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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

الخاَتم   الفضة   من لمذكر ويباح  :  تعالى اهلل رحمو المؤلف قال   . 

 :  أقوال عمى خالف فيو لمرجل الفضة خاتم لبس حكم : األولى المسألة

 .  والحنابمة الشافعية مذىب وىو ، المالكية وبعض الحنفية إليو وذىب ، مباح أنو:  األول القول

 :  األدلة

 يده في وكان ورق من خاتما سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول اتخذ"  عنيما اهلل رضي عمر ابن عن :األول لالدلي
 نقشو أريس بئر في بعد وقع حتى،  عثمان يد في كان ثم عمر يد في بعد كان ثم بكر أبي يد في بعد كان ثم، 

 .  عميو متفق الحديث وىذا ، وسمم عميو اهلل صمى"  اهلل رسول محمد

 فيو ، يمينو في فضة من خاتما لبس وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن ": عنو اهلل رضي أنس عن :الثاني الدليل
 .  عميو متفق "كفو يمي مما فصو جعلي كان ، حبشي فص

 طبيوالقر  البر عبد ابن نقمو ، الفضة من الخاتم يتخذ أن لمرجل يباح أنو عمى اإلجماع بعضيم نقل :الثالث الدليل
 . شذوذ بالكراىة القول أن ورأوا،  العمم أىل من وغيرىم ، عياض والقاضي ، والنووي

 واإلمام ، المسيب بن كسعيد ، السمف بعض إليو وذىب ، بالفضة يتختم أن لمرجل يستحب أنو:  الثاني القول
 .  الحنابمة عند وجو وىو ، مالك

 .  مات حتى لو البسا يزل ولم ، الفضة من الخاتم بسل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :األول الدليل

 شبو من خاتم وعميو سمم و عميو اهلل صمى النبي إلى جاء رجال أن:  أبيو عن بريدة بن اهلل عبد عن :الثاني الدليل
 لي ما"  فقال حديد من خاتم وعميو جاء ثم فطرحو"  ؟ األصنام ريح منك أجد لي ما"  لو فقال(  النحاس : الشبو) 

 مثقاال تتمو وال ورق من اتخذه]  قال ؟ أتخذه شىء أي من اهلل يارسول فقال فطرحو"  النار أىل حمية عميك أرى
 .  منكر حديث:  أحمد اإلمام وقال ،الفقياء من وجمع النووي وضعفو ، أحمد واإلمام والنسائي داود أبو أخرجو [

 لكنو ، الطبراني أخرجو ،[ والخاتم بالنعمين أمرت] قال سممو  عميو اهلل صمى النبي أن ، أنس عن :الثالث الدليل
 .  رجب ابن وضعفو ، متروك:  الحافظ عنو قال ، البمخي ىرون بن عمر إسناده في ، ضعيف

 .  لبسو عمى واستمراره لو لبسو عمة تبيين فسيأتي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل وأما ، ضعيفة فاألدلة

 إلى يحتاج ممن ذلك ونحو وقاض كأمير ، كانت سمطة أي ، سمطان لذي إال الخاتم لبس رهيك أنو:  الثالث القول
 خالف إنو"  حجر ابن الحافظ وقال ، وجو في والحنابمة الشافعية وبعض الحنفية لبعض رأي وىو ، بو يختم أن

 ."  األولى

 :  األدلة
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 لبوس عنو  " منيا ذكرو  ، عشر عن وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول يىن :"قال نةريحا أبي عن :األول الدليل
 .  اهلل رحمو أحمد اإلمام وضعفو ، والنسائي داود أبو أخرجو ،" سمطان لذي إال الخاتم

 أو رىط إلى يكتب أن أراد وسمم عميو اهلل صمى اهلل نبي أن ": عنو اهلل رضي مالك بن أنس عن :الثاني الدليل
 فضة من خاتما سمم و عميو اهلل صمى النبي فاتخذ خاتم عميو إال كتابا يقبمون ال إنيم لو فقيل األعاجم من اسأن

