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  كتاب الطهارة من احلدث

وا طهارة من احلدث وطهارة من اخلبث واتفق: إنه اتفق املسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: فنقول
وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم وذلك لتضمن ذلك آية : على أن الطهارة من احلدث ثالثة أصناف

  :الوضوء الواردة يف ذلك فلنبدأ من ذلك بالقول يف الوضوء فنقول
  كتاب الوضوء

من الباب األول يف الدليل على وجوهبا وعلى : إن القول احمليط بأصول هذه العبادة ينحصر يف مخسة أبواب
. الرابع يف معرفة نواقضها. الثالث يف معرفة ما به تفعل وهو املاء. الثاين يف معرفة أفعاهلا. جتب ومىت جتب

  .اخلامس يف معرفة األشياء اليت تفعل من أجلها
  الباب األول

آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى  َيا أَيَُّها الَِّذيَن{: أما الكتاب فقوله تعاىل. فأما الدليل على وجوهبا فالكتاب والسنة واإلمجاع
فإنه اتفق املسلمون على أن امتثال هذا اخلطاب واجب . اآلية} الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ

ال يقبل اهللا صالة بغري : "وأما السنة فقوله عليه الصالة والسالم. على كل من لزمته الصالة إذا دخل وقتها
وهذان " ال يقبل اهللا صالة من أحدث حىت يتوضأ: "وقوله عليه الصالة والسالم" هور وال صدقة من غلولط

وأما اإلمجاع فإنه مل ينقل عن أحد من املسلمني يف ذلك خالف ولو كان هناك . احلديثان ثابتان عند أئمة النقل
. لعاقل وذلك أيضا ثابت بالسنة واإلمجاعوأما من جتب عليه فهو البالغ ا. خالف لنقل إذ العادات تقتضي ذلك
.الصيب حىت حيتلم واجملنون حىت يفيق: رفع القلم عن ثالث فذكر: "أما السنة فقوله عليه الصالة والسالم  "  

وأما اإلمجاع فإنه مل ينقل يف ذلك خالف واختلف الفقهاء هل من شرط وجوهبا اإلسالم أم ال؟ وهي مسألة 
وأما مىت جتب فإذا دخل وقت الصالة وأراد اإلنسان . هنا راجعة إىل احلكم األخرويقليلة الغناء يف الفقه أل

أما وجوبه عند دخول وقت الصالة على احملدث . الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن مل يكن ذلك متعلقا بوقت
فأوجب الوضوء عند القيام إىل . اآلية} ِةَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّال{: فال خالف فيه لقوله تعاىل

الصالة ومن شروط الصالة دخول الوقت وأما دليل وجوبه عند إرادة األفعال اليت هو شرط فيها فسيأيت ذلك 
  .عند ذكر األشياء اليت يفعل الوضوء من أجلها واختالف الناس يف ذلك

  يف معرفة فعل الوضوء: الباب الثاين



  الباب الثاين
ا ورد من صفته يف قوله تعاىلوأما معرف َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالةِ {: ة فعل الوضوء فاألصل فيه م

 وما ورد من ذلك أيضا} فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَْعَبْينِ
يف صفة وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اآلثار الثابتة ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة جتري جمرى 
األمهات وهي راجعة إىل معرفة الشروط واألركان وصفة األفعال وأعدادها وتعيينها وحتديد حمال أنواع أحكام 

  .مجيع ذلك
ر هل النية شرط يف صحة الوضوء أم ال بعد اتفاقهم على اختلف علماء األمصا: املسألة األوىل من الشروط 

ولقوله صلى اهللا عليه } َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيعُْبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن{: اشتراط النية يف العبادات لقوله تعاىل
و مذهب الشافعي ومالك فذهب فريق منهم إىل أهنا شرط وه. احلديث املشهور" إمنا األعمال بالنيات: "وسلم

وسبب . وذهب فريق آخر إىل أهنا ليست بشرط وهو مذهب أيب حنيفة والثوري. وأمحد وأيب ثور وداود
أعين غري معقولة املعىن وإمنا يقصد هبا القربة له فقط : اختالفهم تردد الوضوء بني أن يكون عبادة حمضة

سل النجاسة فإهنم ال خيتلفون أن العبادة احملضة مفتقرة كالصالة وغريها وبني أن يكون عبادة معقولة املعىن كغ
  إىل النية والعبادة املفهومة املعىن

غري مفتقرة إىل النية والوضوء فيه شبه من العبادتني ولذلك وقع اخلالف فيه وذلك أنه جيمع عبادة ونظافة 
  .والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به

اختلف الفقهاء يف غسل اليد قبل إدخاهلا يف إناء الوضوء فذهب قوم إىل أنه من : م املسألة الثانية من األحكا
وقيل إنه مستحب للشاك يف . سنن الوضوء بإطالق وإن تيقن طهارة اليد وهو مشهور مذهب مالك والشافعي

د وقيل إن غسل اليد واجب على املنتبه من النوم وبه قال داو. طهارة يده وهو أيضا مروي عن مالك
وفرق قوم بني نوم الليل ونوم النهار فأوجبوا ذلك يف نوم الليل ومل يوجبوه يف نوم النهار وبه قال . وأصحابه

وقول إنه استحباب للشاك وقول إنه واجب على ، قول إنه سنة بإطالق: أمحد فتحصل يف ذلك أربعة أقوال
نوم النهار والسبب يف اختالفهم يف ذلك املنتبه من النوم وقول إنه واجب على املنتبه من نوم الليل دون 

إذا استيقظ أحدكم من نومه : "اختالفهم يف مفهوم الثابت من حديث أيب هريرة أنه عليه الصالة والسالم قال
فمن " فليغسلها ثالثا"ويف بعض رواياته " فليغسل يده قبل أن يدخلها اإلناء فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده

واردة يف هذا احلديث على ما يف آية الوضوء معارضة وبني آية الوضوء محل لفظ األمر ها مل ير بني الزيادة ال
ههنا على ظاهره من الوجوب وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء ومن فهم من هؤالء من لفظ البيات نوم 

لى كل الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط ومن مل يفهم منه ذلك وإمنا فهم منه النوم فقط أوجب ذلك ع
مستيقظ من النوم هنارا أو ليال ومن رأى أن بني هذه الزيادة واآلية تعارضا إذ كان ظاهر اآلية املقصود منه 
حصر فروض الوضوء كان وجه اجلمع بينهما عنده أن خيرج لفظ األمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إىل 

ى ذلك قال إنه من جنس السنن ومن مل الندب ومن تأكد عنده هذا الندب ملثابرته عليه الصالة والسالم عل
يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس املندوب املستحب وهؤالء غسل اليد عندهم هبذه احلال إذا 

  أعين من يقول إن ذلك سنة من يقول إنه ندب ومن مل يفهم من هؤالء من هذا: تيقنت طهارهتا



به العام كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم احلديث علة توجب عنده أن يكون من باب اخلاص أريد 
فقط ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب اخلاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك ألنه يف معىن النائم 

والظاهر من هذا احلديث أنه مل يقصد به حكم البدء يف الوضوء وإمنا قصد به حكم املاء الذي يتوضأ به إذا كان 
طا فيه الطهارة أما من نقل من غسله صلى اهللا عليه وسلم يديه قبل إدخاهلما يف اإلناء يف أكثر أحيانه املاء مشتر

فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها يف االبتداء من أفعال الوضوء وحيتمل أن يكون من 
  .حكم املاء أعين أن ال ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر

قول إهنما سنتان يف : اختلفوا يف املضمضة واالستنشاق يف الوضوء على ثالثة أقوال: الثالثة من األركان  املسألة
الوضوء وهو قول مالك والشافعي وأيب حنيفة وقول إهنما فرض فيه وبه قال ابن أيب ليلى ومجاعة من أصحاب 

وسبب . بيدة ومجاعة من أهل الظاهرداود وقول إن االستنشاق فرض واملضمضة سنة وبه قال أبو ثور وأبو ع
اختالفهم يف كوهنا فرضا أو سنة اختالفهم يف السنن الواردة يف ذلك هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء 
أو ال تقتضي ذلك فمن رأى أن هذه الزيادة إن محلت على الوجوب اقتضت معارضة اآلية إذ املقصود من اآلية 

ها من باب الوجوب إىل باب الندب ومن مل ير أهنا تقتضي معارضة محلها على تأصيل هذا احلكم وتبيينه أخرج
الظاهر من الوجوب ومن استوت عنده هذه األقوال واألفعال يف محلها على الوجوب مل يفرق بني املضمضة 

واالستنشاق ومن كان عنده القول حمموال على الوجوب والفعل حمموال على الندب فرق بني املضمضة 
نشاق وذلك أن املضمضة نقلت من فعله عليه الصالة والسالم ومل تنقل من أمره وأما االستنشاق فمن واالست

إذا توضأ أحدكم فليجعل يف كالمها ماء مث : "أمره عليه الصالة والسالم وفعله وهو قوله عليه الصالة والسالم
  .حديث أيب هريرة خرجه مالك يف موطئه و البخاري يف صحيحه من" لينثر ومن استجمر فليوتر

: اتفق العلماء على أن غسل الوجه باجلملة من فرائض الوضوء لقوله تعاىل" : املسألة الرابعة من حتديد احملال"
يف غسل البياض الذي بني العذار واألذن ويف غسل ما : واختلفوا منه يف ثالثة مواضع} فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم{

فاملشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بني العذار واألذن من انسدل من اللحية ويف ختليل اللحية 
هو : وقال أبو حنيفة والشافعي. الوجه وقد قيل يف املذهب بني األمرد وامللتحي فيكون يف املذهب ثالثة أقوال

 الشافعي وأما ما انسدل من اللحية فذهب مالك إىل وجوب إمرار املاء عليه ومل يوجبه أبو حنيفة وال. من الوجه
يف أحد قوليه وسبب اختالفهم يف هاتني فإذا هو خفاء الراوي اسم الوجه هلذين املوضعني أعين هل يتناوهلما أو 

ال يتناوهلما وأما ختليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا وبه قال أبو حنيفة والشافعي يف الوضوء وأوجبه 
ذلك اختالفهم يف صحة اآلثار اليت ورد فيها األمر  ابن عبد احلكم من أصحاب مالك وسبب اختالفهم يف

بتخليل اللحية واألكثر على صحيحة مع أن اآلثار الصحاح اليت ورد فيها صفة وضوئه عليه الصالة والسالم 
  .ليس يف شيء منها التخليل

: وله تعاىلاتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعني من فروض الوضوء لق: املسألة اخلامسة من التحديد 
واختلفوا يف إدخال املرافق فيها فذهب اجلمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إىل } َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الْمََراِفقِ{

وجوب إدخاهلا وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطربي إىل أنه ال جيب إدخاهلا يف 
يف حرف إىل ويف اسم اليد يف كالم العرب وذلك أن  الغسل والسبب يف اختالفهم يف ذلك االشتراك الذي



حرف إىل مرة يدل يف كالم العرب على الغاية ومرة يكون مبعىن مع واليد أيضا يف كالم العرب تطلق على ثالثة 
أو فهم  ١معان على الكف فقط وعلى الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل إىل مبعىن مع

ومن فهم من إىل الغاية ومن اليد ما دون املرفق ومل  ٢ثة األعضاء أوجب دخوهلا يف الغسلمن اليد جمموع الثال
  يكن احلد عنده داخال يف احملدود مل يدخلهما

  ـــــــ
  .هنا يف نسخة فا س مبعىن من ١
ا زيادة ٢   .ألن إىل عنده تكون مبعىن من ومبدأ الشيء من الشيء، فيها هن

عن أيب هريرة أنه غسل يده اليمىن حىت أشرع يف العضد مث اليسرى كذلك يف الغسل وخرج مسلم يف صحيحه 
مث غسل رجله اليمىن حىت أشرع يف الساق مث غسل اليسرى كذلك مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا 

وهو حجة لقول من أوجب إدخاهلا يف الغسل ألنه إذا تردد اللفظ بني املعنيني على السواء . عليه وسلم يتوضأ
وجب أن ال يصار إىل أحد املعنيني إال بدليل وإن كانت إىل يف كالم العرب أظهر يف معىن الغاية منها يف معىن 

مع وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد فقول من مل يدخلها من جهة الداللة اللفظية 
. ا األثر على الندب واملسألة حمتملة كما ترىأرجح وقول من أدخلها من جهة هذا األثر أبني إال أن حيمل هذ

  .إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه وإن مل تكن من جنسه مل تدخل فيه: وقد قال قوم
اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا يف القدر اجملزئ : املسألة السادسة من التحديد 

واجب مسحه كله وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إىل أن مسح فذهب مالك إىل أن ال. منه
وأما أبو حنيفة فحده . بعضه هو الفرض ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ومنهم من حده بالثلثني

ما وأ. إن مسحه بأقل من ثالثة أصابع مل جيزه: بالربع وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به املسح فقال
وأصل هذا االختالف االشتراك الذي يف الباء يف كالم العرب . الشافعي فلم حيد يف املاسح وال يف املمسوح حدا

على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من } َتْنُبُت بِالدُّْهنِ{: وذلك أهنا مرة تكون زائدة مثل قوله تعاىل
أخذت بثوبه وبعضده وال معىن إلنكار هذا يف كالم العرب : أنبت ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل

أعين كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيني من النحويني فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله ومعىن الزائدة 
ها هنا كوهنا مؤكدة ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه وقد احتج من رجح هذا املفهوم حبديث املغرية أن 

ا أن الباء زائدة بقي ها هنا . صالة والسالم توضأ فمسح بناصيته وعلى يباع خرجه مسلمالنيب عليه ال وإن سلمن
  أيضا احتمال آخر وهو هل الواجب األخذ بأوائل األمساء أو بأواخرها

اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة األعضاء املغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ : املسألة السابعة من األعداد 
االثنني والثالث مندوب إليهما ملا صح أنه صلى اهللا عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتني مرتني وتوضأ  وأن

ثالثا ثالثا وألن األمر ليس يقتضي إال الفعل مرة مرة أعين األمر الوارد يف الغسل يف آية الوضوء واختلفوا يف 
ب الشافعي إىل أنه من توضأ ثالثا ثالثا ميسح فذه. تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس يف تكريره فضيلة

رأسه أيضا ثالثا وأكثر أن املسح ال فضيلة يف تكريره وسبب اختالفهم يف ذلك اختالفهم يف قبول الزيادة 
الواردة يف احلديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ومل يرها األكثر وذلك أن أكثر األحاديث اليت روي فيها 



ويف بعض الروايات عن عثمان يف صفة وضوئه أنه عليه الصالة والسالم مسح برأسه . طأنه نه مسح واحدة فق
ثالثا وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصالة والسالم توضأ مرة مرة 

و محله على سائر ومرتني مرتني وثالثا ثالثا وذلك أن املفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحايب ه
أعضاء الوضوء إال أن هذه الزيادة ليست يف الصحيحني فإن صحت جيب املصري إليها ألن من سكت عن شيء 

وروي . وأكثر العلماء أوجب جتديد املاء ملسح الرأس قياسا على سائر األعضاء. ليس هو حبجة على من ذكره
  .حليته وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي إذا نفد املاء مسح رأسه ببلل: عن ابن املاجشون أنه قال

ويستحب يف صفة املسح أن يبدأ مبقدم الرأس فيمر يديه إىل قفاه مث يردمها إىل حيث بدأ على ما يف حديث عبد 
وبعض العلماء خيتار أن يبدأ من مؤخر الرأس وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه . اهللا بن زيد الثابت

  .ديث الربيع بنت معوذ إال أنه مل يثبت يف الصحيحنيالصالة والسالم من ح
اختلف العلماء يف املسح على يباع فأجاز ذلك أمحد بن حنبل وأبو ثور والقاسم : املسألة الثامنة من تعيني احملال

بن سالم ومجاعة ومنع من ذلك مجاعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وسبب اختالفهم يف ذلك اختالفهم يف 
  لعمل باألثر الوارد يف ذلك من حديث املغرية وغريهوجوب ا

أنه عليه الصالة والسالم مسح بناصيته وعلى يباع وقياسا على اخلف ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على 
طهارة وهذا احلديث إمنا رده من رده إما ألنه مل يصح عنده وإما ألن ظاهر الكتاب عارضه عنده أعين األمر فيه 

ألنه مل يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق اآلحاد وخباصة يف  مبسح الرأس وإما
بن عبد  املدينة على املعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عمر 

مل يشترط بعض العلماء  الرب إنه حديث معلول ويف بعض اإلشارة أنه مسح على يباع ومل يذكر الناصية ولذلك
  .يف املسح على يباع املسح على الناصية إذ ال جيتمع األصل والبدل يف فعل واحد

ال؟ فذهب : املسألة التاسعة من األركان  اء أم  اختلفوا يف مسح األذنني هل هو سنة أو فريضة وهل جيدد هلما امل
ا القول مجاعة من أصحاب مالك ويتأولون مع هذا بعض الناس إىل أنه فريضة وأنه جيدد هلما املاء وممن قال هبذ

إال أهنما  ١وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحهما فرض كذلك. أنه مذهب مالك لقوله فيهما إهنما من الرأس
وقال هبذا القول مجاعة أيضا من . وقال الشافعي مسحهما سنة وجيدد هلما املاء. ميسحان مع الرأس مباء واحد
يضا أنه قوله ملا روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم املضمضة وأصل اختالفهم يف أصحاب مالك ويتأولون أ

كون مسحهما سنة أو فرضا اختالفهم يف اآلثار الواردة بذلك أعين مسحه عليه الصالة والسالم اليسرى هل 
 هي زيادة على ما يف الكتاب من مسح الرأس فيكون حكمهما أن حيمل على الندب ملكان التعارض الذي

يتخيل بينها وبني اآلية إن محلت على الوجوب أم هي مبينة للمجمل الذي يف الكتاب فيكون حكمهما حكم 
الرأس يف الوجوب فمن أوجبهما جعلها مبينة جململ الكتاب ومن مل يوجبهما جعلها زائدة كاملضمضة واآلثار 

وأما اختالفهم يف جتديد املاء . ل هباالواردة بذلك كثرية وإن كانت مل تثبت يف الصحيحني فهي قد اشتهر العم
وقد شذ . هلما فسببه تردد األذنني بني أن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء أو يكونا جزءا من الرأس

