويت / على منت القناع كشاف القناع -

  .هـ١٣٩٤/ مبكة
حتقيق حبيب )/ هـ٨٠٧ت (لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي / ى الكتب الستة كشف األستار عن زوائد البزار عل -

  .هـ١٣٩٩الطبعة األوىل / مؤسسة الرسالة/ الرمحن األعظمي
  )م  ( 

  .هـ٢٤/٨/١٤٠٨صدر بتاريخ / ١١٣٧العدد  /  جملة الدعوة-
  .هـ١٩/٤/١٤٠٩صدر بتاريخ  / ١١٦٨العدد  /  جملة الدعوة-
)/ هـ٨٠٧ت(أليب احلسن علي بن أيب بكر اهليثمي / )املعجم األوسط واملعجم الصغري(وائد املعجمني  جممع البحرين يف ز-

  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل / دار الكتب العلمية/ مكة/ مكتبة عباس الباز/ حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي
  .هـ١٤٠٢الطبعة الثالثة / دار الكتاب العريب)/ ـه٨٠٧ت(لعلي بن أيب بكر اهليثمي  / جممع الزوائد ومنبع الفوائد -
مطبعة / مجع عبدالرمحن بن حممد بن قاسم)/ هـ٧٢٨ت(ألمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية /  جمموع الفتاوى-

  .هـ١٣٩٨الطبعة األوىل / سوريا/ الرسالة
/ للمجد ابن تيمية" احملرر"لفوائد السنية على مشكل ومعه النكت وا)/ هـ٦٥٢ت(د الدين أيب الربكات ابن تيمية /  احملرر-

  .هـ١٣٦٩/ مطبعة السنة احملمدية )/ هـ٧٦٣ت(حملمد بن مفلح 
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  .دار الفكر/ حتقيق أمحد شاكر)/ هـ٤٥٦(لعلي بن حزم  / احمللى -
يق صربي حتق)/ هـ٨٥٢ت ( بن حجر العسقالينيأمحد بن علالفضل شهاب الدين أليب  / زوائد مسند البزار خمتصر -

  .هـ١٤١٢الطبعة األوىل / مؤسسة الكتاب العريب/  ذرأيبعبداخلالق 
دار إحياء / حققه وعلق عليه أبوالوفاء األفغاين)/ هـ٣٢١ت(أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي /  خمتصر الطحاوي-

  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل / بريوت/ العلوم 
  .املستدرك على الصحيحني للحاكم= ك خمتصر املستدرك للذهيب امش املستدر -
مكتبة / حتقيق حممد أبواألجفان)/ هـ٧٧٨ت(أليب العباس أمحد القباب الفاسي /  خمتصر النظر يف أحكام النظر حباسة البصر-

  .هـ١٤١٨الطبعة األوىل / بريوت/ مؤسسة الريان/ الرياض/ التوبة
ومعها مقدمات / عن عبدالرمحن بن قاسم/  سحنون بن سعيد التنوخيرواية/ لإلمام مالك بن أنس األصبحي/  املدونة الكربى-

  .دار الفكر/ لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام/ ابن رشد
 /الرسالة  مؤسسة / حققه وعلّق عليه وخرج أحاديثه شعيب األرنؤوط/السجستاين أليب داود سليمان بن األشعث /املراسيل -

  .هـ١٤٠٨ /الطبعة األوىل
  .مكة/ مصطفى الباز/ املكتبة التجارية/ ألمحد بن حممد بن الصديق / لك الداللة يف شرح منت الرسالة مسا-
ومعه خمتصر املستدرك للذهيب )/ هـ٤٠٥ت(أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري /  املستدرك على الصحيحني-

أخرى للمستدرك معه تلخيص املستدرك وزوائد املستدرك ورجعت إىل طبعة . بريوت/ نشر دار الكتاب العريب/ باهلامش
صنعه أيب عبداهللا عبدالسالم بن حممد بن عمر / واملدخل ملعرفة املستدرك/ واالستدراك على املستدرك/ على الكتب الستة