 متفق" كفو في أو سمم و عميو اهلل صمى النبي إصبع في الخاتم ببصيص أو بوبيص فكأني اهلل رسول محمد نقشو
 .  األولى خالف فاتخاذه إليو يحتج لم ومن ، يتخذه إليو احتاج فمن ، إليو احتاج عندما إال  يتخذه ولم ، عميو

 المحل ىذا في خصوصا ، الرجل بيا يتزين أن ينبغي ال المحضة والزينة ، محضة زينة الخاتم أن :الثالث الدليل
 .  بالنساء تشبيا فيو ألن ؛

 التابع الذىب يسير لو يباح وليذا ؛ لمرجل تباح الزينة فإن ، ضةمح زينة كان لو حتى ، مردود األخير والتعميل
 .  ونحوىا والفضة والذىب الخاتم في الزينة في النيي يخصون لكنيم ، مستحبة الزينة ، بإطالق والفضة ، لغيره

 :  الراجح

ن ، جاز سمطان ذا كان فإن ، سمطان لذي إال ، أولى تركو ، جائز:  يقال أن  أنكر قد العمم أىل بعض كان وا 
 العمم أىل بعض لكن ، المتقدمين عن الكراىة تثبت وال ، الشاميين بعض عن منقول ىو:  وقال ، بالكراىة القول
 .  وجو في والحنابمة الشافعية وبعض الحنفية لبعض رأي أنو ذكر

 .  ؟ يتختم اليدين أي في : الثانية المسألة

 في يتختم أن لمرجل يجوز أنو عمى اتفقوا أن بعد ، عمييم اهلل رحمة ، العمم أىل بين الخالف فيو وقع مما ىذا
 :  أقوال عمى ، أفضل اليدين أي في اختمفوا لكنيم ، شمالو في يتختم وأن يمينو

 .  قول في والحنابمة ، اهلل رحميم الشافعية إليو وذىب ، يمينو في يتختم أن األفضل أن:  األول القول

 :  األدلة

 فيو ، يمينو في فضة خاتم وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول لبس" :قال عنو اهلل رضي ، أنس عن :األول الدليل
 .  عميو متفق" كفو يمي مما فصو وجعل ، حبشي فص

 أخرجو" يمينو في يتختم ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول كان" قال ، جعفر بن اهلل عبد عن :الثاني الدليل
 . أيضا األلباني وصححو ، الباب ىذا في يروى شيء صحأ الحديث ىذا:  البخاري وعن وقال ، والترمذي النسائي

 رحمو رجب ابن ذكر كما ، اليمين في التختم أحاديث ضعف ، اهلل رحمو أحمد اإلمام بأن:  األحاديث ونوقشت
 بعض رد يكون دق ، اهلل رحمو أحمد اإلمام إن:  وقال ، العمم أىل بعض أجاب لكن ، الخواتم أحكام في ، اهلل

 خمسة في مروية أنيا مع اليمين في التختم أحاديث رد انو اإلمام عن ينقل أن أما ، بو خاصة لعمة بعينو حديثا
 حديث عمى التضعيف حمموا فيم ، وغيره األلباني الشيخ قال كما ، جدا يبعد مما فإنو ، صحيحة بطرق أحاديث
 .  بعينو خاص
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 والمالكية الحنفية إليو وذىب ، اليمين في التختم كراىة مع ، شمالو في الرجل تختمي أن األفضل أن:  الثاني القول
 .  إلي أحب وىو ، وأثبت أقرب ىو:  يقول كان ، اهلل رحمو أحمد اإلمام إن حتى ، والشافعية

 :  األدلة

 إلى وأشار ، ذهى في وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول خاتم كان" قال ، عنو اهلل رضي أنس عن :األول الدليل
 .  مسمم أخرجو" اليسرى يده من الِخنَصر