  قوم فذهبوا إىل أهنما يغسالن مع الوجه وذهب آخرون إىل أنه ميسح باطنهما مع الرأس



  ـــــــ
  . حنيفة أن مسحهما سنة ال فرضفإن املقرر يف مذهب أيب، انظر هذا ١

ويغسل ظاهرمها مع الوجه وذلك لتردد هذا العضو بني أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس وهذا ال 
والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه يف . معىن له مع اشتهار اآلثار يف ذلك باملسح واشتهار العمل به

  .مسح الرأس
: فق العلماء على أن الرجلني من أعضاء الوضوء واختلفوا يف نوع طهارهتما فقال قومات: املسألة العاشرة 

الغسل : بل طهارهتما جتوز بالنوعني: فرضهما املسح وقال قوم: طهارهتما الغسل وهم اجلمهور وقال قوم
أعين قراءة : واملسح وإن ذلك راجع إىل اختيار املكلف وسبب اختالفهم القراءتان املشهورتان يف آية الوضوء

من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على املغسول وقراءة من قرأ وأرجلكم باخلفض عطفا على املمسوح وذلك أن 
قراءة النصب ظاهرة يف الغسل وقراءة اخلفض ظاهرة يف املسح كظهور تلك يف الغسل فمن ذهب إىل أن 

سح ذهب إىل ترجيح ظاهر إحدى القراءتني فرضهما واحد من هاتني الطهارتني على التعيني إما الغسل وإما امل
على القراءة الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إىل معىن ظاهر القراءة اليت ترجحت عنده ومن اعتقد 
أن داللة كل واحدة من القراءتني على ظاهرها على السواء وأنه ليست إحدامها على ظاهرها أدل من الثانية 

وللجمهور . ذلك من الواجب املخري ككفارة اليمني وغري ذلك وبه قال الطربي وداود على ظاهرها أيضا جعل
تأويالت يف قراءة اخلفض أجودها أن ذلك عطف على اللفظ ال على املعىن إذ كان ذلك موجودا يف كالم 

  :العرب مثل قول الشاعر
  بعدي سوا يف احملور والقطر... لعب الزمان هبا وغريها 

  .على املعىن لرفع القطرباخلفض ولو عطف 
وأما الفريق الثاين وهم الذين أوجبوا املسح فإهنم تأولوا قراءة النصب على أهنا عطف على املوضع كما قال 

  :الشاعر
  فلسنا باجلبال وال احلديدا

وقد رجح اجلمهور قراءهتم هذه بالثابت عنه عليه الصالة والسالم إذ قال يف قوم مل يستوفوا غسل أقدامهم يف 
قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض ألن الواجب هو الذي يتعلق " ويل لألعقاب من النار: "الوضوء

ا   بتركه العقاب وهذا ليس فيه حجة ألنه إمنا وقع الوعيد على أهنم تركو

أعقاهبم دون غسل وال شك أن من شرع يف الغسل ففرضه الغسل يف مجيع القدم كما أن من شرع يف املسح 
: املسح عند من خيري بني األمرين وقد يدل هذا على ما جاء يف أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قالففرضه 

فجعلنا منسح على أرجلنا فنادى ويل لألعقاب من النار وهذا األثر وإن كانت العادة قد جرت باالحتجاج به 
رك التعميم ال بنوع الطهارة بل يف منع املسح فهو أدل على جوازه منه على منعه ألن الوعيد إمنا تعلق فيه بت

وجواز املسح أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعني ولكن من . سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها
طريق املعىن الغسل أشد مناسبة للقدمني من املسح كما أن املسح أشد مناسبة للرأس من الغسل إذ كانت 

قى دنس الرأس باملسح وذلك أيضا غالب واملصاحل املعقولة ال القدمان ال ينقى دنسهما غالبا إال بالغسل وين



معىن مصلحيا ومعىن عباديا : ميتنع أن تكون أسبابا للعبادات املفروضة حىت يكون الشرع الحظ فيهما معنيني
وكذلك اختلفوا يف الكعبني . وأعين باملصلحي ما رجع إىل األمور احملسوسة وبالعبادي ما رجع إىل زكاة النفس

يدخالن يف املسح أو يف الغسل عند من أجاز املسح؟ وأصل اختالفهم االشتراك الذي يف حرف إىل أعين يف  هل
} إِلَى الَْمَراِفقِ{: وقد تقدم القول يف اشتراك هذا احلرف يف قوله تعاىل} َوأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَْعَبْينِ{: قوله تعاىل

اسم اليد ومن اشتراك حرف إىل وهنا من قبل اشتراك حرف  لكن االشتراك وقع هنالك من جهتني من اشتراك
إىل فقط وقد اختلفوا يف الكعب ما هو وذلك الشتراك اسم الكعب واختالف أهل اللغة يف داللته فقيل مها 

العظمان اللذان عند معقد الشراك وقيل مها العظمان الناتئان يف طرف الساق وال خالف فيما أحسب يف 
إنه إذا كان : عند من يرى أهنما عند معقد الشراك إذ كانا جزءا من القدم لذلك قال قومدخوهلما يف الغسل 

أعين الشيء الذي يدل عليه حرف إىل وإذا مل يكن من جنس احملدود : احلد من جنس احملدود دخلت الغاية فيه
  .} ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{: مل يدخل فيه مثل قوله تعاىل

هو : اختلفوا يف وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق اآلية فقال قوم: سألة احلادية عشرة من الشروط امل
  سنة وهو الذي حكاه املتأخرون

هو فريضة وبه قال الشافعي : وقال قوم. من أصحاب مالك عن املذهب وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود
مع األفعال املسنونة . املفروض وأما ترتيب األفعال املفروضة وأمحد وأبو عبيد وهذا كله يف ترتيب املفروض مع

أحدمها االشتراك الذي يف واو : فهو عند مالك مستحب وقال أبو حنيفة هو سنة وسبب اختالفهم شيئان
العطف وذلك أنه قد يعطف هبا األشياء املرتبة بعضها على بعض وقد يعطف هبا غري املرتبة وذلك ظاهر من 

ليس تقتضي نسقا وال ترتيبا وإمنا : العرب ولذلك انقسم النحويون فيها قسمني فقال حناة البصرةاستقراء كالم 
بل تقتضي النسق والترتيب فمن رأى أن الواو يف آية الوضوء تقتضي : تقتضي اجلمع فقط وقال الكوفيون

سبب الثاين اختالفهم يف أفعاله وال. الترتيب قال بإجياب الترتيب ومن رأى أهنا ال تقتضي الترتيب مل يقل بإجيابه
عليه الصالة والسالم هل هي حممولة على الوجوب أو على الندب؟ فمن محلها على الوجوب قال بوجوب 
الترتيب ألنه مل يرو عنه عليه الصالة والسالم أنه توضأ قط إال مرتبا ومن محلها على الندب قال إن الترتيب 

إن الترتيب الواجب إمنا ينبغي أن يكون يف األفعال : األفعال قالسنة ومن فرق بني املسنون واملفروض من 
  .إن الشروط الواجبة قد تكون يف األفعال اليت ليست واجبة: الواجبة ومن مل يفرق قال

اختلفوا يف املاوردي يف أفعال الوضوء فذهب مالك إىل أن املاوردي فرض : املسألة الثانية عشرة من الشروط 
وذهب الشافعي وأبو . رة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما مل يتفاحش التفاوتمع الذكر ومع القد

حنيفة إىل أن املواالة ليست من واجبات الوضوء والسبب يف ذلك االشتراك الذي يف الواو أيضا وذلك قد 
بعضها عن بعض وقد  وقد يعطف هبا األشياء املتراخية. يعطف هبا األشياء املتتابعة املتالحقة بعضها على بعض

احتج قوم لسقوط املاوردي مبا ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه كان يتوضأ يف أول طهوره ويؤخر غسل 
رجليه إىل آخر الطهر وقد يدخل اخلالف يف هذه املسألة أيضا يف االختالف يف محل األفعال على الوجوب أو 

الناسي األصل فيه يف الشرع أنه معفو عنه إىل أن يقوم على الندب وإمنا فرق مالك بني العمد والنسيان ألن 
  رفع: "الدليل على غري ذلك لقوله عليه الصالة والسالم



وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثريا يف التخفيف وقد ذهب قوم إىل أن " عن أميت اخلطأ والنسيان
ال وضوء ملن مل : "وله عليه الصالة والسالمالتسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك باحلديث املرفوع وهو ق

وهذا احلديث مل يصح عند أهل النقل وقد محله بعضهم على أن املراد به النية وبعضهم محله على " يسم اهللا
الندب فيما أحسب فهذه مشهورات املسائل اليت جتري من هذا الباب جمرى األصول وهي كما قلنا متعلقة إما 

ة وإما بتحديد مواضعها وإما بتعريف شروطها وأركاهنا وسائر ما ذكر ومما يتعلق هبذا بصفات أفعال هذه الطهار
  .الباب مسح اخلفني إذ كان من أفعال الوضوء

أعين صفة احملل ويف توقيته : والكالم احمليط بأصوله يف سبع يف جوازه ويف حتديد حمله ويف تعيني حمله ويف صفته
  :ويف شروطه ويف نواقضه

القول املشهور أنه جائز على اإلطالق وبه قال مجهور فقهاء : فأما اجلواز ففيه ثالثة أقوال: وىل املسألة األ
. والقول الثالث منع جوازه بإطالق وهو أشدها. والقول الثاين جوازه يف السفر دون احلضر. األمصار

من معارضة آية الوضوء  واألقاويل الثالثة مروية عن الصدر األول وعن مالك والسبب يف اختالفهم ما يظن
الوارد فيها األمر بغسل األرجل لآلثار اليت وردت يف املسح مع تأخر آية الوضوء وهذا اخلالف كان بني 
الصحابة يف الصدر األول فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك اآلثار وهو مذهب ابن عباس 

م حديث جرير وذلك أنه روى أنه رأى النيب عليه الصالة واحتج القائلون جبوازه مبا رواه مسلم أنه كان يعجبه
ما أسلمت إال بعد نزول املائدة وقال : والسالم ميسح على اخلفني فقيل له إمنا كان ذلك قبل نزول املائدة فقال

ليس بني اآلية واآلثار تعارض ألن األمر بالغسل إمنا هو متوجه إىل من ال خف له : املتأخرون القائلون جبوازه
وأما من فرق بني . وقيل إن تأويل قراءة األرجل باخلفض هو املسح على اخلفني. والرخصة إمنا هي لالبس اخلف

  السفر واحلضر فألن أكثر اآلثار الصحاح الواردة

يف مسحه عليه الصالة والسالم إمنا كانت يف السفر مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف واملسح على 
  .خفيف فإن نزعه على املسافراخلفني هو من باب الت

إن الواجب من ذلك مسح أعلى : وأما حتديد احملل فاختلف فيه أيضا فقهاء األمصار فقال قوم: املسألة الثانية 
اخلف وأن مسح الباطن أعين أسفل اخلف مستحب ومالك أحد من رأى هذا والشافعي ومنهم من أوجب 

صحاب مالك ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ومل مسح ظهورمها وبطوهنما وهو مذهب ابن نافع من أ
إن الواجب مسح : يستحب مسح البطون وهو مذهب أيب حنيفة وداود وسفيان ومجاعة وشذ أشهب فقال

وسبب اختالفهم تعارض اآلثار الواردة يف ذلك وتشبيه املسح بالغسل وذلك  ١الباطن أو األعلى أيهما مسح
حديث املغرية بن شعبة وفيه أنه صلى اهللا عليه وسلم مسح أعلى اخلف أحدمها : أن يف ذلك أثرين متعارضني

وباطنه واآلخر حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله وقد رأيت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم ميسح على ظاهر خفيه فمن ذهب مذهب اجلمع بني احلديثني محل حديث املغرية على 

ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما حبديث علي . تحباب وحديث علي على الوجوب وهي طريقة حسنةاالس
وإما حبديث املغرية فمن رجح حديث املغرية على حديث علي رجحه من قبل القياس أعين قياس املسح على 

سألة هو الغسل ومن رجح حديث علي رجحه من قبل خمالفته للقياس أو من جهة السند واألسد يف هذه امل



وأما من أجاز االقتصار على مسح الباطن فقط فال أعلم له حجة ألنه ال هذا األثر اتبع وال هذا القياس . مالك
  .استعمل أعين قياس املسح على الغسل

وأما نوع حمل املسح فإن الفقهاء القائلني باملسح اتفقوا على جواز املسح على اخلفني واختلفوا : املسألة الثالثة 
سح على اجلوربني فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وممن أجاز ذلك يف امل

  وسبب اختالفهم. أبو يوسف وحممد صاحبا أيب حنيفة وسفيان الثوري
  ـــــــ

  .واألعلى مستحب: نسخة فاس ١

واختالفهم أيضا . جلوربني والنعلنياختالفهم يف صحة اآلثار الواردة عنه عليه الصالة والسالم أنه مسح على ا
ال يقاس عليها وال يتعدى هبا حملها فمن مل يصح عنده احلديث أو مل  يف هل يقاس على اخلف غريه أم هي عبادة 

يبلغه ومل ير القياس على اخلف قصر املسح عليه ومن صح عنده األثر أو لصاحب القياس على اخلف أجاز 
 خيرجه الشيخان أعين البخاري ومسلم وصححه الترمذي ولتردد اجلوربني املسح على اجلوربني وهذا األثر مل

  .إحدامها باملنع واألخرى باجلواز: اجمللدين بني اخلف واجلورب غري اجمللد عن مالك يف املسح عليهما روايتان
ملخرق فقال وأما صفة اخلف فإهنم اتفقوا على جواز املسح على اخلف الصحيح واختلفوا يف ا: املسألة الرابعة 
وقال قوم جبواز املسح على اخلف . ميسح عليه إذا كان اخلرق يسريا أقل من ثالثة أصابع: مالك وأصحابه

املنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه وممن روي عنه ذلك الثوري ومنع الشافعي أن يكون يف مقدم 
سبب اختالفهم يف ذلك اختالفهم يف انتقال و. اخلف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسريا يف أحد القولني عنه

الفرض من الغسل إىل املسح هل هو ملوضع الستر أعين ستر خف القدمني أم هو ملوضع املشقة يف نوع اخلفني؟ 
فمن رآه ملوضع الستر مل جيز املسح على اخلف املنخرق ألنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من املسح 

وأما التفريق بني اخلرق الكثري . العلة يف ذلك املشقة مل يعترب اخلرق ما دام يسمى خفاإىل الغسل ومن رأى أن 
كانت خفاف املهاجرين واألنصار ال تسلم من اخلروق : وقال الثوري. واليسري فاستحسان ورفع للحرج

فيها  هذه املسألة هي مسكوت عنها فلو كان: قلت. كخفاف الناس فلو كان يف ذلك حظر لورد ونقل عنهم
  .} ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم{: حكم مع عموم االبتالء به لبينه صلى اهللا عليه وسلم وقد قال تعاىل

وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه فرأى مالك أن ذلك غري مؤقت وأن البس اخلفني : املسألة اخلامسة 
  ميسح عليهما ما مل ينزعهما أو تصيبه

والسبب يف اختالفهم اختالف اآلثار يف ذلك وذلك أنه . جنابة وذهب أبو حنيفة والشافعي إىل أن ذلك مؤقت
جعل رسول اهللا صلى : أحدها حديث علي عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال: ورد يف ذلك ثالثة أحاديث

والثاين حديث أيب بن عمارة أنه . رجه مسلمخ. اهللا عليه وسلم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم
ا ؟ قال: قال" نعم: "قال يا رسول اهللا أأمسح على اخلف ؟ قال وثالثة ؟ : قال" نعم: "ويومني ؟ قال" نعم: "يوم

والثالث حديث صفوان بن . خرجه أبو داود والطحاوي" امسح ما بدا لك: "حىت بلغ سبعا مث قال" نعم: "قال
أمرنا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن من بول أو نوم أو كنا يف سف: عسال قال ر ف

وأما حديث أيب بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد الرب . أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم: قلت. ١غائط



ديث صفوان بن وأما ح. إنه حديث ال يثبت وليس له إسناد قائم ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي
عسال فهو وإن كان مل خيرجه البخاري وال مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم حبديث الترمذي وأبو 
حممد بن حزم وهو بظاهره معارض بدليل اخلطاب حلديث أيب كحديث علي وقد حيتمل أن جيمع بينهما بأن 

حديث أيب بن عمارة نص يف ترك إن حديث صفوان وحديث علي خرجا خمرجا السؤال عن التوقيت و: يقال
التوقيت لكن حديث أيب مل يثبت بعد فعلى هذا جيب العمل حبديثي علي وصفوان وهو األظهر إال أن دليل 
  .اخلطاب فيهما يعارضه القياس وهو كون التوقيت غري مؤثر يف نقض الطهارة ألن النواقض هي األحداث

فهو أن تكون الرجالن طاهرتني بطهر الوضوء وذلك شيء وأما شرط املسح على اخلفني : املسألة السادسة 
وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة يف املنتخب وإمنا قال به األكثر . جممع عليه إال خالفا شاذا

  لثبوته يف حديث املغرية وغريه إذا أراد أن ينزع اخلف عنه فقال عليه
  ـــــــ

  .ائي ثالثة أيام بلياليهن من غائط وبول ونوم إال من جنابةهكذا رواية الترمذي ورواية النس ١

واملخالف محل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية " دعهما فإين أدخلتهما ومها طاهرتان: "الصالة والسالم
واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه مث أمت وضوءه هل ميسح عليهما؟ فمن مل ير أن 

اجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة جلميع األعضاء قال جبواز ذلك ومن الترتيب و
رأى أن الترتيب واجب وأنه ال تصح طهارة العضو إال بعد طهارة مجيع أعضاء الطهارة مل جيز ذلك وبالقول 

ك من جهة الترتيب وإمنا منعه األول قال أبو حنيفة وبالقول الثاين قال الشافعي ومالك إال أن مالكا مل مينع ذل
يه الصالة والسالم ومها : "من جهة أنه يرى أن الطهارة ال توجد للعضو إال بعد كمال مجيع الطهارة وقد قال عل

ويف بعض روايات املغرية إذا أدخلت رجليك يف اخلف ومها طاهرتان . فأخرب عن الطهارة الشرعية" طاهرتان
رع اجلواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن فامسح عليهما وعلى هذه األصول يتف