اجلزء مع / وتتميز اإلحالة إىل هذه الطبعة بذكر رقم احلديث/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل / بريوت/ دار املعرفة/ علوش
  .والصفحة

  .هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل / دار املأمون للتراث/ حتقيق حسني أسد)/ هـ٣٠٧ت(أليب يعلى املوصلي /  املسند-
املكتب / وامشه املنتخب من كرت العمال    / الطبعة امليمنية )/ هـ٢٤١ت(ألمحد بن حممد بن حنبل      /  مسند أمحد بن حنبل    -

وإذا رجعت إىل الطبعة اليت أصدرا دار الرسالة بتحقيق مجاعة أشـرف  .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية   / بريوت/ اإلسالمي
هـ أنبه ١٤١٣الطبعة األوىل / عبداهللا بن عبداحملسن التركي: اإلشراف العام للدكتور/ شعيب األرنؤوط: على التحقيق

  ).الرسالة مع ذكر اجلزء والصفحة ورقم احلديث: (على ذلك بقويل
  .تاركشف األس=  مسند البزار -
  .ترتيب مسند الشافعي=  مسند الشافعي -
/ مؤسسة الرسالة / حققه وخرج أحاديثه محدي عبدايد السلفي     / أليب عبداهللا حممد بن سالمة القضاعي      /  مسند الشهاب  -

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل 
حيـدر  / اهلند/ لنظاميةمطبعة جملس دائرة املعارف ا    )/ هـ٣٢١ت(أليب جعفر أمحد بن سالمة الطحاوي       /  مشكل اآلثار  -

  .هـ١٣٣٣الطبعة األوىل / آباد
 تـصحيح   )/هـ٢٣٤ت ( الكويف العبسي  أيب شيبة بن  حممد  بن  أيب بكر عبد اهللا      للحافظ/ املصنف يف األحاديث واآلثار    -
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  .هـ١٤٠٦ باكستان، / كراتشي/إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية/ خمتار أمحد الندوي
 منشورات الس / حتقيق حبيب الرمحن األعظمي)/هـ٢١١ت (بن اهلمام الصنعايند الرزاق عب بكر لحافظ أيب ل /املصنف -

  .هـ١٣٩٠ / األوىل الطبعة/ بريوت/ املكتب اإلسالميتوزيع / باكستان/ كراتشي/العلمي
السنن البن وذيب / ومعه خمتصر السنن للمنذري)/ هـ٣٨٨ت(حلمد بن حممد اخلطايب / شرح سنن أيب داود/  معامل السنن-

  .هـ١٤٠٠دار املعرفة / وأمحد حممد شاكر/ حتقيق حممد حامد الفقي/ القيم
أبومعاذ طارق بن عوض / قسم التحقيق بدار احلرمني)/ هـ٣٦٠ت(أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين /  املعجم األوسط -

  هـ١٤١٥/ لقاهرةمنشورات دار احلرمني با/ اهللا بن حممد، و عبداحملسن بن إبراهيم احلسيين
  الروض الداين ) = هـ٣٦٠ت(لسليمان بن أمحد الطرباين / املعجم الصغري  -
  .الطبعة الثانية/ حتقيق محدي عبدايد السلفي)/ هـ٣٦٠ت( لسليمان بن أمحد الطرباين /املعجم الكبري  -
  مقاييس اللغة = معجم مقاييس اللغة  -
املكتبة / محيش عبداحلق/ حتقيق ودراسة)/ هـ٤٢٢ت(اضي عبدالوهاب البغدادي للق/ )على مذهب عامل املدينة( املعونة  -

  .مكة/ التجارية
نشر مكتبة اجلمهورية )/ هـ٦٢٠ت(أليب حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي / )شرح خمتصر اخلرقي( املغين -