 بشذوذ وحكم داود أبو أخرجو "يساره في تختمي كان وسمم عميو اهلل صمى النبي أن " عمر ابن عن :الثاني الدليل
 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن عن المحفوظ:  وقال ، الحافظ منيم العمماء من مجموعة الرواية ىذه
 .  يمينو في يتختم كان
 .  األخرى عمى إلحداىما تفضيل غير من ، والشمال اليمين في يجوز أنو:  الثالث القول

 .  التفضيل عمى دليل وال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن جميعا وردا قد ألنيما :دليميم

 التزين يقصد كان فإن ، القصد باختالف يختمف أنو الراجح:  يقول الترجيح في ، اهلل رحمو حجر ابن والحافظ
 فيكون ، االستنجاء في نفسو تنظيف سيباشر اإلنسان ألن ؛ النجاسة عن لو صيانة فيو وألن ، يمينو في فيكون
 يكون ألنو ؛ شمالو في يكون فإنو ، بو تمالخ أجل من الخاتم اتخاذ كان إن وأما ، النجاسة محل عن بعيدا

 .  بو فيختم ، اليمنى بيده تناولو حتاجوا إذا ، اليسرى اليد في كالموَدع

 :  الخاتم فص مادة : الثالثة المسألة

 بفص الخاتم لبس يجوز أنو عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف ال ؟ خاتمو َفص اإلنسان يتخذ مم
 من خاتما ذاتخ" وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ منو فصو يتخذ أن جواز في بينيم خالف وال ، فص وبغير
 اتخاذ يجوز أنو عمى اتفقوا قد الفقياء أن كما ، عميو متفق وىو ، الحديث في جاء كما" منو فصو وكان ، فضة
 خاتم يكون ؟ الذىب من الفص اتخاذ يجوز ىل:  اختمفوا ثم ، ذلك ونحو ، واأللماس والجوىر العقيق من الفص
 :  قولين عمى  ؟ ذىب من وفصو فضة

 الحنفية مذىب وىذا ، لغيره تابعا يسيرا يكون لكنو ، الذىب من الخاتم فص يكون أن يجوز نوأ:  األول القول
 .  والحنابمة

 :  األدلة

 . تقدمت وقد ، لغيره التابع اليسير الذىب لبس بجواز قال من أدلة -

 والشافعية مالكيةالو  الحسن بن ومحمد يوسف أبو إليو ذىب ، ذىب من فصو يكون أن يجوز ال أنو:  الثاني القول
 .  وجو في والحنابمة

 :  األدلة

 .  تقدمت وقد ، لغيره التابع الذىب يسير لبس من المنع في جاءت التي األدلة -
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 :  الراجح

 .  لغيره التابع اليسير الذىب لبس يجوز ألنو ؛ ذىب من فصو يكون أن يجوز أنو

 وزبرجد عقيق من يكون أن ويجوز ، منو فصو نيكو  أن ويجوز ، فص وبال بفص الخاتم لبس يجوز:  الخالصة
 .  تابعا يسيرا كان إذا الذىب فص في الجواز والراجح ، الكريمة األحجار من وغيرىا

 :  الفص ذي الخاتم لبس : الرابعة المسألة

 :  العمم ألىل أقوال ؟ تحت إلى أو األعمى إلى فصو يجعل ىل ؟ يمبسو كيف

 .  قول في والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، كفو باطن إلى فصو عليج أن يستحب أنو:  األول القول

 :  األدلة

 كانو  ، حبشي فص فيو ، يمينو في فضة خاتم وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول لبس" ، أنس عن :األول الدليل
 .  يده باطن من الفص جعل أنو عمى فدل ، عميو متفق" كفو يمي مما فصو جعلي

 .  بين التشبو يجوز وال ، بالنساء تشبيا فيو فإن ، أعمى من فصو جعل إذا ألنو :الثاني الدليل

 المرأة ألن ؛ بالنساء فيو تشبو ال الخاتم لبس أن كما ، بالنساء تشبو فيو ليس لألعمى الفص جعل بأن:  ونوقش
 يجوز أنو كما ، يجوز:  فقالوا ، ال ؟ تشبو فيو يكون أن ذلك يعني ىل خاتما الرجل لبس فإذا ، الخاتم تمبس