ال ميسح على اخلفني ألنه البس للخف قبل متام الطهارة وهو قول الشافعي وأمحد : يغسل األخرى فقال مالك
جيوز له املسح وبه قال مجاعة من أصحاب مالك : وقال أبو حنيفة والثوري واملزي والطربي وداود. وإسحق
ف وغريه وكلهم أمجعوا أنه لو نزع اخلف األول بعد غسل الرجل الثانية مث لبسها جاز له املسح وهل منهم مطر

وسبب اخلالف هل كما تنتقل . من شرط املسح على اخلف أن ال يكون على خف آخر عن مالك فيه قوالن
خلف األعلى فمن شبه طهارة القدم إىل اخلف إذا ستره اخلف كذلك تنتقل طهارة اخلف األسفل الواجبة إىل ا

  .النقلة الثانية باألوىل أجاز املسح على اخلف األعلى؟ ومن مل يشبهها هبا وظهر له الفرق مل جيز ذلك
فأما نواقض هذه الطهارة فإهنم أمجعوا على أهنا نواقض الوضوء بعينها واختلفوا هل نزع اخلف : املسألة السابعة 

وإن مل يغسلهما وصلى أعاد الصالة ، نزعه وغسل قدميه فطهارته باقيةإن : ناقض هلذه الطهارة أم ال؟ فقال قوم
بعد غسل قدميه وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إال أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك 

طهارته باقية حىت حيدث حدثا : وقال قوم. استأنف الوضوء على رأيه يف وجوب املواالة على الشرط الذي تقدم
  ضينق



إذا نزع خفيه فقد : قال احلسن بن حي. الوضوء وليس عليه غسل وممن قال هبذا القول داود وابن أيب ليلى
بطلت طهارته وبكل واحد من هذه األقوال الثالثة قالت طائفة من فقهاء التابعني وهذه املسألة هي مسكوت 

أو بدل من غسل القدمني عند  وسبب اختالفهم هل املسح على اخلفني هو أصل بذاته يف الطهارة. عنها
غيبوبتهما يف اخلفني؟ فإن قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية وإن نزع اخلفني كمن قطعت رجاله بعد غسلهما 

وإن قلنا إنه بدل فيحتمل أن يقال إذا نزع اخلف بطلت الطهارة وإن كنا نشترط الفور وحيتمل أن يقال إن 
وأما اشتراط الفور من حني نزع اخلف فضعيف وإمنا هو شيء . الفورغسلهما أجزأت الطهارة إذا مل يشترط 

  .يتخيل فهذا ما رأينا أن نثبته يف هذا الباب

  .الباب الثالث يف املياه
اًء ِلُيطَهَِّركُْم بِِه{: واألصل يف وجوب الطهارة باملياه قوله تعاىل ء وقوله فلم جتدوا ما} َوُيَنزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َم

فتيمموا صعيدا طيبا وأمجع العلماء على أن مجيع أنواع املياه طاهرة يف نفسها مطهرة لغريها إال ماء البحر فإن 
فيه خالفا يف الصدر األول شاذا وهم حمجوجون بتناول اسم املاء املطلق له وباألثر الذي خرجه مالك وهو قوله 

ا يف صحته فظاهر " ل ميتتههو الطهور ماؤه احل: "عليه الصالة والسالم يف البحر وهو وإن كان حديثا خمتلف
الشرع يعضده وكذلك أمجعوا على أن كل ما يغري املاء مما ال ينفك عنه غالبا أنه ال يسلب صفة الطهارة 
والتطهري إال خالفا شاذا روى يف املاء اآلجن عن ابن سريين وهو أيضا حمجوج بتناول اسم املاء املطلق له 

املاء الذي غريت النجاسة إما طعمه أو لونه أو رحيه أو أكثر من واحدة من هذه األوصاف أنه واتفقوا على أن 
اء الكثري املستبحر ال تضره النجاسة اليت مل تغري أحد أوصافه . ال جيوز به الوضوء وال الطهور واتفقوا على أن امل

مسائل جتري جمرى القواعد واألصول  وأنه طاهر فهذا ما أمجعوا عليه من هذا الباب واختلفوا من ذلك يف ست
  .هلذا الباب

هو طاهر سواء أكان كثريا أو : اختلفوا يف املاء إذا خالطته جناسة ومل تغري أحد أوصافه فقال قوم: املسألة األوىل 
بالفرق بني القليل والكثري فقالوا إن كان : قليال وهي إحدى الروايات عن مالك وبه قال أهل الظاهر وقال قوم

وهؤالء اختلفوا يف احلد بني القليل والكثري فذهب أبو حنيفة إىل . يال كان جنسا وإن كان كثريا مل يكن جنساقل
أن احلد يف هذا هو أن يكون املاء من الكثرة حبيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه مل تسر احلركة إىل الطرف 

الل هجر وذلك حنو من مخسمائة رطل ومنهم وذهب الشافعي إىل أن احلد يف ذلك هو قلتان من ق. الثاين منه
إن النجاسة تفسد قليل املاء وإن مل تغري أحد أوصافه وهذا أيضا مروي عن : من مل حيد يف ذلك حدا ولكن قال

: مالك وقد روي أيضا أن هذا املاء مكروه فيتحصل عن مالك يف املاء اليسري حتله النجاسة اليسرية ثالثة أقوال
وسبب اختالفهم يف . سده وقول إهنا ال تفسده إال أن يتغري أحد أوصافه وقول إنه مكروهقول إن النجاسة تف

ذلك هو تعارض ظواهر األحاديث الواردة يف ذلك وذلك أن حديث أيب هريرة املتقدم وهو قوله عليه الصالة 
وكذلك . ل املاءاحلديث يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قلي" إذا استيقظ أحدكم من نومه: "والسالم

ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل : "أيضا حديث أيب هريرة الثابت عنه عليه الصالة والسالم أنه قال
وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال اجلنب . فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل املاء" فيه

عرابيا قام إىل ناحية من املسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال وأما حديث أنس الثابت أن أ. يف املاء الدائم



فلما فرغ أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذنوب ماء فصب على " دعوه: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وحديث . بوله فظاهره أن قليل النجاسة ال يفسد قليل املاء إذ معلوم أن ذلك املوضع قد طهر من ذلك الذنوب

إنه يستقي : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال له: يب سعيد اخلدري كذلك أيضا خرجه أبو داود قالأ
إن : "من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها حلوم الكالب واحملائض وعذرة الناس فقال النيب عليه الصالة والسالم

  املاء ال ينجسه

تلفوا يف طريق اجلمع فاختلفت لذلك مذاهبهم فمن ذهب إىل فرام العلماء اجلمع بني هذه األحاديث واخ" شيء
إن حديثي أيب هريرة غري معقويل املعىن وامتثال ما تضمناه : القول بظاهر حديث األعرايب وحديث أيب سعيد قال

لو صب البول إنسان يف ذلك املاء من : عبادة ال ألن ذلك املاء بنجس حىت أن الظاهرية أفرطت يف ذلك فقالت
ملا كره الغسل به والوضوء فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول ومن كره املاء القليل حتله قدح 

النجاسة اليسرية مجع بني األحاديث فإنه محل حديثي أيب هريرة على الكراهية ومحل حديث األعرايب وحديث 
عا بني حديثي أيب هريرة وحديث أيب وأما الشافعي وأبو حنيفة فجم. أيب سعيد على ظاهرمها أعين على اإلجزاء

وذهب الشافعي . سعيد اخلدري بأن محال حديثي أيب هريرة على املاء القليل وحديث أيب سعيد على املاء الكثري
إىل أن احلد يف ذلك الذي جيمع األحاديث هو ما ورد يف حديث عبد اهللا بن عمر عن أبيه وخرجه أبو داود 

ا ينوبه والدواب؟ : زم قالوالترمذي وصححه أبو حممد بن ح اء وم سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن امل
اء قلتني مل حيمل خبثا: "فقال وأما أبو حنيفة فذهب إىل أن احلد يف ذلك من جهة القياس وذلك أنه " إن كان امل

ميكن فيها أن تسري  اعترب سريان النجاسة يف مجيع املاء بسريان احلركة فإذا كان املاء حبيث يظن أن النجاسة ال
اء طاهر لكن من ذهب هذين املذهبني فحديث األعرايب املشهور معارض له وال بد فلذلك جلأت  يف مجيعه فامل

اء كما يف حديث  الشافعية إىل أن فرقت بني ورود املاء على النجاسة وورودها على املاء فقالوا إن ورد عليها امل
هذا : وقال مجهور الفقهاء. املاء كما يف حديث أيب هريرة جنس األعرايب مل ينجس وإن وردت النجاسة على

حتكم وله إذا تؤمل وجه من النظر وذلك أهنم إمنا صاروا إىل اإلمجاع على أن النجاسة اليسرية ال تؤثر يف املاء 
املاء الكثري الكثري إذا كان املاء الكثري حبيث يتوهم أن النجاسة ال تسري يف مجيع أجزائه وأنه يستحيل عينها عن 

اء لوحله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان جنسا فإذا ورد  وإذا كان ذلك كذلك فال يبعد أن قدرا ما من امل
  ذلك املاء على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم أنه تفىن عني تلك النجاسة وتذهب قبل

ألن نسبته إىل ما ورد عليه مما بقى فناء ذلك املاء وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك املاء قد طهر احملل 
من النجاسة نسبة املاء الكثري إىل القليل من النجاسة ولذلك كان العلم يقع يف هذه احلال بذهاب عني النجاسة 
أعين يف وقوع اجلزء على آخر جزء يبقى من عني النجاسة وهلذا أمجعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة 

واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول يف ذلك القدر من املاء وأوىل إذنه . ب أو البدنالبول الواقعة يف الثو
ا يف معناه على الكراهية وحديث أيب سعيد ، عندي وأحسنها طريقة يف اجلمع هو أن حيمل حديث أيب هريرة وم
رة من أن املقصود وأنس على اجلواز ألن هذا التأويل يبقى مفهوم األحاديث على ظاهرها أعين حديثي أيب هري

ا يعاف  هبا تأثري النجاسة يف املاء وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث وذلك أن م
اإلنسان شربه جيب أن جيتنب استعماله يف القربة إىل اهللا تعاىل وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف 



ل النجاسة ينجس قليل املاء ملا كان املاء يطهر أحدا أبدا إذ وروده على داخله وأما من احتج بأنه لو كان قلي
اء عن الشيء النجس املقصود تطهريه أبدا جنسا فقول ال معىن له ملا  كان جيب على هذا أن يكون املنفصل من امل

اء على آخر جزء يبقى من النجاسة يف احملل نسبة املاء الكثري إىل  النجاسة بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من امل
ا أن املاء الكثري حييل النجاسة ويقلب عينها إىل  القليلة وإن كان يعجب به كثري من املتأخرين فإنا نعلم قطع

الطهارة ولذلك أمجع العلماء على أن املاء الكثري ال تفسده النجاسة القليلة فإذا تابع الغاسل صب املاء على 
ة عني النجاسة بكثرته وال فرق بني املاء الكثري أن يرد على املكان النجس أو العضو النجس فيحيل املاء ضرور

النجاسة الواحدة بعينها دفعة أو يرد عليها جزءا بعد جزء فإذن هؤالء إمنا احتجوا مبوضع اإلمجاع على موضع 
اخلالف من حيث مل يشعروا بذلك واملوضعان يف غاية التباين ملسألة من سبب اختالف الناس فيها وترجيح 

  م فيها ولوددنا لو أن سلكنا يف كل مسألة هذا املسلك لكن رأينا أن هذا يقتضي طوال ورمبا عاق الزمانأقواهل

عنه وأن األحوط هو أن نؤم الغرض األول الذي قصدناه فإن يسر اهللا تعاىل فيه وكان لنا انفساح من العمر 
  .فسيتم هذا الغرض

ريه من األشياء الطاهرة اليت تنفك منه غالبا مىت غريت أحد املاء الذي خالطه زعفران أو غ: املسألة الثانية 
أوصافه فإنه طاهر عند مجيع العلماء غري مطهر عند مالك والشافعي ومطهر عند أيب حنيفة ما مل يكن التغري عن 

ه وسبب اختالفهم هو خفاء تناول اسم املاء املطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه األشياء أعين هل يتناول. طبخ
أو ال يتناوله؟ فمن رأى أنه ال يتناوله اسم املاء املطلق وإمنا يضاف إىل الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا ال ماء 

مطلق مل جيز الوضوء به إذ كان الوضوء إمنا يكون باملاء املطلق ومن رأى أنه يتناوله اسم املاء املطلق أجاز به 
ملطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه ال جيوز الوضوء به وكذلك الوضوء ولظهور عدم تناول اسم املاء للماء ا

واحلق أن االختالط . يف مياه النبات املستخرجة منه إال ما يف كتاب ابن شعبان من إجازة طهر اجلمعة مباء الورد
ال يبلغ إىل  خيتلف بالكثرة والقلة فقد يبلغ من الكثرة إىل حد ال يتناوله اسم املطلق مثل ما يقال ماء الغسل وقد

ذلك احلد وخباصة مىت تغريت منه الريح فقط ولذلك مل يعترب الريح قوم ممن منعوا املاء املضاف وقد قال عليه 
اغسلنها مباء وسدر واجعلن يف األخرية كافورا أو شيئا : "الصالة والسالم ألم عطية عند أمره أياها بغسل ابنته

من االختالط حبيث يسلب عنه اسم املاء املطلق وقد روى عن مالك فهذا ماء خمتلط ولكنه مل يبلغ " من كافور
  .باعتبار الكثرة يف املخالطة والقلة والفرق بينهما فأجازه مع القلة وإن ظهرت األوصاف ومل جيزه مع الكثرة

به على كل حال  فقوم مل جييزوا الطهارة: اختلفوا فيه على ثالثة أقوال. املاء املستعمل يف الطهارة: املسألة الثالثة 
وهو مذهب الشافعي وأيب حنيفة وقوم كرهوه ومل جييزوا التيمم مع وجوده وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم مل 

وسبب اخلالف . يروا بينه وبني املاء املطلق فرقا وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه وشذ أبو يوسف فقال إنه جنس
  يف هذا أيضا ما يظن من أنه

ذا أيضا على ظاهره استثىن من مقتضى ذلك يف القياس املشركني ومن أخرجه خمرج الذم هلم فمن محل ه} َنَجٌس
أما الكلب فحديث أيب هريرة . وأما اآلثار فإهنا عارضت هذا القياس يف الكلب واهلر والسباع. طرد قياسه

" قه وليغسله سبع مراتإذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلري: "املتفق على صحته وهو قوله عليه الصالة والسالم
وأما اهلر فما رواه قرة عن ابن سريين " وعفروه الثامنة بالتراب"ويف بعضها " أوالهن بالتراب"ويف بعض طرقه 



" طهور اإلناء إذا ولغ فيه اهلر أن يغسل مرة أو مرتني: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه : السباع فحديث ابن عمر املتقدم عن أبيه قالوأما . وقرة ثقة عند أهل احلديث

وأما تعارض اآلثار يف " . إن كان املاء قلتني مل حيمل خبثا: "وسلم عن املاء وما ينوبه من السباع والدواب فقال
دينة تردها الكالب هذا الباب فمنها أنه روي عنه أنه سئل صلى اهللا عليه وسلم عن احلياض اليت بني مكة وامل

وحنو هذا حديث عمر الذي رواه مالك يف " هلا ما محلت يف بطوهنا ولكم ما غرب شرابا وطهورا: "والسباع فقال
يا صاحب احلوض ال ختربنا فإنا نرد وترد علينا وحديث أيب قتادة أيضا الذي خرجه مالك أن : موطئه وهو قوله

فأصغى هلا اإلناء حىت شربت مث قال إن رسول اهللا صلى اهللا  كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتنشرب منه
فاختلف العلماء يف تأويل هذه " إهنا ليست بنجس إمنا هي من الطوافني عليكم أو الطوافات: "عليه وسلم قال

اآلثار ووجه مجعها مع القياس املذكور فذهب مالك باألمر بإراقة سؤر الكلب وغسل اإلناء منه إىل أن ذلك 
اء الذي يلغ فيه ليس بنجس ومل ير إراقة ما عدا املاء من األشياء اليت يلغ فيها الكلب يف  عبادة غري معللة وأن امل

ا ملعارضة ذلك القياس له وألنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب جنس العني  املشهور عنه وذلك كما قلن
يريد أنه لو كان جنس العني لنجس الصيد } كَْن َعلَْيكُْمفَكُلُوا ِممَّا أَْمَس{: عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعاىل

  مبماسته وأيد هذا التأويل مبا جاء يف غسله من العدد والنجاسات ليس

وأما . إن هذا الغسل إمنا هو عبادة ومل يعرج على سائر تلك اآلثار لضعفها عنده: يشترط يف غسلها العدد فقال
ورأى أن ظاهر هذا احلديث يوجب جناسة سؤره وأن لعابه هو  الشافعي فاستثىن الكلب من احليوان احلي

وأما . النجس ال عينه فيما أحسب وأنه جيب أن يغسل الصيد منه وكذلك استثىن اخلنزير ملكان اآلية املذكورة
أبو حنيفة فإنه زعم أن املفهوم من تلك اآلثار الواردة بنجاسة واهلر والكلب هو من قبل حترمي حلومها وأن هذا 

وأما بعض الناس فاستثىن من ذلك الكلب . األسآر تابعة للحوم احليوان: من باب اخلاص أريد به العام فقال
وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب واهلر فاستثىن . واهلر والسباع على ظاهر األحاديث الواردة يف ذلك

ظاهر الكتاب له وملعارضة حديث  أما سؤر الكلب فللعدد املشترط يف غسله وملعارضة. من ذلك السباع فقط
وأما اهلرة فمصريا إىل ترجيح . أيب قتادة له إذ علل عدم جناسة اهلرة من قبل أهنا من الطوافني والكلب طواف

حديث أيب قتادة على حديث قرة عن ابن سريين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر وما ورد يف معناه 
طاب وذلك أنه ملا علل عدم النجاسة يف اهلرة بسبب الطواف فهم منه أن ملعارضة حديث أيب قتادة له بدليل اخل

وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب ومل ير . ما ليس بطواف وممن ذهب هذا املذهب ابن القاسم
ين أن العدد يف غسله شرطا يف طهارة اإلناء الذي ولغ فيه ألنه عارض ذلك عنده القياس يف غسل النجاسات أع