  .بتقدمي حممد رشيد رضا/ مكتبة الكليات األزهرية/ العربية
دار )/هـ٧٥١ت(البن قيم اجلوزية أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر الدمشقي /  دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة مفتاح-

  .الكتب العلمية
حققه حمي الدين )/ هـ٦٥٦ت(أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب /  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم-

/ دار الكلم الطيب/ دمشق/ دار ابن كثري /  ويوسف علي بديوي، وحممود إبراهيم برالديب مستو، وأمحد حممد السيد،
  .هـ١٤١٧الطبعة األوىل / بريوت

دار / دار الفجر/ حتقيق ودراسة حممد الطاهر امليساوي)/ هـ١٣٧٩ت(حملمد الطاهر بن عاشور /  مقاصد الشريعة اإلسالمية-
  .هـ١٤٢٠الطبعة أألوىل / النفائس

/ إمساعيليان جنفي/ دار الكتب العلمية/ حتقيق عبدالسالم هارون)/ هـ٣٩٥ت(أليب احلسني أمحد بن فارس / اللغة مقاييس -
  .إيران

الطبعة األوىل / بريوت/ دار الكتب العلمية)/ هـ٦٢٠ت(ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي / )يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل( املقنع -
  .هـ١٣٩٩

مصورة عن / بريوت/ دار الكتاب العريب)/ هـ٤٩٤ت(أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي / مام مالك املنتقى شرح موطأ اإل-
  .مطبعة السعادة  مبصر/ هـ١٣٣٢الطبعة األوىل 

دار البشائر / أمحد بن عبدالعزيز احلداد. حتقيق د)/ هـ٦٧٦ت(حملي الدين أيب زكريا حيي بن شرف النووي /  منهاج الطالبني -
  .هـ١٤٢١الطبعة األوىل / اإلسالمية

تصحيح حممد حممد )/ هـ٦٧٦ت (حيىي بن شرف النوويأليب زكريا /  املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج-
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  .هـ١٣٩٢الطبعة الثانية / دار إحياء التراث العريب/ عبداللطيف صاحب املطبعة املصرية
  .بريوت/ ربيةدار الع/ لسعدي أيب جيب/  موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي-
اعتمدت عليها يف / اإلصدار الثاين/ م١٩٩٨شركة حرف لتقنية املعلومات مصر/  موسوعة احلديث الشريف للكتب التسعة-

  .نقل نص احلديث من الكتب التسعة
ار مبطابع د/ هـ١٤١٤/ الطبعة الرابعة/  الكويت/ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية / ) الكويتية( املوسوعة الفقهية -

  .مبصر/ الصفوة
دار إحياء التراث العريب / حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي)/ هـ١٧٩ت(ملالك بن أنس األصبحي / موطأ مالك  -

  .هـ١٤٠٦
  

  )ن  ( 
دراسة وحتقيق إدريس )/ هـ٦٢٨ت(أليب احلسن علي بن حممد بن القطان الفاسي /  النظر يف أحكام النظر حباسة البصر-

/ الدار البيضاء/ الشركة اجلديدة دار الثقافة / بريوت/ دار إحياء العلوم/ فاروق محاده. وراجعه وضبطه دقدم له / الصمدي
  .هـ١٤١٦الطبعة األوىل 

  .هـ١٣٩٢/ املكتب اإلسالمي)/ هـ١١٨٨ت(حملمد بن أمحد السفاريين / نفثات صدر املكمد بشرح ثالثيات املسند -
  يةالنكت والفوائد السن=  النكت السنية -
للمجد ابن " احملرر"مع كتاب )/ هـ٧٦٣ت(حملمد بن مفلح / "للمجد ابن تيمية" احملرر" النكت والفوائد السنية على مشكل -

  .هـ١٣٦٩/ مطبعة السنة احملمدية / تيمية
 بالشافعي لشمس الدين حممد بن أيب العباس الشهري/ )يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي( اية احملتاج إىل شرح املنهاج -