 .  لمرجل وليست ، لممرأة أنيا األشياء ىذه في األصل أن مع ، الخاتم لبس وىو ، األصل

 .  اهلل رحميم الحنابمة إليو وذىب ، الكف ظاىر يمي مما الفص يجعل أن لمرجل يستحب:  الثاني القول

 : األدلة

 ببصيص أو بوبيص فكأني " لممموك مكاتبةل اتماخ وسمم عميو اهلل صمى النبي اتخاذ في أنس حديث :األول الدليل
 أن عمى يدل ىذا وبيص لو يكون الخاتم وكون قالوا ،"  كفو في أو سمم و عميو اهلل صمى النبي إصبع في الخاتم
 فالوبيص ، بالكف مغطى يكون وباطنو ، حولو التي باألصابع مغطاة تكون جوانبو ألن ؛ األعمى في كان الفص
 إلى وسمم عميو اهلل صمى النبي بيم تأخر ، ليل صالة في كانوا ألنيم ؛ القمر ضوء يعكس انفك ، فقط لألعمى
 .  الميل نصف قريب

 .  الخاتم لدوران ىو إنما والوبيص ، الكف باطن في الفص يكون أن يمنع ال بأنو:  نوقش أنو مع

 ، أعمى إلى ويجعمونو ، الفص يمبسون نيمأ عادتيم من كان فإنو ، اهلل رحميم السمف عادة من أنو :الثاني الدليل
 .  عنيما اهلل رضي عباس ابن عن منقول ىو كما

ليو،  األسفل أو لألعمى خاتمو فص جعل في يخير أنو:  الثالث القول  . والشافعية المالكية ذىب وا 

 .  السمف عن وارد ىذا ألن :أدلتيم
 :  الراجح

 .  تفضيل بال األمرين جواز
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 :  الخاتم نقش حكم : الخامسة المسألة

:  نقشو ، فضو من خاتما اتخذ" أنس حديث في كما ، خاتمو نقش أنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ثبت
 شيء أو ذكر فيو يكون أن يجوز ىل لكن ، كممة أو ، اإلنسان اسم الخاتم في يكون أن ويجوز" اهلل رسول محمد
 :  قولين عمى العمماء فيو اختمف ؟ القرآن من

 من الصحيح في الحنابمة إليو وذىب ، القرآن أو الذكر من شيء فيو الخاتم نقش يكون أن يكره أنو:  األول القول
 .  إسحق رأي وىو ، المذىب

 .  التعظيم عدم من نوع فيو الخالء بو ودخولو ، الخالء إلى بو يدخل اإلنسان ألن :أدلتيم

 الحنفية ومذىب والنخعي المسيب ابن رأي وىذا ، القرآن أو الذكر من شيء فيو يكون أن يجوز أنو:  الثاني القول
 .  والشافعية والمالكية

 :  األدلة

 .  اتخذه ذلك ومع ، الجاللة لفظ فيو كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي خاتم أن :األول الدليل

 .  الشيء ىذا يكرىون كونواي ولم ، أذكار خواتيميم في كان أنو السمف من كثير عن منقول أنو :الثاني الدليل

 :  الراجح

 .  القرآن من شيء أو اهلل ذكر فيو يكتب أن يجوز أنو ، أعمم واهلل ىذا ىو

 :  قولين عمى العمماء اختمف ؟ الذكر من شيء فيو كتب إذا حكمو ما الخالء بو الدخول

 .  والحنابمة عيةوالشاف المالكية إليو وذىب ، الخالء إلى بو الدخول يكره أنو:  األول القول

 :  األدلة

 أخرجو" خاتمو وضع الخالء دخل إذا وسمم عميو اهلل صمى النبي كان" :قال عنو اهلل رضي أنس عن :األول الدليل
 .  منكر حديث:  داود أبو وقال ، ماجو وابن داود أبو