قال . املعترب فيها إمنا هو إزالة العني فقط وهذا على عادته يف رد أخبار اآلحاد ملكان معارضة األصول هلا
ا مل تعارضه عنده األصول ومل : القاضي فاستعمل من هذا احلديث بعضا ومل يستعمل بعضا أعين أنه استعمل منه م

هريرة الذي روى احلديث فهذه هي األشياء اليت  يستعمل ما عارضته منه األصول وعضد ذلك بأنه مذهب أيب
حركت الفقهاء إىل هذا االختالف الكثري يف هذه املسألة وقادهتم إىل االفتراق فيها واملسألة اجتهادية حمضة 

يعسر أن يوجد فيها ترجيح ولعل األرجح أن يستثىن من طهارة آسار احليوان الكلب واخلنزير واملشرك لصحة 
  يف الكلب وألن ظاهر الكتاب أوىل أن يتبع يف القول بنجاسة عني اخلنزير واملشرك مناآلثار الواردة 



القياس وكذلك ظاهر احلديث وعليه أكثر الفقهاء أعين على القول بنجاسة سؤر الكلب فإن األمر بإراقة ما 
دة يف الشرع من األمر ولغ فيه الكلب خميل ومناسب يف الشرع لنجاسة املاء الذي ولغ فيه أعين أن املفهوم بالعا

بإراقة الشيء وغسل اإلناء منه هو لنجاسة الشيء وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة اإلناء ملا اشترط 
وقد : قال القاضي. فيه العدد فغري نكري أن يكون الشرع خيص جناسة دون جناسة حبكم دون حكم تغليظا هلا

. ت إىل أن هذا احلديث معلل معقول املعىن ليس من سبب النجاسةذهب جدي رمحة اهللا عليه يف كتاب املقدما
ولذلك جاء هذا العدد : قال. بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ يف اإلناء كلبا فيخاف منه السم

الذي هو السبع يف غسله فإن هذا العدد قد استعمل يف الشرع يف مواضع كثرية يف العالج واملداواة من 
وهذا الذي قاله رمحه اهللا هو وجه حسن على طريقة املالكية فإنه إذا قلنا إن ذلك املاء غري جنس  األمراض

فاألوىل أن يعطي علة يف غسله من أن يقول إنه غري معلل وهذا طاهر بنفسه وقد اعترض عليه فيما بلغين بعض 
الوه هو عند استحكام هذه العلة إن الكلب الكلب ال يقرب املاء يف حني كلبه وهذا الذي ق: الناس بأن قال

وأيضا فإنه ليس يف احلديث ذكر املاء وإمنا فيه . بالكالب ال يف مباديها ويف أول حدوثها فال معىن العتراضهم
ذكر اإلناء ولعل يف سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعين قبل أن يستحكم به الكلب وال يستنكر ورود مثل 

ا ورد يف الذباب إذا وقع يف الطعام أن يغمس وتعليل ذلك أن يف أحد هذا يف الشرع فيكون هذا من با ب م
وأما ما قيل يف املذهب من أن هذا الكلب هو الكلب املنهي عن اختاذه أو الكلب . جناحيه داء ويف اآلخر دواء

  .اذهإن ذلك أعين النهي من باب التحريج يف اخت: احلضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل إال أن يقول قائل
فذهب قوم إىل أن أسآر الطهر طاهرة : اختلف العلماء يف أسآر الطهر على مخسة أقوال: املسألة اخلامسة 

وذهب آخرون إىل أنه جيوز للرجل أن يتطهر بسؤر املرأة . بإطالق وهو مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة
  أن وجيوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل وذهب آخرون إىل أنه جيوز للرجل

يتطهر بسؤر املرأة ما مل تكن املرأة جنبا أو حائضا وذهب آخرون إىل أنه ال جيوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل 
وسبب اختالفهم يف . ال جيوز وإن شرعا معا وهو مذهب أمحد بن حنبل: وقال قوم. صاحبه إال أن يشرعا معا

لنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يغتسل من اجلنابة أحدها أن ا: هذا اختالف اآلثار وذلك أن يف ذلك أربعة آثار
والثالث حديث احلكم الغفاري أن . والثاين حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها. هو وأزواجه من إناء واحد

والرابع حديث عبد . خرجه أبو داود والترمذي، النيب عليه الصالة والسالم هنى أن يتوضأ الرجل بفضل املرأة
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل املرأة واملرأة بفضل الرجل  :اهللا بن سرجس قال
مذهب الترجيح ومذهب اجلمع يف بعض : فذهب العلماء يف تأويل هذه األحاديث مذهبني. ولكن يشرعان معا
احد على أما من رجح حديث اغتسال النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أزواجه من إناء و. والترجيح يف بعض

ا كل  سائر األحاديث ألنه مما اتفق الصحاح على خترجيه ومل يكن عنده فرق بني أن يغتسال ألن املغتسلني مع
واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه بكذا حديث ميمونة مع هذا احلديث ورجحه على حديث الغفاري فقال 

. نة وهو مذهب أيب حممد بن حزموأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمو. بطهر األسآر على اإلطالق
ومجع بني حديث الغفاري وحديث اغتسال النيب عليه الصالة والسالم مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بني 
االغتسال معا وبني أن يغتسل أحدمها بفضل اآلخر وعمل على هذين احلديثني فقط أجاز للرجل أن يتطهر مع 



وأما من ذهب . هو من فضل طهرها وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره املرأة من إناء واحد ومل جيز أن يتطهر
ا خال حديث ميمونة فإنه أخذ حبديث عبد اهللا بن سرجس ألنه ميكن أن  مذهب اجلمع بني األحاديث كلها م
جيتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد ويكون فيه 

ن ال تتوضأ املرأة أيضا بفضل الرجل لكن يعارضه حديث ميمونة وهو حديث خرجه مسلم لكن زيادة وهي أ
  أكثر ظين أو أكثر: قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه

ا فلعله مل يبلغه  علمي أن أبا الشعثاء حدثين وأما من مل جيز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه وال يشرعان مع
وأما من هنى عن سؤر املرأة اجلنب واحلائض . ألحاديث إال حديث احلكم الغفاري وقاس الرجل على املرأةمن ا

  .فقط فلست أعلم له حجة إال أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر
 صار أبو حنيفة من بني معظم أصحابه وفقهاء األمصار إىل إجازة الوضوء بنبيذ التمر يف: املسألة السادسة 

السفر حلديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن فسأله رسول اهللا 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ، معي نبيذ يف إداويت: ؟ فقال" هل معك من ماء: "صلى اهللا عليه وسلم فقال

 ابن عمر عن عبد اهللا ابن مسعود وحديث أيب رافع موىل" شراب وطهور: "وقال، " اصبب فتوضأ به: "وسلم
وزعموا أنه منسوب إىل الصحابة علي " مثرة طيبة وماء طهور: "مبثله وفيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ورد أهل احلديث هذا اخلرب ومل يقبلوه . وابن عباس وأنه ال خمالف هلم من الصحابة فكان كاإلمجاع عندهم
طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود مل يكن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه لضعف رواته وألنه قد روي من 

قال فلم } فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً{: واحتج اجلمهور لرد هذا احلديث بقوله تعاىل. وسلم ليلة اجلن
لصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد ا: "جيعل ها هنا وسطا بني املاء والصعيد وبقوله عليه الصالة والسالم

وهلم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه يف احلديث اسم املاء " املاء إىل عشر حجيج فإذا وجد املاء فليمسه بشرته
  .والزيادة ال تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب لكن هذا خمالف لقوهلم إن الزيادة نسخ

  الباب الرابع يف نواقض الوضوء
وقوله عليه الصالة } أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الَْغاِئِط أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء{: الباب قوله تعاىل واألصل يف هذا

  ال يقبل اهللا صالة: "والسالم

واتفقوا يف هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح واملذي والودي " من أحدث حىت يتوضأ
  .كان خروجها على وجه الصحةلصحة اآلثار يف ذلك إذا 

  .ويتعلق هبذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل جتري منه جمرى القواعد هلذا الباب
: اختلف علماء األمصار يف انتقاض الوضوء مما خيرج من اجلسد من النجس على ثالثة مذاهب: املسألة األوىل 

وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري ، هة خرجفاعترب قوم يف ذلك اخلارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي ج
كل جناسة تسيل من اجلسد وخترج منه جيب منها الوضوء : وأمحد ومجاعة وهلم من الصحابة السلف فقالوا

وقال أبو يوسف من أصحاب أيب . كالدم والرعاف الكثري والفصد واحلجامة والقيء إال البلغم عند أيب حنيفة
واعترب قوم آخرون ، الوضوء ومل يعترب أحد من هؤالء اليسري من الدم إال جماهدإنه إذا مأل الفم ففيه : حنيفة



كل ما خرج من هذين السبيلني فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم : املخرجني الذكر والدبر فقالوا
أو حصا أو بلغم وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل املرض وممن قال هبذا 

واعترب قوم آخرون اخلارج واملخرج وصفة . قول الشافعي وأصحابه و حممد بن احلكم من أصحاب مالكال
كل ما خرج من السبيلني مما هو معتاد خروجه وهو البول والغائط واملذي والودي والريح إذا : اخلروج فقالوا

ول وضوءا وال يف السلس كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء فلم يروا يف الدم واحلصاة والب
والسبب يف اختالفهم أنه ملا أمجع املسلمون على انتقاض الوضوء مما . وممن قال هبذا القول مالك وجل أصحابه

تطرق إىل ذلك ثالثة . خيرج من السبيلني من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر اآلثار بذلك
. عيان هذه األشياء فقط املتفق عليها على ما رآه مالك رمحه اهللاأحدها أن يكون احلكم إمنا علق بأ: احتماالت

االحتمال الثاين أن يكون احلكم إمنا علق هبذه من جهة أهنا أجناس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة 
 واالحتمال الثالث أن يكون احلكم أيضا إمنا علق هبا من جهة أهنا خارجة من. والطهارة إمنا يؤثر فيها النجس

  هذين

السبيلني فيكون على هذين القولني األخريين ورود األمر بالوضوء من تلك األحداث اجملمع عليها إمنا هو من 
باب اخلاص أريد به العام ويكون عند مالك وأصحابه إمنا هو من باب اخلاص احملمول على خصوصه فالشافعي 

لفا أي عام هو الذي قصد به؟ فمالك يرجح مذهبه وأبو على أن األمر هبا هو من باب اخلاص أريد به العام واخت
والشافعي حمتج بأن املراد به ، بأن األصل هو أن حيمل اخلاص على خصوصه حىت يدل الدليل على غري ذلك

املخرج ال اخلارج باتفاقهم على إجياب الوضوء من الريح الذي خيرج من أسفل وعدم إجياب الوضوء منه إذا 
والفرق بينهما اختالف املخرجني فكان هذا تنبيها على أن احلكم . واحدةخرج من فوق وكالمها ذات 

للمخرج وهو ضعيف ألن الرحيني خمتلفان يف الصفة والرائحة وأبو حنيفة حيتج ألن املقصود بذلك هو اخلارج 
ة النجس لكون النجاسة مؤثرة يف الطهارة وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهار

املعنوية أعين طهارة النجس وحبديث ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاء فتوضأ ومبا روي عن عمر 
وابن عمر رضي اهللا عنهما من إجياهبما الوضوء من الرعاف ومبا روي من أمره صلى اهللا عليه وسلم املستحاضة 

ارج النجس وإمنا اتفق الشافعي وأبو حنيفة بالوضوء لكل صالة فكان املفهوم من هذا كله عند أيب حنيفة اخل
على إجياب الوضوء من األحداث املتفق عليها وإن خرجت على جهة املرض ألمره صلى اهللا عليه وسلم 

وأما مالك فرأى أن املرض له ها هنا تأثري يف الرخصة . بالوضوء عند كل صالة املستحاضة واالستحاضة مرض
ستحاضة مل تؤمر إال بالغسل فقط وذلك أن حديث فاطمة بنت أيب حبيش قياسا أيضا على ما روي من أن امل

هذا هو متفق على صحته وخيتلف يف هذه الزيادة فيه أعين األمر بالوضوء لكل صالة ولكن صححها أبو عمر 
ا روي أن عمر رضي اهللا عنه صلى وجرحه  ابن عبد الرب قياسا على من يغلبه الدم من جرح وال ينقطع مثل م

  .دمايثغب 
فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله وكثريه : اختلف العلماء يف النوم على ثالثة مذاهب: املسألة الثانية 

وقوم رأوا أنه ليس حبدث فلم يوجبوا منه الوضوء إال إذا تيقن باحلدث على مذهب من ال يعترب . الوضوء
  ،الشك



يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله أعين هل  وإذا شك على مذهب من يعترب الشك حىت إن بعض السلف كان
يكون منه حدث أم ال؟ وقوم فرقوا بني النوم القليل اخلفيف والكثري املستثقل فأوجبوا يف الكثري املستنقل 

وملا كانت بعض اهليئات يعرض فيها االستثقال من . الوضوء دون القليل وعلى هذا فقهاء األمصار واجلمهور
من نام مضطجعا أو ساجدا : كذلك خروج احلدث اختلف الفقهاء يف ذلك فقال مالكالنوم أكثر من بعض و

واختلف . ومن نام جالسا فال وضوء عليه إال أن يطول ذلك به. فعليه الوضوء طويال كان النوم أو قصريا
: الوأما الشافعي فق. القول يف مذهبه يف الراكع فمرة قال حكمه حكم القائم ومرة قال حكمه حكم الساجد

ال وضوء إال على من نام : وقال أبو حنيفة وأصحابه. على كل نائم كيفما نام الوضوء إال على من نام جالسا
وأصل اختالفهم يف هذه املسألة اختالف اآلثار الواردة يف ذلك وذلك أن هاهنا أحاديث يوجب . مضطجعا

ام ظاهرها أنه ليس يف النوم وضوء أصال كحديث ابن عباس أن النيب صلى  اهللا عليه وسلم دخل على ميمونة فن
إذا نعس أحدكم يف الصالة فلريقد : "عندها حىت مسعنا غطيطه مث صلى ومل يتوضأ وقوله عليه الصالة والسالم

ا روي أيضا أن أصحاب النيب صلى اهللا " حىت يذهب عنه النوم فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه وم
ملسجد حىت ختفق رؤوسهم مث يصلون وال يتوضأون وكلها آثار ثابتة وها هنا أيضا عليه وسلم كانوا ينامون يف ا

كنا يف سفر : أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث وأبينها يف ذلك حديث صفوان بن عسال وذلك أنه قال
بة فسوى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرنا أن ال ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم وال ننزعها إال من جنا

: ومنها حديث أيب هريرة املتقدم وهو قوله عليه الصالة والسالم. بني البول والغائط والنوم صححه الترمذي
فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه"

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم {: عىن يف قوله تعاىلوكثريه وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده امل
  إِلَى

أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم وغريه من السلف فلما تعارضت ظواهر هذه } الصَّالِة
مذهب الترجيح ومذهب اجلمع فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط : اآلثار ذهب العلماء فيها مذهبني

وب الوضوء من النوم أصال على ظاهر األحاديث اليت تسقطه وإما أوجبه من قليله وكثريه على ظاهر وج
ا ترجح عنده من األحاديث املوجبة أو من األحاديث املسقطة  األحاديث اليت تسقطه أيضا أعين على حسب م

وضوء على القليل وهو ومن ذهب مذهب اجلمع محل األحاديث املوجبة للوضوء منه على الكثري واملسقطة لل
وأما الشافعي فإمنا . كما قلنا مذهب اجلمهور واجلمع أوىل من الترجيح ما أمكن اجلمع عند أكثر األصوليني

محلها على أن املستثىن من هيئات النائم اجللوس فقط ألنه قد صح ذلك عن الصحابة أعين أهنم كانوا ينامون 
و حنيفة يف النوم يف االضطجاع فقط ألن ذلك ورد يف حديث وإمنا أوجبه أب. جلوسا وال يتوضئون ويصلون

. والرواية بذلك ثابتة عن عمر" إمنا الوضوء على من نام مضطجعا: "تزوجها وهو أنه عليه الصالة والسالم قال
: وأما مالك فلما كان النوم عنده إمنا ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث راعى فيه ثالثة أشياء

قال أو الطول أو اهليئة فلم يشترط يف اهليئة اليت يكون منها خروج احلدث غالبا ال الطول وال االستثقال االستث
  .واشترط ذلك يف اهليئات اليت ال يكون خروج احلدث منها غالبا

اختلف العلماء يف إجياب الوضوء من ملس النساء باليد أو بغري ذلك من األعضاء احلساسة : املسألة الثالثة



هب قوم إىل أن من ملس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب وال ستر فعليه الوضوء وكذلك من فذ
ا سواء التذ أو مل يلتذ وهبذا القول قال الشافعي وأصحابه إال أنه مرة فرق بني  قبلها ألن القبلة عندهم ملس م

وى بينهما ومرة فرق أيضا بني ذوات الالمس وامللموس فأوجب الوضوء على الالمس دون امللموس ومرة س
وذهب آخرون . احملارم والزوجة فأوجب الوضوء على من ملس الزوجة دون ذوات احملارم ومرة سوى بينهما

إىل إجياب الوضوء من اللمس إذا فارقته اللذة أو قصد اللذة يف تفصيل هلم يف ذلك وقع حبائل أو بغري حائل 
  بأي

ونفى قوم إجياب . مل يشترطوا لذة يف ذلك وهو مذهب مالك ومجهور أصحابه عضو اتفق ما عدا القبلة فإهنم
الوضوء ملن ملس النساء وهو مذهب أيب حنيفة ولكل سلف من الصحابة إال اشتراط اللذة فإين ال أذكر أحدا 

قه وسبب اختالفهم يف هذه املسألة اشتراك اسم اللمس يف كالم العرب فإن العرب تطل. من الصحابة اشترطها
مرة على اللمس الذي هو باليد ومرة تكين به عن اجلماع فذهب قوم إىل أن اللمس املوجب للطهارة يف آية 

وذهب آخرون إىل أنه اللمس باليد ومن هؤالء من رآه } أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء{: الوضوء هو اجلماع يف قوله تعاىل
من رآه من باب العام أريد به العام فلم يشترط اللذة فيه  من باب العام أريد به اخلاص فاشترط فيه اللذة ومنهم

ا عارض عموم اآلية من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يلمس  ومن اشترط اللذة فإمنا دعاه إىل ذلك م
عائشة عند سجوده بيده ورمبا ملسته وخرج أهل احلديث حديث حبيب بن أيب ثابت عن عروة عن عائشة عن 