وحاشية )/ هـ١٠٨٧ت(ومعه حاشية أيب الضياء نور الدين علي بن علي الشرباملسي القاهري )/ هـ١٠٠٤ت(الصغري 
الطبعة أألخرية / بريوت/ دار الفكر)/ هـ١٠٩٦ت(أمحد بن عبدالرزاق بن حممد بن أمحد املعروف باملغريب الرشيدي 

  .هـ١٤٠٠
صورة عن الطبعة / م١٩٧٣/ دار اجليل)/ هـ١٢٥٠ت(مد بن علي الشوكاين حمل/  نيل األوطار يف شرح منتقى األخبار-

  .املنريية
حققه وخرج أحاديثه إبراهيم أمحد عبداحلميد )/ هـ١١٣٥ت(لعبدالقادر بن عمر التغليب /  نيل املآرب بشرح دليل الطالب-

  . مكة املكرمة/ الفيصلية / احلنبلي
  ) هـ ( 

ضمن جمموعة نوادر ( حتقيق عبدالسالم هارون /)من العصر العثماين( حملمد الغزايل /هداية املريد يف تقليب العبيد -
  .هـ١٤١١الطبعة األوىل / بريوت/ دار اجليل)/ املخطوطات
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  رقم الصفحة  )أ ( 
  ٢٣٥  إن اللعنة إىل من وجهت إليه

  ٢٣٢  إياكم والظن 
  ٢٤٩  أال واستوصوا بالنساء خريا

  ١٩٠  غالماً من غلمانكمالتمس 
  ٢٢٣  اللهم سلمهم وغنمهم

  ٢٢٤  إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما
  ٢٢٤  اعفوا عنه يف كل يوم سبعني مرة 

  ٢٢٠  اعطوا األجري أجره 
  ٢١٥  أمل أك أن ترفعي شيئاً فإن اهللا يأيت برزق كل غد 

  ٢٤٢ ،٢٤١، ٥٠ ، ١٥  أال أدلكما على خري مما سألتماين؟
  ٢٤٢  ال أدلك على ما هو خري لكأ

  ١٢٨  األجر بينكما
  ١٤١  إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر اهللا فارفعوا أيديكم

  ٢١  إا ليست بنجس إا من الطوافني عليكم
  ٢١٨ ،٢١٣ ،١٦٣  أعريته بأمه

 ٢١٦ ،٢١٣ ،١٦٣  إن أخوانكم خولكم جعلهم اهللا حتت أيديكم
،٢١٩  

  ٨٧ ،٨٢ ،٢٣  إذا انكح أحدكم عبده أو أجريه
  ١٤٠  أما لو مل تفعل للفحتك النار

  ٨٧ ،٨٢ ،٢٣  إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجريه
  ١٣٨  اعتقوها

  ٣٩ ،٢٤  اعط القدح الذي انتهى إليه
  ١٣٧  إذا ضرب أحدكم خادمه 

  ٢٤  إذا تزوج أحدكم امرأة اشترى خادماً فليفعل
  ١٦٤  إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه 
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  ٤٧  خادم ومركب: يع املال إمنا يكفيك من مج
  ٥٥ ،٥٣  أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

  ٥٥  إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه
  ١٧٢  انظرن من أخوانكم
  ٥٦   وأنا ألعب مع الغلمان �أتى علي رسول اهللا 

  ١٨٦  �إن رجلني اختصما إىل رسول اهللا 
  ٢٦٥   اخلدم إن ينسأ يف أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من

  ١٦٦  أفضل الصدقة ما ترك غىن
  ٦٥  إن أحبكم إيل وأقربكم مين 

  ١٦٩  مسيكة : إن جارية لعبداهللا بن أيب سلول يقال هلا
  ٨٦  إذا زوج أحدكم عبده أمته فال ينظر 