ن ، وجل عز اهلل لذكر تعظيم عدم فيو وألن :الثاني الدليل  إلى بالقرآن يدخل كيف ، شدوأ أعظم فيو قرآنا كان وا 
 .  ؟ الخالء

 ، قول في والمالكية الحنفية إليو وذىب ، كفو باطن في فصو يجعل لكن ، كراىة بال يجوز أنو:  الثاني القول
 .  قول في والحنابمة

 يكن لم اإذ وأما ، بو يؤخذ فإنو دليل ثمة كان فإن ، شرعي حكم والكراىة ، الكراىة عمى الدليل عدم :األول الدليل
 .  الجواز فاألصل ، الكراىة عمى دليل

 الخالء يدخمون كانوا أنيم عنيم ثبت ، سيرين وابن عطاءو  كالحسن ، السمف بعض عن ثابت أنو :الثاني الدليل
 .  وجل عز اهلل ذكر من شيء عمييا بخواتم

 :  الراجح
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 خاتمو ولبس ، الخاتم يمبس أنو خاصة ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لبينو مكروىا كان ولو ، أعمم واهلل يجوز أنو
 ، إليو يحتاج ألنو ؛ ووضح لُبين يكره كان ولو ، َأريس بئر في منو وسقط ، وعثمان ، وعمر ، بكر أبو بعده

 عن وورد ، تنقش خواتميم أن الغالب وفي ، خاتما وسمم عميو اهلل صمى النبي اتخذ لما خواتم اتخذوا قد والناس
 ، اآلن الجواالت في كما ، أذكار أو بمواعظ منقوشة كانت خواتميم فإن ، كثيرة أشياء واتميمخ نقش في السمف
 ، ذاك من قريب فيذا ، البموتوث أو الواتساب عنوان في كما ، وجل عز اهلل ذكر من ذكر أو آية أو حكمة توضع
 عمييا المكتوب فإن ، خواتمال بخالف ، ممموس وال محسوس غير ، ظاىر غير ىذا بأن ذاك عن يختمف ىذا لكن
 .  واضح فيو اهلل فذكر ، بينا واضحا نقشا يكون

  : الخاتم وزن : السادسة المسألة

 بأن القول عمى وأما ، الفضة لبس لمرجل يجوز ال أنو عمى بناء كمو ىذا طبعا ؟ لمفضة محدد وزن ثمة ىل
 حد إلى وصمت إذا:  أخرى جية من كانت إذا الإ ، تأتينا ال المسائل ىذه فإن ، لمرجل الفضة لبس جواز األصل
 ثمة كان أو ، بالنساء تشبو فييا كان إذا:  حالتين في إال ، بإطالق لمرجل جائزة الفضة أن الراجح ألن ؛ السرف
 .  العمم أىل من وطائفة وشيخنا اإلسالم شيخ رأي وىو ، بإطالق لبسيا جواز فيو األصل وأما ، سرف

 :  قولين عمى خالف فيو ؟ الفضة خاتم وزن ما

 .  رواية في والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، مثقال عمى يزاد ال أنو:  األول القول

 .  المالكية مذىب وىو ، درىمين عمى يزاد ال:  وقيل

 .  جم 5,79 يساوي والدرىم ،( وربع جرامات أربع) جم 4,52 يساوي المثقال أن ، الوزن بنا مر وقد

 ، تقدم كما يثبت ال ضعيف الحديث وىذا [مثقاال تتمو وال ، فضة من خاتما اتخذ] السابق يدةبر  لحديث :أدلتيم
 .  بنكارتو أحمد اإلمام حكم

 عند المذىب ظاىر وىو ، الشافعية إليو وذىب ، والعادة العرف إلى الخاتم وزن في يرجع أنو:  الثاني القول
 .  الحنابمة

 فيو فيرجع ، شرعا يحدد لم وزنو والخاتم ، العرف إلى فيو يرجع الشرع في تحديده يرد لم ما أن القاعدة ألن :أدلتيم
 .  قميل فيو قميال عدوه وما ، كثير فيو كثيرا الناس عده ما ، الناس أعراف إلى