ليه وسلم أنه قبل بعض نسائه مث خرج إىل الصالة ومل يتوضأ فقلت من هي إال أنت؟ فضحكت النيب صلى اهللا ع
: قال أبو عمر هذا احلديث وهنه احلجازيون وصححه الكوفيون وإىل تصحيحه مال أبو عمر بن عبد الرب قال

يف القبلة مل أر  وروي هذا احلديث أيضا من طريق معبد بن نباتة وقال الشافعي إن ثبت حديث معبد بن نباتة
وقد اجتمع من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على . فيها وال يف اللمس وضوءا

اللمس باليد وينطلق جمازا على اجلماع وأنه إذا تردد اللفظ بني احلقيقة واجملاز فاألوىل أن حيمل على احلقيقة 
إن اجملاز إذا كثر استعماله كان أدل على اجملاز منه على احلقيقة حىت يدل الدليل على اجملاز وألولئك أن يقولوا 

كاحلال يف اسم الغائط الذي هو أدل على احلدث الذي هو فيه جماز منه على املطمئن من األرض الذي هو فيه 
ي يف والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت داللته على املعنيني بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عند. حقيقة

اجلماع وإن كان جمازا ألن اهللا تبارك وتعاىل قد كىن باملباشرة واملس عن اجلماع ومها يف معىن اللمس وعلى هذا 
التأويل يف اآلية حيتج هبا يف إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقدمي فيها وال تأخري على ما سيأيت بعد وترتفع 

  املعارضة

اآلخر وأما من فهم من اآلية اللمسني معا فضعيف فإن العرب إذا خاطبت اليت بني اآلثار واآلية على التأويل 
باالسم املشترك إمنا تقصد به معىن واحدا من املعاين اليت يدل عليها االسم ال مجيع املعاين اليت يدل عليها وهذا 

  .بني بنفسه يف كالمهم
منهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه اختلف العلماء فيه على ثالثة مذاهب ف. مس الذكر: املسألة الرابعة 

وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأمحد وداود ومنهم من مل ير فيه وضوءا أصال وهو أبو حنيفة وأصحابه ولكال 
يه . صليت سلف من الصحابة والتابعني وقوم فرقوا بني أن ميسه حبال أو ال ميسه بتلك احلال وهؤالء افترقوا ف



ومنهم من فرق بني أن ميسه بباطن الكف أو ال ميسه فأوجبوا . ن يلتذ أو ال يلتذفمنهم من فرق فيه بني أ: فرقا
الوضوء مع اللذة ومل يوجبوه مع عدمها وكذلك أوجبه قوم مع املس بباطن الكف ومل يوجبوه مع املس بظاهرها 

وفرق قوم . ةوهذان االعتباران مرويان عن أصحاب مالك وكأن اعتبار باطن الكف راجع إىل اعتبار سبب اللذ
يف ذلك بني العمد والنسيان فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ومل يوجبوه مع النسيان وهو مروي عن مالك وهو 

ال واجب. قول داود وأصحابه وهذا الذي استقر من : قال أبو عمر. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة 
وسبب اختالفهم يف ذلك أن فيه حديثني . مذهب مالك عند أهل املغرب من أصحابه والرواية عنه فيه مضطربة

إذا مس : "احدمها احلديث الوارد عن طريق بسرة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: متعارضني
وهو أشهر األحاديث الواردة يف إجياب الوضوء من مس الذكر خرجه مالك يف املوطأ " أحدكم ذكره فليتوضأ

حنبل وضعفه أهل الكوفة وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة وكان أمحد وصححه حيىي بن معني وأمحد بن 
بن حنبل يصححه وقد روي أيضا معناه من طريق أيب هريرة وكان ابن املوطأ أيضا يصححه ومل خيرجه البخاري 

سلم قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و: واحلديث الثاين املعارض له حديث طلق بن علي قال. وال مسلم
وهل هو إال : "يا رسول اهللا ما ترى يف مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: وعنده رجل كأنه بدوي فقال

  ؟" بضعة منك

خرجه أيضا أبو داود والترمذي وصححه كثري من أهل العلم الكوفيون وغريهم فذهب العلماء يف تأويل هذه 
مذهب اجلمع فمن رجح حديث بسرة أو رآه  إما مذهب الترجيح أو النسخ وإما: األحاديث أحد مذهبني

ناسخا حلديث طلق بن علي قال بإجياب الوضوء من مس الذكر ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب 
الوضوء من مسه ومن رام أن جيمع بني احلديثني أوجب الوضوء منه يف حال ومل يوجبه يف حال أو محل حديث 

في الوجوب واالحتجاجات اليت حيتج هبا كل واحد من صليت بسرة على الندب وحديث طلق بن علي على ن
يف ترجيح احلديث الذي رجحه كثرية يطول ذكرها وهي قوما يف كتبهم ولكن نكتة اختالفهم هو ما أشرنا 

  .إليه
اختلف الصدر األول يف إجياب الوضوء من أكل ما مسته النار الختالف اآلثار الواردة يف : املسألة اخلامسة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واتفق مجهور فقهاء األمصار بعد الصدر األول على سقوطه إذ صح ذلك عن 
كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا : عندهم أنه عمل اخللفاء األربعة وملا ورد من حديث جابر أنه قال

احلديث أمحد وإسحاق ولكن ذهب قوم من أهل . عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار خرجه أبو داود
وطائفة غريهم أن الوضوء جيب فقط من أكل حلم اجلزور لثبوت احلديث الوارد بذلك عنه عليه الصالة 

  .والسالم
ا : املسألة السادسة  شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك يف الصالة ملرسل أيب العالية وهو أن قوم

ورد اجلمهور هذا احلديث . لم بإعادة الوضوء والصالةضحكوا يف الصالة فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وس
لكونه مرسال وملخالفته لألصول وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة يف الصالة وال ينقضها الصالة وهو 

  .مرسل صحيح
وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من محل امليت وفيه أثر ضعيف من غسل ميتا فليغتسل ومن : املسألة السابعة 



توضأ وينبغي أن تعلم أن مجهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء أو محله فلي
  جنون أو سكر وهؤالء كلهم قاسوه على النوم أعين أهنم

رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء يف احلالة اليت هي سبب للحدث غالبا وهو االستثقال فأحرى أن يكون 
لذلك فهذه هي مسائل الباب اجملمع عليها واملشهورات من املختلف فيها وينبغي أن نصري إىل ذهاب العقل سببا 

  .الباب اخلامس

  معرفة أفعال شروط الطهارة: الباب اخلامس

  الباب اخلامس
  وهو معرفة األفعال اليت تشترط هذه الطهارة يف فعلها

: اآلية وقوله عليه الصالة والسالم} آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِةَيا أَيَُّها الَِّذيَن {: واألصل يف هذا الباب قوله تعاىل
فاتفق املسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصالة } ال يقبل اهللا صالة بغري طهور وال صدقة من غلول{

ك ملكان هذا وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب ومل خيتلفوا أن ذل
والسبب يف . شرط يف مجيع الصلوات إال يف صالة اجلنازة ويف السجود أعين سجود التالوة فإن فيه خالفا شاذا

ذلك االحتمال العارض يف انطالق اسم الصالة على الصالة على اجلنائز وعلى السجود فمن ذهب إىل أن اسم 
شترط هذه الطهارة فيهما ومن ذهب إىل الصالة ينطلق على صالة اجلنائز وعلى السجود نفسه وهم اجلمهور ا

أنه ال ينطلق عليهما إذ كانت صالة اجلنائز ليس فيها ركوع وال سجود وكان السجود أيضا ليس فيه قيام وال 
  :ويتعلق هبذا الباب مع هذه املسألة أربع مسائل. ركوع مل يشترط هذه الطهارة فيهما

صحف أم ال؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إىل أهنا هل هذه الطهارة شرط يف مس امل: املسألة األوىل 
والسبب يف اختالفهم تردد مفهوم . شرط يف مس املصحف وذهب أهل الظاهر إىل أهنا ليست بشرط يف ذلك

 بني أن يكون املطهرون هم بين آدم وبني أن يكونوا هم املالئكة وبني أن} ال َيَمسُُّه إِلَّا الُْمطَهَُّرونَ{: قوله تعاىل
يكون هذا اخلرب مفهومه النهي وبني أن يكون خربا ال هنيا فمن فهم من املطهرون بين آدم وفهم من اخلرب النهي 

إنه ليس : ال جيوز أن ميس املصحف إال طاهر ومن فهم منه اخلرب فقط وفهم من لفظ املطهرون املالئكة قال: قال
  يف اآلية دليل على اشتراط

ذا مل يكن هنالك دليل ال من كتاب وال من سنة ثابتة بقي األمر على الرباءة هذه الطهارة يف مس املصحف وإ
ال : األصلية وهي اإلباحة احتج اجلمهور ملذهبهم حبديث عمرو بن حزم أن النيب عليه الصالة والسالم كتب

ابن وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس يف وجوب العمل هبا ألهنا مصحفة ورأيت ، ميس القرآن إال طاهر
املفوز يصححها إذا روهتا الثقات ألهنا كتاب النيب عليه الصالة والسالم وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن 
  .أبيه عن جده وأهل الظاهر يردوهنا ورخص مالك للصبيان يف مس املصحف على غري ألهنم غري طهر مكلفني

أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب : الاختلف الناس يف إجياب الوضوء على اجلنب يف أحو: املسألة الثانية 
فذهب اجلمهور إىل استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر إىل وجوبه لثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه 



وسلم من حديث عمر أنه ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول اهللا 
وذهب اجلمهور إىل . وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة" غسل ذكرك مث منتوضأ وا: "صلى اهللا عليه وسلم

محل األمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره ملكان عدم مناسبته وجوب الطهارة إلرادة النوم أعين 
لم املناسبة الشرعية وقد احتجوا أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

أال : فقيل له: ويف بعض رواياته" . أأصلي فأتوضأ: "أال نأتيك بطهر؟ فقال: خرج من اخلالء فأيت بطعام فقالوا
واالستدالل به ضعيف فإنه من باب مفهوم اخلطاب من أضعف أنواعه " ما أردت الصالة فأتوضأ: "تتوضأ؟ فقال

. وهو جنب ال ميس املاء إال أنه حديث ضعيف وقد احتجوا حبديث عائشة أنه عليه الصالة والسالم كان ينام
وكذلك اختلفوا يف وجوب الوضوء على اجلنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب وعلى الذي يريد أن يعاود أهله 
فقال اجلمهور يف هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة هلذه األشياء وذلك أن الطهارة إمنا فرضت يف 

كالصالة وأيضا ملكان تعارض اآلثار يف ذلك وذلك أنه روي عنه عليه الصالة والسالم الشرع ألحوال التعظيم 
  أنه أمر اجلنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ

. وكذلك روي عنه منع األكل والشرب للجنب حىت يتوضأ. وروي عنه أنه كان جيامع مث يعاود وال يتوضأ
  .وروي عنه إباحة ذلك

وسبب . مالك والشافعي إىل اشتراط الوضوء يف الطواف وذهب أبو حنيفة إىل إسقاطهذهب : املسألة الثالثة 
اختالفهم تردد الطواف بني أن يلحق حكمه حبكم الصالة أو ال يلحق وذلك أنه ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا 

اآلثار  وقد جاء يف بعض. عليه وسلم منع احلائض الطواف كما منعها الصالة فأشبه الصالة من هذه اجلهة
تسمية الطواف صالة وحجة أيب حنيفة أنه ليس كل شيء منعه احليض فالطهارة شرط يف فعله إذا ارتفع احليض 

  .كالصوم عند اجلمهور
ال جيوز ذلك له : ذهب اجلمهور إىل أنه جيوز لغري متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر اهللا وقال قوم: املسألة الرابعة 
أحدمها حديث أيب جهم قال أقبل رسول اهللا صلى اهللا : ديثان متعارضان ثابتانوسبب اخلالف ح. إال أن يتوضأ

عليه وسلم من حنو بئر مجل فلقيه عليه فلم يرد عليه حىت أقبل على اجلدار فمسح بوجهه ويديه مث إنه رد عليه 
 حيجبه عن واحلديث الثاين حديث علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال. الصالة والسالم السالم

قراءة القرآن شيء إال اجلنابة فصار اجلمهور إىل أن احلديث الثاين ناسخ لألول وصار من أوجب الوضوء لذكر 
  .اهللا إىل ترجيح احلديث األول

  كتاب الغسل
  مدخل

  كتاب الغسل

قواعدها ينحصر بعد املعرفة والكالم احمليط ب} َوإِنْ كُْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا{: واألصل يف هذه الطهارة قوله تعاىل
يف معرفة العمل يف : الباب األول: بوجوهبا وعلى من جتب ومعرفة ما به تفعل وهو املاء املطلق يف ثالثة أبواب



. يف معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة: والباب الثالث. يف معرفة نواقض هذه الطهارة: والثاين. هذه الطهارة
زمته الصالة وال خالف يف ذلك وكذلك ال خالف يف وجوهبا ودالئل ذلك فأما على من جتب؟ فعلى كل من ل

  .هي دالئل الوضوء بعينها وقد ذكرناها وكذلك أحكام املياه وقد تقدم القول فيها

  الباب األول يف معرفة العمل يف هذه الطهارة
  :وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل

الطهارة إمرار اليد على مجيع اجلسد كاحلال يف طهارة أعضاء  اختلف العلماء هل من شرط هذه: املسألة األوىل 
الوضوء أم يكفي فيها إفاضة املاء على مجيع اجلسد وإن مل مير يديه على بدنه فأكثر العلماء على أن إفاضة املاء 

وذهب مالك وجل أصحابه و املزين من أصحاب الشافعي إىل أنه إن فات املتطهر موضع واحد . كافية يف ذلك
والسبب يف اختالفهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر . من جسده مل مير يده عليه أن طهره مل يكمل بعد

األحاديث الواردة يف وذلك أن األحاديث الثابتة اليت وردت يف صفة غسله عليه الصالة والسالم من حديث 
ذكر التدلك وإمنا فيها إفاضة املاء فقط كان رسول اهللا : ديث عائشة قالتففي ح. عائشة وميمونة ليس فيها 

صلى اهللا عليه وسلم إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه مث خيلو بيمينه على مشاله فيغسل فرجه مث يتوضأ 
الدفع للصالة مث يأخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول الشعر مث يصب على رأسه ثالث غرفات مث يفيض املاء 

حديث ميمونة املساجد من هذا إال أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء  على جلده كله والصفة الواردة يف
هل تنقض ضفر رأسها لغسل اجلنابة : إىل آخر الطهر ويف حديث أم سلمة أيضا وقد سألته عليه الصالة والسالم

فإذا أنت إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك املاء ثالث حثيات مث تفيضي عليك املاء : "فقال عليه الصالة والسالم
وهو أقوى يف إسقاط التدلك من تلك األحاديث األخر ألنه ال ميكن هنالك أن يكون الواصف " قد طهرت

لطهره قد ترك التدلك وأما هاهنا فإمنا حصر هلا شروط الطهارة ولذلك أمجع العلماء على أن صفة الطهارة 
يث أم سلمة من ذلك فهو من أركاهنا الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاهتا وأن ما ورد يف حد

الواجبة وأن الوضوء يف أول الطهر ليس من شرط الطهر إال خالفا شاذا روي عن الشافعي وفيه قوة من جهة 
  ظواهر األحاديث ويف قول اجلمهور قوة من جهة النظر ألن

ن باب معارضة الطهارة ظاهر من أمرها أهنا شرط يف صحة الوضوء ال أن الوضوء شرط يف صحتها فهو م
القياس األحاديث على القياس فذهب قوم كما قلنا إىل ظاهر األحاديث وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء 
فلم يوجبوا التدلك وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه األحاديث فأوجبوا التدلك 

ومن رجح ظاهر األحاديث على القياس صار إىل كاحلال يف الوضوء فمن رجح القياس صار إىل إجياب التدلك 
وأما االحتجاج من طريق االسم ففيه ضعف إذ كان . قياس الطهر على الوضوء: إسقاط التدلك وأعين بالقياس

ا على حد سواء   .اسم الطهر والغسل ينطلق يف كالم العرب على املعنيني مجيع
نية أم ال؟ كاختالفهم يف الوضوء فذهب مالك والشافعي اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة ال: املسألة الثانية 

وأمحد وأبو ثور وداود وأصحابه إىل أن النية من شروطها وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إىل أهنا املساجد 
وسبب اختالفهم يف الطهر هو بعينه سبب اختالفهم يف الوضوء وقد تقدم . بغري نية كاحلال يف الوضوء عندهم

  .ذلك



اختلفوا يف املضمضة واالستنشاق يف هذه الطهارة أيضا كاختالفهم فيهما يف الوضوء أعين هل : ألة الثالثة املس
مها واجبان فيها أم ال؟ فذهب قوم إىل أهنما غري واجبني فيها وذهب قوم إىل وجوهبما وممن ذهب إىل عدم 

وسبب اختالفهم معارضة ظاهر حديث . وجوهبما مالك والشافعي وممن ذهب إىل وجوهبما أبو حنيفة وأصحابه
أم سلمة لألحاديث اليت نقلت من صفة وضوئه عليه الصالة والسالم يف طهره وذلك أن األحاديث اليت نقلت 

من صفة وضوئه يف الطهر فيها املضمضة واالستنشاق وحديث أم سلمة ليس فيه أمر ال مبضمضة وال باستنشاق 
} َوإِنْ كُْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا{: مل حديث أم سلمة ولقوله تعاىلفمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا جمل

أوجب املضمضة واالستنشاق ومن جعله معارضا مجع بينهما بأن محل حديثي عائشة وميمونة على الندب 
وحديث أم سلمة على الوجوب وهلذا السبب بعينه اختلفوا يف ختليل الرأس هل هو واجب يف هذه الطهارة أم 

  ؟ ومذهب مالك أنه مستحب ومذهب غريه أنه واجب وقد عضد مذهبهال

حتت كل شعرة جنابة فأنقوا البشرة وبلوا : "من أوجب التخليل مبا روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال
  " .الشعر

ذلك  اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليسا من شروطها كاختالفهم من: املسألة الرابعة 
وسبب اختالفهم يف ذلك هل فعله عليه الصالة والسالم حممول على الوجوب أو على الندب؟ . يف الوضوء؟