  ١٣٤  انظروا إىل هذا احملرم ماذا ينصع
  ١٧١ ،١٧٠ ،١٠٤  إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدمشس كان تبىن ساملا

  ١٨٨  اجلدوها مث إن زنت فاجلدوها 
  ١٠٩  إنه ليس عليك بأس إمنا هو أبوك 

  ١١١  إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي عنه فلتحتجب منه 
  ١٢٧  إذا تصدقت املرأة من طعام زوجها

  ١٨٢  إن كان يف شيء ففي الربع
  ١٨٦  أما والذي نفسي بيده ألقضني بينكما

  ١٨٧  م فتبني زناهاإذا زنت أمة أحدك
    ) ب ( 

  ٢٤١  بيع مربور وعمل الرجل بيده
    )ت ( 

  ٣٠  تلك الروضة اإلسالم وذلك العمود عمود اإلسالم
  ٢٤٣ ،٧٤ ،٣٧  تزوجين الزبري وماله يف األرض من مال و ال مملوك

  ١٦٧  تصدق به على نفسك
    )ج ( 

  ٩٧  اجلمعة حق واجب 
    )خ ( 
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٣٦٢  

  ١٢٧  ذي ينفذاخلازن املسلم األمني ال
  ٢٣   عشر سنني�خدمت النيب 

  ٢٢١  خرج ثالثة نفر ميشون فأصام املطر
  ٤١  خري الكسب كسب يد العامل

    )ر ( 
  ١٤٨ ،٢٨   شهادة اخلائن واخلائنة�رد رسول اهللا 

    )س ( 
  ١٠٦ ،٦٢  سفر املرأة مع عبدها مضيعة

    )ش ( 
  ١٨٥  الشؤم يف ثالثة

    )ص ( 
  ١٢٣   صدقةالصدقة على املسكني

    )ط ( 
  ١٨٤  الطرية على من تطري 

    )ظ ( 
  ٢٠٣  ظل فسطاط يف سبيل اهللا

  ٢١٩  الظلم ظلمات 
    )ع ( 

  ٦٤ ،٥٥ ،٤٤  العبد إذا نصح سيده
  ٤١  عمل الرجل بيده وكل بيع مربور

    )غ ( 
  ١٥٣  غارت أمكم 

  ١٩٠   غزوة تبوك�غزوت مع رسول اهللا 
    )ف ( 

  ١٣٨  تغنوا فليخلوا سبيلهافليستخدموها فإذا اس
  ١٣٢   فإن يك فيها خري فستفعل–عظها :  يقول -فمرها 

    )ق ( 
  ٢٢٦  ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال اهللا

  ٥٧   املدينة وأنا ابن سبع سنني�قدم النيب 
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٣٦٣  

  ٢٦٥ ،٧٣   ليس له خادم فأخذ أبوطلحة بيدي�قدم رسول اهللا 
  ١٢٢  ألتصدقن الليلة بصدقة: قال رجل

  ١٢٣  قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم
  ١٩٧  �قدمنا احلديبية مع رسول اهللا 

  ٢٢٢   بني أصحابه شهراً�قسم رسول اهللا 
    )ك ( 

  ٢٩  كان الناس مهنة أنفسهم
  ٢١٨  كان رسول اهللا من أحسن الناس خلقا

  ٢١٥  كان رسول اهللا ينتبذ له يف سقاء
  ١٦٨  اذهيب فابغينا شيئاً: ارية لهكان عبداهللا بن أيب سلول يقول جلح

  ٧٥   يف سفره وأنه ذهب حلاجته�كان مع رسول اهللا 
  ٢٩  كان يكون يف مهنة أهله

  ١٦٧  كفى باملرء إمثاً أن حيبس عمن ميلك قوته
  ٢٦٨   وأتيته بوضوئه�كنت أبيت مع رسول اهللا 