 :  الراجح

 جاء ، عنو منيي الشيرة ولباس ، الشيرة أو السرف حد إلى يصل لم ما ، بإطالق الفضة خاتم لبس يجوز أنو
 والحديث [القيامة يوم مذلة لباس اهلل ألبسو ، شهرة لباس لبس من] :قال أنو وسمم عميو اهلل صمى النبي عن

 رأيتم ، فالن خاتم إلى انظروا:  فيقولون ، الناس عند يشتير أن الشيرة ولباس ، العمم أىل من طائفة صححو
 الناس عادة عن خارجا يكون ، فالن شماغ إلى واانظر  ، فالن ثوب إلى انظروا:  يقولون ، الثوب أو ؟ فالن خاتم

 .  السرف حد يصل أال يشترط وكذلك ، عنو منيي ىذا ، مالبسيم وطبيعة
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 من جاء رجل بجانبنا فصمى ، اإلخوة بعض ومعي الحرم في كنت ، الغريبة المضحكة المواقف أحد عمي مر
 ألف وكذا بكذا الثوب وىذا ، دوالر ألف وكذا ذابك الساعة ىذه:  فقال ، غريبة مالبس وعميو ، آسيا شرق جنوب
 ، ديتو من أغمى عميو ما ، دوالر ألف مائة حوالي فظيرت كميا حسبناىا ، دوالر ألف وكذا بكذا والخاتم ، دوالر
 ألف مائة ، الجنة تدخمو اهلل بإذن بالبقية وتصدق ، دوالر ألف ،، دوالر بألف لبس ىذا أن لو ، البالء يدفع اهلل
 يكون أن لإلنسان ينبغي ، عظيم خير اإلنسان عند كان لو حتى ؟ السرف ىذا لماذا ؟ لماذا ؟ نحوىا أو الردو 

 ثوبا ألبس ، جدا جميال الناس أعين في يكون ذلك ومع ، جداً  جدا بكثير ىذا من أقل اإلنسان يمبس قد ، فقييا
 ، الزائدة األُبَّية لكن ؟ لاير بألفي ثوبا ألبس لماذا ، يكون ما أجمل من يعتبر الناس عند ، بالكثير لاير بثالثمائة
 بنتي أن أفكر كنت:  يقول رجل عمي مر أنا ، واهلل مصيبة يأكمونو طعاما يجدون ال الذين الفقراء اإلنسان وينسى

 وال ذىب الجماعة مع الفجر صمى إذا رجل وكان ، ألعطييا وقت عندي ما:  قال ؟ لماذا:  لو قمت ، تدرس ال
 أسمعيم أن أحب وال ، ليم فسحة أجد ال ألني:  قال ؟ لماذا ، المدرسة إلى أطفالو يذىب حتى بيتو إلى رجعي

 رحمة عندنا تكون متى ؟ لمفقراء رحمة عندنا يكون متى ، إياىا أعطييم أن عمى أقدر وال ريالين مني يطمبون
 بيم ، نرحم بيم ، المساكين ارحم ، المسكين ، رالفقي فأعطو زائد شيء عندك كان إذا أخي يا ؟ والضعفاء لأليتام
 من ؟ وجيو فما يمبس كيف اإلنسان ىم يكون أن وأما ، البالء نستدفع بيم ، نعطى بيم ، نمطر بيم ، ننصر

:  قال ؟ زكاتي من أعطييم ىل ، أيتام عندي:  لو فقال ، اهلل رحمو الشيخ سأل رجال أن ، فيَّ  أثرت التي المواقف
 الفقراء أعطيت إذا ، الفقو انظر ، بيم ترزق ، الحظ ، غيرىم الزكاة وأعط ، بيم ترزق مالك من عمييم أنفق ، ال