فإنه مل ينقل عنه عليه الصالة والسالم أنه ما توضأ قط إال مرتبا متواليا وقد ذهب قوم إىل أن الترتيب يف هذه 
: لقوله عليه الصالة والسالم يف حديث أم سلمةالطهارة أبني منها يف الوضوء وذلك بني الرأس وسائر اجلسد 

وحرف مث يقتضي الترتيب بال " إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات مث تفيضي املاء على جسدك"
  .خالف بني أهل اللغة

  الباب الثاين يف معرفة نواقض هذه الطهارة
. وقوله ويسألونك عن احمليض قل هو أذى اآلية} هَُّرواَوإِنْ كُْنُتْم ُجُنباً فَاطَّ{: واألصل يف هذا الباب قوله تعاىل

أحدمها خروج املين على وجه الصحة يف النوم أو يف اليقظة من : واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثني
ذكر كان أو أنثى إال ما روي عن النخعي من أنه كان ال يرى على املرأة غسال من االحتالم وإمنا اتفق اجلمهور 

يا رسول اهللا املرأة ترى يف املنام مثل : مساواة املرأة يف االحتالم للرجل حلديث أم سلمة الثابت أهنا قالتعلى 
وأما احلديث الثاين الذي اتفقوا أيضا عليه فهو دم " . نعم إذا رأت املاء: "ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال

ولتعليمه الغسل . اآلية} لوَنَك َعنِ الَْمِحيضِ قُلْ ُهَو أَذًىَوَيسْأَ{: احليض أعين إذا انقطع وذلك أيضا لقوله تعاىل
  .من احليض لعائشة وغريها من النساء واختلفوا يف هذا الباب مما جيري جمرى األصول يف مسألتني مشهورتني

ا اختلف الصحابة رضي اهللا عنهم يف سبب إجياب الطهر من الوطء فمنهم من رأى الطهر واجب: املسألة األوىل 
يف التقاء اخلتانني أنزل أو مل ينزل وعليه أكثر فقهاء األمصار مالك وأصحابه و الشافعي وأصحابه ومجاعة من 

  .أهل الظاهر وذهب قوم من أهل الظاهر إىل إجياب الطهر مع اإلنزال فقط

الصحيح والسبب يف اختالفهم يف ذلك تعارض األحاديث يف ذلك ألنه ورد يف ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل 
ومىت قلت ثابت فإمنا أعين به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ما : قال القاضي رضي اهللا عنه. على خترجيهما



إذا قعد بني شعبها األربع وألزق : "اجتمعا عليه أحدمها حديث أيب هريرة عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال
يث عثمان أنه سئل فقيل له أرأيت الرجل إذا جامع أهله واحلديث الثاين حد" اخلتان باخلتان فقد وجب الغسل

يتوضأ كما يتوضأ للصالة مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذهب العلماء يف : ومل مين؟ قال عثمان
والثاين مذهب الرجوع إىل ما عليه االتفاق عند التعارض الذي ، أحدمها مذهب النسخ: هذين احلديثني مذهبني

فاجلمهور رأوا أن حديث أيب هريرة ناسخ حلديث عثمان ومن احلجة هلم على . مع فيه وال الترجيحال ميكن اجل
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا جعل ذلك رخصة يف أول : ذلك ما روى عن أيب بن كعب أنه قال
هو مما ال ميكن اجلمع فيه  وأما من رأى أن التعارض بني هذين احلديثني. اإلسالم مث أمر بالغسل خرجه أبو داود

وقد رجح اجلمهور . بينهما وال الترجيح فوجب الرجوع عنده إىل ما عليه االتفاق وهو وجوب املاء من املاء
وذلك أنه ملا وقع اإلمجاع على أن جماورة اخلتانني توجب احلد وجب : حديث أيب هريرة من جهة القياس قالوا

ا القياس مأخوذ عن اخللفاء األربعة ورجح اجلمهور ذلك أيضا من أن يكون هو املوجب للغسل وحكوا أن هذ
  .حديث عائشة إلخبارها ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرجه مسلم

فذهب مالك إىل اعتبار . اختلف العلماء يف الصفة املعتربة يف كون خروج املين موجبا للطهر: املسألة الثانية 
ىل أن نفس خروجه هو املوجب للطهر سواء أخرج بلذة أو بغري لذة وسبب وذهب الشافعي إ. اللذة يف ذلك

أحدمها هل اسم اجلنب ينطلق على الذي أجنب على اجلهة الغري املعتادة أم ليس : اختالفهم يف ذلك هو شيئان
 ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إمنا ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة مل يوجب الطهر يف خروجه من غري

  لذة ومن

والسبب الثاين تشبيه . رأى أنه ينطلق على خروج املين كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن مل خيرج من لذة
خروجه بغري لذة بدم االستحاضة واختالفهم يف خروج الدم على جهة االستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس 

  .يوجبه؟ فسنذكره يف باب احليض وإن كان من هذا الباب
هذا الباب فرع وهو إذا انتقل من أصل جماريه بلذة مث خرج يف وقت آخر بغري لذة مثل أن  ويف املذهب يف

خيرج من اجملامع بعد أن يتطهر هذا النوع من اخلروج صحبته اللذة يف بعض نقلته ومل تصحبه يف بعض فمن 
  .ال جيب عليه الطهر: جيب الطهر ومن غلب حال عدم اللذة قال: غلب حال اللذة قال

  ب الثالث يف أحكام هذين احلدثني أعين اجلنابة واحليضالبا
  :أما أحكام احلدث الذي هو اجلنابة ففيه ثالث مسائل

فقوم منعوا ذلك بإطالق وهو : اختلف العلماء يف دخول املسجد للجنب على ثالثة أقوال: املسألة األوىل 
الشافعي وقوم أباحوا ذلك للجميع ومنهم مذهب مالك وأصحابه وقوم منعوا ذلك إال لعابر فيه ال مقيم ومنهم 

َيا أَيَُّها الَِّذينَ {: وسبب اختالف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعاىل. داود وأصحابه فيما أحسب
هو بني أن يكون يف اآلية جماز حىت يكون هناك حمذوف مقدر و. اآلية} آَمُنوا ال َتقَْرُبوا الصَّالةَ َوأَْنُتْم ُسكَاَرى

أي ال تقربوا موضع الصالة ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصالة : موضع الصالة
اء  وبني أال يكون هنالك حمذوف أصال وتكون اآلية على حقيقتها ويكون عابر السبيل هو املسافر الذي عدم امل

ومن مل ير ذلك مل يكن عنده يف اآلية  وهو جنب فمن رأى أن يف اآلية حمذوفا أجاز املرور للجنب يف املسجد



دليل على منع اجلنب اإلقامة يف املسجد وأما من منع العبور يف املسجد فال أعلم له دليال إال ظاهر ما روي عنه 
وهو حديث غري ثابت عند أهل احلديث " وال أحل املسجد جلنب وال حائض: "عليه الصالة والسالم أنه قال

  .هذا املعىن هو اختالفهم يف اجلنبواختالفهم يف احلائض يف 

ذهب قوم إىل إجازته وذهب اجلمهور إىل منعه وهم الذين منعوا أن ميسه : مس اجلنب املصحف: املسألة الثانية 
ال َيَمسُُّه إِلَّا {: وسبب اختالفهم هو سبب اختالفهم يف منع غري املتوضئ أن ميسه أعين قوله تعاىل. غري متوضئ
  .وقد ذكرنا سبب االختالف يف اآلية فيما تقدم وهو بعينه سبب اختالفهم يف منع احلائض مسه} الُْمطَهَُّرونَ

اختلف الناس يف ذلك فذهب اجلمهور إىل منع ذلك وذهب قوم إىل : قراءة القرآن للجنب: املسألة الثالثة 
لسالم ال مينعه من قراءة السبب يف ذلك االحتمال املتطرق إىل حديث على أنه قال كان عليه الصالة وا. إباحته

إن هذا ال يوجب شيئا ألنه ظن من الراوي ومن أين يعلم أحد أن : القرآن شيء إال اجلنابة وذلك أن قوما قالوا
ترك القراءة كان ملوضع اجلنابة إال لو أخربه بذلك؟ واجلمهور رأوا أنه مل يكن علي رضي اهللا عنه ليقول هذا 

قق وقوم جعلوا احلائض يف هذا االختالف مبنزلة اجلنب وقوم فرقوا بينهما عن توهم وال ظن وإمنا قاله عن حت
  .فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا وهو مذهب مالك فهذه هي أحكام اجلنابة

  وأما أحكام الدماء اخلارجة من الرحم

  مدخل

  :وأما أحكام الدماء اخلارجة من الرحم
  :أصوهلا ينحصر يف ثالثة أبوابفالكالم احمليط ب

  .معرفة أنواع الدماء اخلارجة من الرحم: األول 
، معرفة العالمات اليت تدل على انتقال الطهر إىل احليض واحليض إىل الطهر أو االستحاضة: والثاين 

  .واالستحاضة أيضا إىل الطهر
  .اأعين موانعهما وموجباهتم: معرفة أحكام احليض واالستحاضة: والثالث 

وحنن نذكر يف كل باب من هذه األبواب الثالثة من املسائل ما جيري جمرى القواعد واألصول جلميع ما يف هذا 
  .الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه واختلفوا فيه

  الباب األول

دم و. دم حيض وهو اخلارج على جهة الصحة: اتفق املسلمون على أن الدماء اليت خترج من الرحم ثالثة
  ،استحاضة وهو اخلارج على جهة املرض

  الباب الثاين



أما معرفة عالمات انتقال هذه الدماء بعضها إىل بعض وانتقال الطهر إىل احليض واحليض إىل الطهر فإن معرفة 
وحنن نذكر منها ما جيري جمرى األصول . ذلك يف األكثر تنبين على معرفة أيام الدماء املعتادة وأيام األطهار

  :بع مسائلوهي س
اختلف العلماء يف أكثر أيام احليض وأقلها وأقل أيام الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيام : املسألة األوىل 

وأما أقل أيام احليض فال حد هلا . أكثره عشرة أيام: وقال أبو حنيفة، احليض مخسة عشر يوما وبه قال الشافعي
: وقال الشافعي. ال أنه ال يعتد هبا يف األقراء يف الطالقعند مالك بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا إ

وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك فروي عنه . أقله ثالثة أيام: وقال أبو حنيفة. أقله يوم وليلة
ل عشرة أيام وروي عنه مثانية أيام وروي مخسة عشر يوما وإىل هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه وهبا قا

وأما أكثر الطهر . الشافعي وأبو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى ما انعقد عليه اإلمجاع فيما أحسب
فليس له عندهم حد وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فمن كان ألقل احليض عنده قدر معلوم وجب أن 

يكن ألقل احليض عنده قدر  يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد يف سن احليض عنده استحاضة ومن مل
حمدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ومن كان أيضا عنده أكثره حمدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك 
القدر عنده استحاضة ومن مل يكن ألقل احليض عنده قدر حمدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا ومن كان 

ى ذلك القدر عنده استحاضة ولكن حمصل مذهب مالك أيضا عنده أكثره حمدودا أوجب أن تكون ما زاد عل
مبتدأة ومعتادة فاملبتدأة تترك الصالة برؤية أول دم تراه إىل متام مخسة عشر : يف ذلك أن النساء على ضربني

يوما فإن مل ينقطع صلت وكانت مستحاضة وبه قال الشافعي أن مالكا قال تصلي من حني تتيقن االستحاضة 
وقيل عن مالك بل . تعيد صالة ما سلف هلا من األيام إال أقل احليض عنده وهو يوم وليلة وعند الشافعي أهنا

  تعتد أيام والدهتا مث تستظهر

إحدامها بناؤها على عادهتا : وأما املعتادة ففيها روايتان عن مالك. بثالثة أيام فإن مل ينقطع الدم فهي مستحاضة
والثانية جلوسا إىل انقضاء أكثر مدة احليض أو تعمل على . احليضوزيادة ثالثة أيام ما مل تتجاوز أكثر مدة 

تعمل على أيام عادهتا وهذه األقاويل كلها املختلف فيها عند : وقال الشافعي. التمييز إن كانت من أهل التمييز
ا ظن أن الفقهاء يف أقل احليض وأكثره وأقل الطهر ال مستند هلا إال التجربة والعادة وكل إمنا قال من ذلك م

التجربة أوقفته على ذلك والختالف ذلك يف النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه األشياء يف أكثر 
النساء ووقع يف ذلك هذا اخلالف الذي ذكرنا وإمنا أمجعوا باجلملة على أن الدم إذا متادى أكثر من مدة احليض 

فإذا أقبلت احليضة فاتركي : "فاطمة بنت أيب حبيشأنه استحاضة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثابت ل
واملتجاوزة ألمد أكثر أيام احليض قد ذهب عنها قدرها " الصالة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

ضرورة وإمنا صار الشافعي ومالك رمحه اهللا يف املعتادة يف إحدى الروايتني عنه إىل أهنا تبين على عادهتا حلديث أم 
ي رواه يف املوطأ أن امرأة كانت هتراق الدماء على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستفتت هلا سلمة الذ

لتنظر إىل عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن من الشهر : "أم سلمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
لفت ذلك فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث قبل أن يصيبها الذي أصاهبا فلتترك الصالة قدر ذلك من الشهر فإذا خ

وإمنا رأى أيضا . فأحلقوا حكم احلائض اليت تشك يف االستحاضة حبكم املستحاضة اليت تشك يف احليض" لتصلي



وأما االستظهار الذي قال . يف املبتدأة أن يعترب أيام والدهتا ألن أيام والدهتا شبيهة بأيامها فجعل حكمهما واحدا
فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه رمحهم اهللا وخالفهم يف ذلك مجيع فقهاء األمصار ما عدا ، يامبه مالك بثالثة أ

  .إذ مل يكن لذلك ذكر يف األحاديث الثابتة وقد روي يف ذلك أثر ضعيف، األوزاعي
  ،ذهب مالك وأصحابه يف احلائض اليت تنقطع حيضتها: املسألة الثانية 

هر يوما أو يومني إىل أهنا جتمع أيام الدم بعضها إىل بعض وتلغي أيام الطهر وذلك بأن حتيض يوما أو يومني وتط
ال تدري لعل ذلك طهر فإذا اجتمع هلا من أيام  وتغتسل يف كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي فإهنا 

ام الدم وروي عن مالك أيضا أهنا تلفق أي. الدم مخسة عشر يوما فهي مستحاضة وهبذا القول قال الشافعي
وتعترب بذلك أيام عادهتا فإن ساوهتا استظهرت بثالثة أيام فإن انقطع الدم وإال فهي مستحاضة وجعل األيام اليت 

ال ترى فيها الدم غري معتربة يف العدد ال معىن له فإنه ال ختلو تلك األيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر فإن 
لدم وإن كانت أيام طهر فليس جيب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إىل أيام ا

ختللها طهر والذي جييء على أصوله أهنا أيام حيض ال أيام طهر إذ أقل الطهر عنده حمدود وهو أكثر من اليوم 
ا أو. واليومني فتدبر هذا فإنه بني إن شاء اهللا تعاىل دم احليض ودم النفاس جيري مث ينقطع يوم يومني مث  واحلق أن 

  .يعود حىت تنقضي أيام احليض أو النفاس كما جتري ساعة أو ساعتني من النهار مث تنقطع
اختلفوا يف أقل النفاس وأكثره فذهب مالك إىل أنه ال حد ألقله وبه قال الشافعي وذهب أبو : املسألة الثالثة 

ا وقا: حنيفة وقوم إىل أنه حمدود فقال أبو حنيفة أحد عشر يوما : ل أبو يوسف صاحبههو مخسة وعشرون يوم
ا مث رجع عن ذلك فقال: وأما أكثره فقال مالك مرة. عشرون يوما: وقال احلسن البصري يسأل : هو ستون يوم

وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن . عن ذلك النساء وأصحابه ثابتون على القول األول وبه قال الشافعي
ة وقد قيل تعترب املرأة يف ذلك أيام أشباهها من النساء فإذا جاوزهتا فهي أكثره أربعون يوما وبه قال أبو حنيف

للذكر ثالثون يوما ولألنثى أربعون يوما وسبب : وفرق قوم بني والدة الذكر ووالدة األنثى فقالوا. مستحاضة
عليها اخلالف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة الختالف أحوال النساء يف ذلك وألنه ليس هناك سنة يعمل 

  .كاحلال يف اختالفهم يف أيام احليض والطهر

اختلف الفقهاء قدميا وحديثا هل الدم الذي ترى احلامل هو حيض أم استحاضة؟ فذهب مالك : املسألة الرابعة 
والشافعي يف أصح قوليه وغريمها إىل أن احلامل حتيض وذهب أبو حنيفة وأمحد والثوري وغريهم إىل أن احلامل 

الدم الظاهر هلا دم فساد وعلة إال أن يصيبها الطلق فإهنم أمجعوا على أنه دم نفاس وأن حكمه ال حتيض وأن 
حكم احليض يف منعه الصالة وغري ذلك من أحكامه وملالك وأصحابه يف معرفة انتقال احلائض احلامل إذا متادى 

كم احلائض نفسها أعين أحدها أن حكمها ح: هبا الدم من حكم احليض إىل حكم االستحاضة أقوال مضطربة
إما أن تقعد أكثر أيام احليض مث هي مستحاضة وإما أن تستظهر على أيامها املعتادة بثالثة أيام ما مل يكن جمموع 

ذلك أكثر من مخسة عشر يوما وقيل إهنا تقعد حائضا ضعف أكثر أيام احليض وقيل إهنا تضعف أكثر أيام 
هر الثاين من محلها تضعف أيام أكثر احليض مرتني ويف الثالث ثالث احليض بعدد الشهور اليت مرت هلا ففي الش

وسبب اختالفهم يف ذلك عسر الوقوف على ذلك . مرات ويف الرابع أربع مرات وكذلك ما زادت األشهر
بالتجربة واختالط األمرين فإنه مرة يكون الدم الذي تراه احلامل دم حيض وذلك إذا كانت قوة املرأة وافرة 



صغريا وبذلك أمكن أن يكون محل على محل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر األطباء ومرة يكون  واجلنني
الدم الذي تراه احلامل لضعف اجلنني ومرضه التابع لضعفها ومرضها يف األكثر فيكون دم علة ومرض وهو يف 

  .األكثر دم علة
حيض أم ال؟ فرأت مجاعة أهنا حيض يف أيام اختلف الفقهاء يف الصفرة والكدرة هل هي : املسألة اخلامسة 