  ٢٤٤ ،٣٧  كنت أخدم الزبري خدمة البيت
  ٢٦٧  أراد أن  إذا فكان �كنت أخدم النيب 

  ٢٦٨ ،٢١٦ ،٧٠ �كنت أنبذ لرسول اهللا 
  ٧١   يف سقاء �كنت أنبذ لرسول اهللا 

  ٢٥  كنت تبيعاً لطلحة بن عبيداهللا أسقي فرسه
    )ل ( 

  ١٢٤  لئن كنت أقصرت يف اخلطبة لقد أعرضت املقالة
  ١٢٣  لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن

  ٤٣  للعبد اململوك املصلح أجران
  ٢٠٧  للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي

 ٢١٦ ،٢١٤ ،١٦٥  للملوك طعامه وكسوته 
،٣٢٤  

  ٧٥  ملا أفاض من عرفة عدل إىل الشعب 
  ٢١٨   املدينة�ملا قدم الرسول 

  ١٢٦ ،١٢١  ليس على املسلم يف عبده و ال فرسه صدقه
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٣٦٤  

  ٤٨  ليكف أحدكم من الدنيا خادم 
    )م ( 

  ١٩٧ ،١٩١ ،٧٤ ،٣٤  هذه يف الدنيا و اآلخرة إال دنانريه ما أجد له يف غزوته 
  ٢٦٦   وجعاً�ما كان أحد يشتكي إىل رسول اهللا 
  ١٨٤  ما منا إال ولكن اهللا يذهبه بالتوكل

  ٢٠٨  مثل الذين يغزون من أميت
  ٥٤ ،٤٣  اململوك الذي حيسن عبادة ربه ويؤدي إىل سيده

  ١٨٩  من أعتق شركا له يف عبد
  ٣٨   ميني مث رأى من حلف على

  ١٣٩  من ضرب سوطاً ظلماً
  ٢٢٩ ،١٤١  من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة

  ٢١٣ ،١٦٣  من الءمكم من خدمكم فاطعموهم
  ٤٠  من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا

  ٤٨  من ويل لنا عمالً وليس له مرتل فليتخذ مرتالً 
  ٢١٧   يف األمر كلهمهالً يا عائشة إن اهللا حيب الرفق

    )ن ( 
  ٤٦  نعم ما ألحدهم حيسن عبادة ربه

  ١٢  نعم، واألجر بينكما نصفان
  ٦٤ ،٥٦ ،٤٦  نعما للملوك أن يتوىف حيسن عبادة اهللا 

  ١٥٣   أن يسمى رقيقنا بأربعة�انا رسول اهللا 
    ) هـ ( 

  ١٩٠  هذا جبل حيبنا وحنبه
    ) ال ( 

  ٢١٠  ال تبتعه و ال تعد يف صدقتك
  ٦٠ ،٥٨  ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم

  ١٠٤ ،٦٠  ال تسافر امرأة مسرية يومني 
  ١٥٣  ال تسم غالمك رباحاً و ال يساراً

  ١٥٣  ال تسمني غالمك يسارا و ال رباحاً
  ١٧٦  ال رضاع إال ما فتق األمعاء
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٣٦٥  

  ٢٤٥  ال ولكن ال يقربك
  ١٧٥  ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء

  ١٠٤ ،٦٠ ،٥٨  خيلون رجل بامرأة ال 
  ١١٦  ال خيلون رجل بامرأة إال أن يكون ناكحاً

  ٢٢٩  ال يقل أحدكم أطعم ربك 
  ٢٣٠  ال يقولن أحدكم 

  ٢٣٥  ال يكون اللعانون شفعاء
  ١٨٥  ال يورد املمرض على املصح

    )و ( 
  ٣٤ ،٢٧  والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا

  ١٤٠  يك منك عليهواهللا هللا أقدر عل
  ١٨٤  وما منا إال ولكن اهللا يذهبه 

    )ي ( 
  ٧٠  يا بنت أيب أمية سألت عن الركعتني بعد العصر

  ١٣٦  حيسب ما خانوك وعصوك وكذبوك
 

 