 السرف حد إلى حاجاتك في تصل أال ، ىذا في فكر ، [تمفا ممسكا وأعط ، خمفا منفقا  أعط المهم] بيم فسترزق
 يكون أن يحتاج قد ، فييا الناس يضيف يالت المجالس مثل ، فييا رفاىية إلى يحتاج التي األشياء بعض ىناك ،

 أن ينبغي ، السرف حد إلى تصل ال لكن جميمة تكون أن ينبغي المالبس لكن ، الناس بمقامات يميق مما نوع فييا
 شيء الفقراء نفوس وفي ، فأراعييم ، يمبس أن يستطيع ما غيري ألبس أن أستطيع كنت إذا ألني ؛ الفقراء نراعي
 عمى نفوسيم في ما انكسر المواساة حصمت إذا ، والصدقة الزكاة إال يكسرىا ال ، غنياءاأل عمى الموجدة من

 .  قميال ىذا في نتأمل أن أحب ، غيرىم

 :  الطهارة عند الخاتم تحريك : السابعة المسألة

 أو  واسعا الخاتم يكون أن إما:  أمرين من واحد من تخمو ال ، الخواتم أحكام في رجب ابن قال كما المسألة ىذه
 أو الغسل سواء ، الطيارة عند يحركو أن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير استحب فقد واسعا كان فإن ، ضيقا

 بن وميمون كالحسن ، كبيرة طائفة عن االستحباب ونقموا ، تحريكو لو يستحب ذلك ومع ، واسع وىو ، الوضوء
 .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو ، دينار نب وعمرو ، العزيز عبد بن وعمر ، وسفيان ، ميران

 :  عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف وقع فقد ، تحتو ما إلى الماء يصل أال ُيظن ضيقا الخاتم كان إن وأما
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 مع ، العمم أىل جميور ، والحنابمة والشافعية الحنفية إليو وذىب ، الحال ىذه في تحريكو يجب أنو:  األول القول
 .  والتابعين الصحابة من ذكره سيأتي من

 :  األدلة

 ماجو ابن أخرجو" خاتمو حرك توضأ إذا كان" وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، رافع أبي عن :األول الدليل
 .  لدليلا ىذا يثبت فال ، ضعيف ، اهلل عبيد بن محمد بن َمعمر اسمو رجل وفيو ، والبييقي والدارقطني

 . الجزم بصيغة معمقا البخاري وأخرج" الطيارة في خاتمو يحرك كان سيرين ابن أن" :الثاني الدليل
 عمي عن منقول ، الوضوء عند خواتميم يحركون كانوا أنيم ، السمف من جماعة عن منقول أنو :الثالث الدليل
 ىذا ، عروة وعن ، والحسن العزيز عبد بن روعم وحماد دينار بن وعمرو سيرين ابنو  وميمون وعمر  بن اهلل وعبد
 .  واسعا كان إذا منيم طائفة عن منقول وىو ، ضيقا كان إن

 اهلل رحميم المالكية إليو ذىب ، تحتو ما إلى الماء وصول عدم ظن لو حتى ، التحريك يجب ال أنو:  الثاني القول
 :  األدلة. 

 ابن الحافظ ذكر وقد ، شيبة أبي ابن أخرجو" خاتمو يحرك ال كان أنو " عمر بن اهلل عبد بن سالم عن روي -
 .  ثابت غير إنو أي ، بشيء ليس:  قال أنو الحسن بن محمد عن اهلل رحمو رجب

 :  الراجح

 الصحابة عن ثابتة آثار من تقدم لما وذلك ؛ إليو الماء وصول يظن ال ضيقا كان إذا الخاتم تحريك يجب أنو
 ما إلى الماء ويوصل ، بالماء الطيارة أعضاء اإلنسان يستوعب وحتى ، سيرين ابن عن تالثاب واألثر ، والتابعين

 .  أعمم واهلل ، لطيارتو إتماما ذلك في ألن ؛ الخاتم تحت ما إلى يصل أن يجب والماء ، إليو الماء إيصال يجب

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