أن الصفرة والكدرة حيض : ويف املدونة عنه. احليض وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وروي مثل ذلك عن مالك
إن الصفرة والكدرة : وقال داود وأبو يوسف. يف أيام احليض ويف غري أيام احليض رأت ذلك مع الدم أو مل تره

والسبب يف اختالفهم خمالفة ظاهر حديث أم عطية حلديث عائشة وذلك أنه روي . دمال تكون حيضة إال بأثر ال
ا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا وروى عن عائشة: عن أم عطية أهنا قالت أن النساء كن يبعثن : كن

عجلن حىت ال ت: إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم احليض يسألنها عن الصالة فتقول
  ترين

فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا سواء طهرت يف أيام احليض أو يف غري . القصة البيضاء
إن : أيامه مع الدم أو بال دم فإن حكم الشيء الواحد يف نفسه ليس خيتلف ومن رام اجلمع بني احلديثني قال

نقطاعه أو أن حديث عائشة هو يف أيام احليض حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم وحديث عائشة يف أثر ا
وقد ذهب قوم إىل ظاهر حديث أم عطية ومل يروا الصفرة والكدرة شيئا . وحديث أم عطية يف غري أيام احليض

دم احليض : "ال يف أيام حيض وال يف غريها وال بأثر الدم وال بعد انقطاعه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ن الصفرة والكدرة ليست بدم وإمنا هي من سائر الرطوبات اليت ترخيها الرحم وهو وأل" دم أسود يعرف

  .مذهب أيب حممد بن حزم
اختلف الفقهاء يف عالمة الطهر فرأى قوم أن عالمة الطهر رؤية القصة البيضاء أو اجلفوف : املسألة السادسة 

أن تطهر بالقصة البيضاء أو باجلفوف أي  وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك وسواء كانت املرأة ممن عادهتا
إن كانت املرأة ممن ترى القصة البيضاء فال تطهر حىت تراها وإن : وفرق قوم فقالوا. ذلك رأت طهرت به

وسبب اختالفهم أن منهم من راعى العادة . كانت ممن ال تراها فطهرها اجلفوف وذلك يف املدونة عن مالك
وقد قيل إن اليت عادهتا اجلفوف تطهر بالقصة البيضاء وال تطهر اليت عادهتا ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط 

  .القصة البيضاء باجلفوف وقد قيل بعكس هذا وكله ألصحاب مالك
اختلف الفقهاء يف املستحاضة إذا متادى هبا الدم مىت يكون حكمها حكم احلائض كما اختلفوا : املسألة السابعة 

دم مىت يكون حكمها حكم املستحاضة وقد تقدم ذلك فقال مالك يف املستحاضة يف احلائض إذا متادى هبا ال
حكمها حكم الطاهرة إىل أن يتغري الدم إىل صفة احليض وذلك إذا مضى الستحاضتها من األيام ما هو : أبدا

هلا يف أعين إذا اجتمع هلا هذان الشيئان تغري الدم وأن مير : أكثر من أقل أيام الطهر فحينئذ تكون حائضا
وقال أبو حنيفة تقعد أيام عادهتا إن . االستحاضة من األيام ما ميكن أن يكون طهرا وإال فهي مستحاضة أبدا

  كانت هلا عادة وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر احليض

تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز وإن كانت من أهل العادة : وقال الشافعي. وذلك عنده عشرة أيام
. أحدمها تعمل على التمييز والثاين على العادة: لى العادة وإن كانت من أهلهما معا فله يف ذلك قوالنعملت ع



والسبب يف اختالفهم أن يف ذلك حديثني خمتلفني أحدمها حديث عائشة عن فاطمة بنت أيب حبيش أن النيب 
 كانت حتيض فيها قبل أن يصيبها عليه الصالة والسالم أمرها وكانت مستحاضة أن تدع الصالة قدر أيامها اليت

الذي أصاهبا مث تغتسل وتصلي ويف معناه أيضا حديث أم سلمة املتقدم الذي خرجه مالك واحلديث الثاين ما 
خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أيب حبيش أهنا كانت استحيضت فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ن ذلك فامكثي عن الصالة وإذا كان اآلخر فتوضئي وصلي فإمنا هو إن دم احليضة أسود يعرف فإذا كا: "وسلم
وهذا احلديث صححه أبو حممد بن حزم فمن هؤالء من ذهب مذهب الترجيح ومنهم من ذهب مذهب " عرق

اجلمع فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد يف معناه قال باعتبار األيام و مالك رضي اهللا عنه 
فقط يف احلائض اليت تشك يف احليض أعين ال عددها وال موضعها من الشهر إذ كان عندها اعترب عدد األيام 

ذلك معلوما والنص إمنا جاء يف املستحاضة اليت تشك يف احليض فاعترب احلكم يف الفرع ومل يعتربه يف األصل 
من راعى مع اعتبار ومن رجح حديث فاطمة بنت أيب حبيش قال باعتبار اللون ومن هؤالء . وهذا غريب فتأمله

يما حكاه عبد الوهاب ومنهم . لون الدم مضي ما ميكن أن يكون طهرا من أيام االستحاضة وهو قول مالك ف
احلديث األول هو يف اليت تعرف عدد أيامها من الشهر : ومن مجع بني احلديثني قال. من مل يراع ذلك

ف لون الدم ومنهم من رأى أهنا إن مل تكن من والثاين يف اليت ال تعرف عددها وال موضعها وتعر. وموضعها
أهل التمييز وال تعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها أو ال تعرف عددها أهنا تتحرى على حديث محنة 

  إمنا هي ركضة: "بنت جحش صححه الترمذي وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

وسيأيت احلديث بكماله عند حكم " ام يف علم اهللا مث اغتسليمن الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أي
: وهي باجلملة واقعة يف أربعة مواضع، فهذه هي مشهورات املسائل اليت يف هذا الباب، املستحاضة يف الطهر

 والثالث معرفة انتقال احليض إىل. والثاين معرفة انتقال احليض إىل الطهر. أحدها معرفة انتقال الطهر إىل احليض
وأما الثالثة . والرابع معرفة انتقال االستحاضة إىل احليض وهو الذي وردت فيه األحاديث. االستحاضة

  .أعين عن حتديدها وكذلك األمر يف انتقال النفاس إىل االستحاضة: فمسكوت عنها

  الباب الثالث

  وهو معرفة أحكام احليض واالستحاضة
واألحاديث الواردة يف ذلك اليت ، اآلية} َنَك َعنِ الَْمِحيضَِوَيْسأَلو{: واألصل يف هذا الباب قوله تعاىل

أحدها فعل الصالة ووجوهبا أعين أنه ليس جيب : واتفق املسلمون على أن احليض مينع أربعة أشياء. سنذكرها
والثاين أنه مينع فعل الصوم ال قضاؤه وذلك حلديث عائشة الثابت أهنا . على احلائض قضاؤها خبالف الصوم

. وإمنا قال بوجوب القضاء عليها طائفة من اخلوارج، كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة: قالت
والثالث فيما أحسب الطواف حلديث عائشة الثابت حني أمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تفعل كل ما 

  .اآلية} فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمِحيضِ{ :والرابع اجلماع يف الفرج لقوله تعاىل. يفعل احلاج غري الطواف بالبيت
  :واختلفوا من أحكامها يف مسائل نذكر منها مشهوراهتا وهي مخس

له منها : اختلف الفقهاء يف مباشرة احلائض وما يستباح منها فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: املسألة األوىل 



وسبب . إمنا جيب عليه أن جيتنب موضع الدم فقط: ظاهريوقال سفيان الثوري وداود ال. ما فوق اإلزار فقط
وذلك أنه ورد يف ، اختالفهم ظواهر األحاديث الواردة يف ذلك واالحتمال الذي يف مفهوم آية احليض

  األحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة

وورد . مث يباشرها وأم سلمة أنه عليه الصالة والسالم كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها
" اصنعوا كل شيء باحلائض إال النكاح: "أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

" اكشفي عن فخذك: "وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا وهي حائض
وأما االحتمال . فئ وكان قد أوجعه الربدفكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حىت د: قالت

اْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمِحيضِ{: الذي يف آية احليض فهو تردد قوله تعاىل بني أن حيمل على عمومه } قُلْ ُهَو أَذًى فَ
َو أَذًى{: إال ما خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به اخلاص بدليل قوله تعاىل فيه ألذى وا} قُلْ ُه

إمنا يكون يف موضع الدم فمن كان املفهوم منه عنده العموم أعين أنه إذا كان الواجب عنده أن حيمل هذا القول 
على عمومه حىت خيصصه الدليل استثىن من ذلك ما فوق اإلزار بالسنة إذ املشهور جواز ختصيص الكتاب 

اص رجح هذه اآلية على اآلثار املانعة مما حتت بالسنة عند األصوليني ومن كان عنده من باب العام أريد به اخل
اإلزار وقوى ذلك عنده باآلثار املعارضة لآلثار املانعة مما حتت اإلزار اجلمع بني هذه اآلثار وبني مفهوم اآلية على 
 هذا املعىن الذي نبه عليه اخلطاب الوارد فيها وهو كونه أذى فحمل أحاديث املنع ملا حتت اإلزار على الكراهية

وأحاديث اإلباحة ومفهوم اآلية على اجلواز ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم 
احلائض شيء جنس إال موضع الدم وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل عائشة أن تناوله اخلمرة وهي 

وما ثبت أيضا من ترجيلها " دكإن حيضتك ليست يف ي: "إين حائض فقال عليه الصالة والسالم: حائض فقالت
  " .إن املؤمن ال ينجس: "رأسه عليه الصالة والسالم وهي حائض وقوله عليه الصالة والسالم

اختلفوا يف وطء احلائض يف طهرها وقبل االغتسال فذهب مالك والشافعي واجلمهور إىل أن : املسألة الثانية 
  ذلك ال جيوز حىت تغتسل وذهب

 أن ذلك جائز إذا طهرت ألكثر أمد احليض وهو حائض طهرت مىت طهرت وبه قال أبو أبو حنيفة وأصحابه إىل
هل } فَإِذَا َتطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اللَُّه{: وسبب اختالفهم االحتمال الذي يف قوله تعاىل. حممد بن حزم

مث إن كان الطهر باملاء فهل املراد به طهر مجيع املراد به الطهر الذي هو انقطاع دم احليض أم الطهر باملاء؟ 
اجلسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر يف كالم العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثالثة املعاين وقد 

ا يكون من فعل  رجح اجلمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إمنا تنطلق على ما يكون من فعل املكلفني ال على م
أظهر يف معىن الغسل باملاء منه يف الطهر الذي هو انقطاع الدم } فَإِذَا َتطَهَّْرنَ{: تعاىل غريهم فيكون قوله

: واألظهر جيب املصري إليه حىت يدل الدليل على خالفه ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن يف قوله تعاىل
واملسألة كما ترى حمتملة . التطهر باملاءهو أظهر يف الطهر الذي هو انقطاع دم احليض منه يف } َحتَّى َيطُْهْرنَ{

معىن واحدا من هذه املعاين الثالثة أن يفهم } َحتَّى َيطُْهْرنَ{: وجيب على من فهم من لفظ الطهر يف قوله تعاىل
من  ألنه مما ليس ميكن أو مما يعسر أن جيمع يف اآلية بني معنيني} فَإِذَا َتطَهَّْرنَ{: ذلك املعىن بعينه من قوله تعاىل

هذه املعاين خمتلفني حىت يفهم من لفظة يطهرن النقاء ويفهم من لفظ تطهرن الغسل باملاء على ما جرت به عادة 



املالكيني يف االحتجاج ملالك فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا ال تعط فالنا درمها حىت يدخل الدار فإذا دخل 
ر فأعطه درمها ألن اجلملة الثانية هي مؤكدة ملفهوم اجلملة املسجد فأعطه درمها بل إمنا يقولون وإذا دخل الدا

على أنه } فَإِذَا َتطَهَّْرنَ{: على أنه النقاء وقوله} َوال َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى َيطُْهْرنَ{: ومن تأول قوله تعاىل. األوىل
د فأعطه درمها وذلك غري الغسل باملاء فهو مبنزلة من قال ال تعط فالنا درمها حىت يدخل الدار فإذا دخل املسج

وال تقربوهن حىت يطهرن ويتطهرن : مفهوم يف كالم العرب إال أن يكون هنالك حمذوف ويكون تقدير الكالم
  فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا ويف تقدير هذا احلذف بعد أما

ليه لكن هذا يعارضه ظهور وال دليل عليه إال أن يقول قائل ظهور لفظ التطهر يف معىن االغتسال هو الدليل ع
عدم احلذف يف اآلية فإن احلذف جماز ومحل الكالم على احلقيقة أظهر من محله على اجملاز وكذلك فرض اجملتهد 

هاهنا إذا انتهى بنظره إىل مثل هذا املوضع أن يوازن بني الظاهرين فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل 
هور لفظ فإذا تطهرن يف االغتسال باملاء وظهور عدم احلذف يف اآلية إن عليه وأعين بالظاهرين أن يقايس بني ظ

أحب أن حيمل لفظ يطهرن على ظاهره من النقاء فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه أعين إما أن ال 
يقدر يف اآلية حذفا وحيمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل باملاء أو يقايس بني ظهور لفظ فإذا تطهرن يف 

تسال وظهور لفظ يطهرن يف النقاء فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاين له وعمل على االغ
أهنما يدالن يف اآلية على معىن واحد أعين إما على معىن النقاء وإما على معىن االغتسال باملاء وليس يف طباع 

كل جمتهد : مثل هذه احلال يسوغ أن يقال ويف، النظر الفقهي أن ينتهي يف هذه األشياء إىل أكثر من هذا فتأمله
  .وأما اعتبار أيب حنيفة أكثر احليض يف هذه املسألة فضعيف. مصيب

يستغفر اهللا : اختلف الفقهاء يف الذي يأيت امرأته وهي حائض فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: املسألة الثالثة 
إن وطئ يف : وقالت فرقة من أهل احلديث. دينار يتصدق بدينار أو بنصف: وقال أمحد بن حنبل. وال شيء عليه

وسبب اختالفهم يف ذلك اختالفهم يف صحة . الدم فعليه دينار وإن وطئ يف انقطاع الدم فنصف دينار
األحاديث الواردة يف ذلك أو وهيها وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الذي يأيت 

وكذلك روي أيضا يف حديث ابن عباس هذا . وروي عنه بنصف دينار. ق بدينارامرأته وهي حائض أنه يتصد
وروي يف هذا احلديث يتصدق . وإن وطئ يف انقطاع الدم فنصف دينار. أنه إن وطئ يف الدم فعليه دينار

خبمسي دينار وبه قال األوزاعي فمن صح عنده شيء من هذه األحاديث صار إىل العمل هبا ومن مل يصح عنده 
  .ء منها وهم اجلمهور عمل على األصل الذي هو سقوط احلكم حىت يثبت بدليلشي

اختلف العلماء يف املستحاضة فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط وذلك عندما ترى أنه قد : املسألة الرابعة 
ين انقضت حيضتها بإحدى تلك العالمات اليت تقدمت على حسب مذهب هؤالء يف تلك العالمات وهؤالء الذ

فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صالة وقوم استحبوا ذلك هلا ومل : أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمني
يوجبوه عليها والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم وأكثر فقهاء 

م مل يوجب عليها إال استحبابا وهو مذهب األمصار وأكثر هؤالء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صالة وبعضه
مالك وقوم آخرون غري هؤالء رأوا أن على املستحاضة أن تتطهر لكل صالة وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر 
الظهر إىل أول العصر مث تتطهر وجتمع بني الصالتني وكذلك تؤخر املغرب إىل آخر وقتها وأول وقت العشاء 



ما مث تتطهر طهرا ثالثا لصالة الصبح فأوجبوا عليها ثالثة أطهار يف اليوم والليلة وتتطهر طهرا ثانيا وجتمع بينه
ومنهم من . وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا يف اليوم والليلة ومن هؤالء من مل حيد له وقتا وهو مروي عن علي

س عليها إال طهر واحد قول إنه لي: رأى أن تتطهر من طهر إىل طهر فيتحصل يف املسألة باجلملة أربعة أقوال
. وقول إن عليها ثالثة أطهار يف اليوم والليلة. وقول إن عليها الطهر لكل صالة. فقط عند انقطاع دم احليض

والسبب يف اختالفهم يف هذه املسألة هو اختالف ظواهر . وقول إن عليها طهرا واحدا يف اليوم والليلة
واحد منها متفق : ذلك من األحاديث املشهورة أربعة أحاديثوذلك أن الوارد يف ، األحاديث الواردة يف ذلك

جاءت فاطمة ابنة أيب حبيش إىل : أما املتفق على صحته فحديث عائشة قالت. على صحته وثالثة خمتلف فيها
يا رسول اهللا إين امرأة أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة؟ فقال هلا عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

ال إمنا ذلك عرق وليست باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي : "ة والسالمالصال
وهذه الزيادة مل خيرجها البخاري وال " وتوضئي لكل صالة"ويف بعض روايات هذا احلديث " عنك الدم وصلي

  مسلم وخرجها أبو داود

ة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرمحن بن واحلديث الثاين حديث عائش. وصححها قوم من أهل احلديث
عوف أهنا استحاضت فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تغتسل لكل صالة أسنده إسحاق عن الزهري 

: أهنا استحيضت فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا: وأما سائر أصحاب الزهري فإمنا رووا عنه
وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صالة على أن ذلك هو الذي " ضةإمنا هو عرق وليست باحلي"

وأما الثالث . فهمت منه ال أن ذلك منقول عن لفظه عليه الصالة والسالم ومن هذا الطريق خرجه البخاري
يا رسول اهللا إن فاطمة ابنة أيب حبيش استحيضت فقال رسول اهللا صلى : فحديث أمساء بنت عميس أهنا قالت

لتغسل للظهر والعصر غسال واحدا وللمغرب والغشاء غسال واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ : "هللا عليه وسلما
وأما الرابع فحديث محنة ابنة جحش وفيه أن . خرجه أبو داود وصححه أبو حممد بن حزم" فيما بني ذلك

رى أنه قد انقطع دم احليض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريها بني أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ت
وبني أن تغتسل يف اليوم والليلة ثالث مرات على حديث أمساء بنت عميس إال أن هنالك ظاهره على الوجوب 

مذهب النسخ : وهنا على التخيري فلما اختلفت ظواهر هذه األحاديث ذهب الفقهاء يف تأويلها أربعة مذاهب
لفرق بني اجلمع والبناء أن الباين ليس يرى أن هنالك تعارضا ومذهب الترجيح ومذهب اجلمع ومذهب البناء وا

أما من ذهب . فيجمع بني احلديثني وأما اجلامع فهو يرى أن هنالك تعارضا يف الظاهر فتأمل هذا فإنه فرق بني
مذهب الترجيح فمن أخذ حبديث فاطمة ابنة أيب حبيش ملكان االتفاق على صحته عمل على ظاهره أعين من أنه 

يأمرها صلى اهللا عليه وسلم أن تغتسل لكل صالة وال أن جتمع بني الصلوات بغسل واحد وال بشيء من تلك مل 
إذنه وإىل هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤالء وهم اجلمهور ومن صحت عنه من هؤالء 

  عندهالزيادة الواردة فيه وهو األمر بالوضوء لكل صالة أوجب ذلك عليها ومن مل تصح 

إنه ليس بني حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من : مل يوجب ذلك عليها وأما من ذهب مذهب البناء فقال
رواته ابن إسحاق تعارض أصال وأن الذي يف حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما يف حديث فاطمة فإن 

ة أم ال؟ فأخربها عليه الصالة حديث فاطمة إمنا وقع اجلواب فيه عن السؤال هل ذلك الدم حيض مينع الصال



والسالم أهنا ليست حبيضة متنع الصالة ومل خيربها بوجوب الطهر أصال لكل صالة إال عند انقطاع دم احليض 
ويف حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو التطهر لكل صالة لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخري البيان عن 

ليها الطهر لكل صالة ألخربها بذلك ويبعد أن يدعي مدع أهنا كانت وقت احلاجة ال جيوز فلو كان واجبا ع
وأما تركه عليه الصالة والسالم إعالمها . تعرف ذلك مع أهنا كانت جتهل الفرق بني االستحاضة واحليض
ألنه كان معلوما من سنته " إهنا ليست باحليضة: "بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم احليض فمضمن يف قوله

ه الصالة والسالم أن انقطاع احليض يوجب الغسل فإذا إمنا مل خيربها بذلك ألهنا كانت عاملة به وليس األمر علي
كذلك يف وجوب الطهر لكل صالة إال أن يدعي مدع أن هذه الزيادة مل تكن قبل ثابتة وتثبت بعد فيتطرق إىل 

رق حديث فاطمة أمره عليه الصالة ذلك املسألة املشهورة هل الزيادة نسخ أم ال؟ وقد روي يف بعض ط
وأما من ذهب مذهب النسخ . والسالم هلا بالغسل فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء

إن حديث أمساء بنت عميس ناسخ حلديث أم حبيبة واستدل على ذلك مبا روي عن عائشة أن سهلة : فقال
م كان يأمرها بالغسل عند كل صالة فلما جهدها بنت سهيل استحيضت وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

ذلك أمرها أن جتمع بني الظهر والعصر يف غسل واحد واملغرب والعشاء يف غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح 
إن حديث فاطمة ابنة أيب حبيش حممول على اليت تعرف أيام احليض من : وأما الذين ذهبوا مذهب اجلمع فقالوا

أم حبيبة حممول على اليت ال تعرف ذلك فأمرت بالطهر يف كل وقت احتياطا للصالة أيام االستحاضة وحديث 
وأما حديث . وذلك أن هذه إذا قامت إىل الصالة حيتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل لكل صالة
قات فهذه إذا أمساء فمحمول على اليت ال يتميز هلا أيام احليض من أيام االستحاضة إال أنه قد ينقطع عنها يف أو

  انقطع عنها الدم

وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيري بني حديثي أم حبيبة . وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صالتني
وأمساء واحتجوا لذلك حبديث محنة بنت جحش وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريها وهؤالء منهم 

بل هي املستحاضة على اإلطالق عارفة : ومنهم من قال. ضتهاإن املخرية هي اليت ال تعرف أيام حي: من قال
كانت أو غري عارفة وهذا هو قول خامس يف املسألة إال أن الذي يف حديث محنة ابنة جحش إمنا هو التخيري بني 

وأما من ذهب إىل أن . أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد وبني أن تتطهر يف اليوم والليلة ثالث مرات
  .تطهر يف كل يوم مرة واحدة فلعله إمنا أوجب ذلك عليها ملكان الشك ولست أعلم يف ذلك أثراالواجب أن 

جيوز وطؤها وهو الذي : فقال قوم: اختلف العلماء يف جواز وطء املستحاضة على ثالثة أقوال: املسألة اخلامسة 
ليس جيوز : وقال قوم. ابعنيعليه فقهاء األمصار وهو مروي عن ابن عباس و سعيد بن املسيب ومجاعة من الت

ال يأتيها زوجها إال أن يطول ذلك هبا وهبذا : وقال قوم. وطؤها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي واحلكم
وسبب اختالفهم هل إباحة الصالة هلا هي رخصة ملكان تأكيد وجوب الصالة أم إمنا . القول قال أمحد بن حنبل

طاهر؟ فمن رأى أن ذلك رخصة مل جيز لزوجها أن يطأها ومن رأى أن أبيحت هلا الصالة ألن حكمها حكم ال
وأما التفريق بني الطول وال . وهي باجلملة مسألة مسكوت عنها، ذلك ألن حكمها حكم الطاهر أباح هلا ذلك

  .طول فاستحسان
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  الباب األول يف معرفة الطهارة اليت هذه الطهارة بدل منها
اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من هذه الطهارة الصغرى واختلفوا يف الكربى فروي عن عمر وابن 

من أن التيمم يكون بدال من الطهارة الكربى مسعود أهنما كانا ال يرياهنا بدال من الكربى وكان علي وغريه 
والسبب يف اختالفهم االحتمال الوارد يف آية التيمم وأنه مل تصح عندهم اآلثار الواردة . وبه قال عامة الفقهاء

الضمري  حيتمل أن يعود} فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا{: بالتيمم للجنب أما االحتمال الوارد يف اآلية فألن قوله تعاىل
ا لكن من كانت املالمسة عنده يف اآلية  الذي فيه على احملدث حدثا أصغر فقط وحيتمل أن يعود عليهما مع

أَْو {: اجلماع فاألظهر أنه عائد عليهما معا ومن كانت املالمسة عنده هي اللمس باليد أعين يف قوله تعاىل
ده على احملدث حدثا أصغر فقط إذ كانت الضمائر إمنا حيمل فاألظهر أنه إمنا يعود الضمري عن} الَمْسُتُم النَِّساَء

أبدا عودها على أقرب مذكور إال أن يقدر يف اآلية تقدميا وتأخريا حىت يكون تقديرها هكذا يا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إىل الصالة أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق 

وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم جتدوا : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني وإن كنتم جنبا فاطهروا
ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إال بدليل فإن التقدمي والتأخري جماز ومحل الكالم . ماء فتيمموا صعيدا طيبا

ئا يقتضي تقدميا وتأخريا وهو أن محلها على ترتيبها على احلقيقة أوىل من محله على اجملاز وقد يظن أن يف اآلية شي
يوجب أن املرض والسفر حدثان لكن هذا ال حيتاج إليه إذا قدرت أو هاهنا مبعىن الواو وذلك موجود يف كالم 

  :العرب يف مثل قول الشاعر
  أو يسرحوه هبا واغربت السرح... وكان سيان أن ال يسرحوا نعما 

وأما ارتياهبم يف . وهذا هو أحد األسباب اليت أوجبت اخلالف يف هذه املسألة. وعمروسيان زيد : فإنه إمنا يقال
  :أن رجال أتى عمر رضي اهللا عنه فقال: اآلثار اليت وردت يف هذا املعىن فبني مما خرجه البخاري ومسلم



  الباب األول يف معرفة الطهارة اليت هذه الطهارة بدل منها
ارة هي بدل من هذه الطهارة الصغرى واختلفوا يف الكربى فروي عن عمر وابن اتفق العلماء على أن هذه الطه

مسعود أهنما كانا ال يرياهنا بدال من الكربى وكان علي وغريه من أن التيمم يكون بدال من الطهارة الكربى 
اآلثار الواردة  والسبب يف اختالفهم االحتمال الوارد يف آية التيمم وأنه مل تصح عندهم. وبه قال عامة الفقهاء

حيتمل أن يعود الضمري } فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا{: بالتيمم للجنب أما االحتمال الوارد يف اآلية فألن قوله تعاىل
ا لكن من كانت املالمسة عنده يف اآلية  الذي فيه على احملدث حدثا أصغر فقط وحيتمل أن يعود عليهما مع

أَْو {: يهما معا ومن كانت املالمسة عنده هي اللمس باليد أعين يف قوله تعاىلاجلماع فاألظهر أنه عائد عل
فاألظهر أنه إمنا يعود الضمري عنده على احملدث حدثا أصغر فقط إذ كانت الضمائر إمنا حيمل } الَمْسُتُم النَِّساَء

رها هكذا يا أيها الذين آمنوا أبدا عودها على أقرب مذكور إال أن يقدر يف اآلية تقدميا وتأخريا حىت يكون تقدي
إذا قمتم إىل الصالة أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق 

وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم جتدوا : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني وإن كنتم جنبا فاطهروا
س ينبغي أن يصار إليه إال بدليل فإن التقدمي والتأخري جماز ومحل الكالم ومثل هذا لي. ماء فتيمموا صعيدا طيبا

على احلقيقة أوىل من محله على اجملاز وقد يظن أن يف اآلية شيئا يقتضي تقدميا وتأخريا وهو أن محلها على ترتيبها 
ذلك موجود يف كالم يوجب أن املرض والسفر حدثان لكن هذا ال حيتاج إليه إذا قدرت أو هاهنا مبعىن الواو و

  :العرب يف مثل قول الشاعر
  أو يسرحوه هبا واغربت السرح... وكان سيان أن ال يسرحوا نعما 

وأما ارتياهبم يف . وهذا هو أحد األسباب اليت أوجبت اخلالف يف هذه املسألة. سيان زيد وعمرو: فإنه إمنا يقال
  :أن رجال أتى عمر رضي اهللا عنه فقال: ي ومسلماآلثار اليت وردت يف هذا املعىن فبني مما خرجه البخار

  الباب الثاين يف معرفة من جتوز له هذه الطهارة
  للمريض: وأما من جتوز له هذه الطهارة فأمجع العلماء أهنا جتوز الثنني

  الباب الثالث يف معرفة شروط جواز هذه الطهارة
هل النية من شرط هذه الطهارة أم : إحداها :وأما معرفة شروط هذه الطهارة فيتعلق هبا ثالث مسائل قواعد

هل دخول الوقت شرط يف جواز : هل الطلب شرط يف جواز التيمم عند عدم املاء أم ال؟ والثالثة: والثانية. ال؟
  .التيمم أم ال؟

لنية إن ا: فاجلمهور على أن النية فيها شرط لكوهنا عبادة غري معقولة املعىن وشذ زفر فقال: أما املسألة األوىل 
  .ليست بشرط فيها وأهنا ال حتتاج إىل نية وقد روي ذلك أيضا عن األوزاعي واحلسن بن حي وهو ضعيف

سبب . فإن مالكا رضي اهللا عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي ومل يشترطه أبو حنيفة: وأما املسألة الثانية 
س واجد للماء إال إذا طلب املاء فلم اختالفهم يف هذا هو هل يسمى من مل جيد املاء دون واجد للماء أم لي

جيده؟ لكن احلق يف هذا أن يعتقد أن املتيقن لعدم املاء إما بطلب متقدم وإما بغري ذلك هو عادم للماء وأما 
الظان فليس بعادم للماء ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي يف املذهب يف املكان الواحد بعينه ويقوى 

  .ن هنالك علم قطعي بعدم املاءاشتراطه ابتداء إذا مل يك



وهو اشتراط دخول الوقت فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك ومنهم من مل : وأما املسألة الثالثة 
هل ظاهر : وسبب اختالفهم هو. يشترطه وبه قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا {: الوضوء إال عند دخول الوقت لقوله تعاىلمفهوم آية الوضوء يقتضي أن ال جيوز التيمم و
اآلية فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إىل الصالة وذلك إذا دخل الوقت } إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة

شرط صحتها  فوجب هلذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم يف هذا حكم الصالة أعين أنه كما أن الصالة من
  الوقت كذلك من شروط صحة الوضوء

بقي التيمم على أصله أم ليس يقتضي هذا ظاهر  والتيمم الوقت إال أن الشرع خصص الوضوء من ذلك ف
ة أي إذا أردمت القيام إىل الصال} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة{: مفهوم اآلية وأن تقدير قوله تعاىل

وأيضا فإنه لو مل يكن هنالك حمذوف ملا كان يفهم من ذلك إال إجياب الوضوء والتيمم عند وجوب الصالة فقط 
ال أنه ال جيزئ إن وقع قبل الوقت إال أن يقاسا على الصالة فلذلك األوىل أن يقال يف هذا إن سبب اخلالف فيه 

لوضوء أشبه فتأمل هذه املسألة فإهنا ضعيفة أعين هو قياس التيمم على الصالة لكن هذا يضعف فإن قياسه على ا
من يشترط يف صحته دخول الوقت وجيعله من العبادات املؤقتة فإن التوقيت يف العبادة ال يكون إال بدليل مسعي 
وإمنا يسوغ القول هبذا إذا كان على رجاء من وجود املاء قبل دخول الوقت فيكون هذا ليس من باب أن هذه 

لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم الغري واجد للماء إال عند دخول وقت الصالة ألنه ما مل يدخل  العبادة مؤقتة
وقتها أمكن أن يطرأ هو على املاء ولذلك اختلف املذهب مىت يتيمم؟ هل يف أول الوقت أو يف وسطه أو يف 

ل الوقت وال املاء بطارئ آخره؟ لكن ههنا مواضع يعلم قطعا أن اإلنسان ليس بطارئ على املاء فيها قبل دخو
وأيضا فإن قدرنا طرو املاء فليس جيب عليه إال نقض التيمم فقط ال منع صحته وتقدير الطرو هو ممكن يف . عليه

الوقت وبعده فلم جعل حكمه قبل دخول الوقت خالف حكمه يف الوقت أعين أنه قبل الوقت مينع انعقاد 
ال ينبغي أن يصار إليه إال بدليل مسعي ويلزم على هذا أن ال جيوز التيمم وبعد دخول الوقت ال مينعه وهذا كله 

  .التيمم إال يف آخر الوقت فتأمله

  الباب الرابع يف صفة هذه الطهارة
  .وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق هبا ثالث مسائل هي قواعد هذا الباب

فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُمْ {: التيمم يف قوله اختلف الفقهاء يف حد األيدي اليت أمر اهللا مبسحها يف: املسألة األوىل 
أن احلد الواجب يف ذلك هو احلد الواجب بعينه يف الوضوء : القول األول : على أربعة أقوال} َوأَْيدِيكُْم ِمْنُه

  .وهو إىل املرافق وهو مشهور املذهب وبه قال فقهاء األمصار
  والقول

االستحباب إىل : هل الظاهر وأهل احلديث والقول الثالثأن الفرض هو مسح الكف فقط وبه قال أ: الثاين 
  .املرفقني والفرض الكفان وهو مروي عن مالك

والسبب يف اختالفهم . أن الفرض إىل املناكب وهو شاذ روي عن الزهري وحممد بن مسلمة: والقول الرابع 
على الكف فقط وهو : ة معاناشتراك اسم اليد يف لسان العرب وذلك أن اليد يف كالم العرب يقال على ثالث



والسبب الثاين اختالف . أظهرها استعماال ويقال على الكف والذراع ويقال على الكف والساعد والعضد
اآلثار يف ذلك وذلك أن حديث عمار املشهور فيه من اإلشارة الثابتة إمنا يكفيك أن تضرب بيدك مث تنفخ فيها 

وأن متسح بيديك إىل : "ارة أنه قال له عليه الصالة والسالموورد يف بعض اإلش. مث متسح هبا وجهك وكفيك
ضربة للوجه وضربة : التيمم ضربتان: "وروي أيضا عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" . املرفقني

وروي أيضا من طريق ابن عباس ومن طريق غريه فذهب اجلمهور إىل ترجيح هذه " لليدين إىل املرفقني
أعين من جهة قياس التيمم على الوضوء وهو : حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس هلا األحاديث على

بعينه محلهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إىل الكف والساعد ومن زعم أنه 
نت أعطى مشتركا ينطلق عليهما بالسواء وأنه ليس يف أحدمها أظهر منه يف الثاين فقد أخطأ فإن اليد وإن كا

فهي يف الكف حقيقة وفيما فوق الكف جماز وليس كل اسم مشترك هو جممل وإمنا املشترك اجململ الذي وضع 
من أول أمره مشتركا ويف هذا قال الفقهاء إنه ال يصح االستدالل به ولذلك ما نقول إن الصواب هو أن يعتقد 

خيلو أن يكون يف الكف أظهر منه يف سائر األجزاء أو أن الفرض إمنا هو الكفان فقط وذلك أن اسم اليد ال 
يكون داللته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء فإن كان أظهر فيجب املصري إليه على ما جيب املصري إىل 

األخذ بالظاهر وإن مل يكن أظهر فيجب املصري إىل األخذ باألثر الثابت فأما أن يغلب القياس هاهنا على األثر 
. معىن له وال أن ترجح به أيضا أحاديث مل تثبت بعد فالقول يف هذه املسألة بني من الكتاب والسنة فتأملهفال 

  وأما من ذهب إىل اآلباط فإمنا ذهب إىل ذلك ألنه قد روي يف بعض طرق حديث عمار أنه قال

من ذهب إىل أن حيمل تلك و. تيممنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إىل املناكب
األحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن إذا كان اجلمع أوىل من الترجيح عند 

  .أهل الكالم الفقهي إال أن هذا إمنا ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك األحاديث
من قال واحدة ومنهم من قال اختلف العلماء يف عدد الضربات على الصعيد للتيمم فمنهم : املسألة الثانية 

ضربة للوجه وضربة لليدين وهم اجلمهور وإذا قلت اجلمهور فالفقهاء : اثنتني والذين قالوا اثنتني منهم من قال
أعين لليد : ضربتان لكل واحد منهما: ومنهم من قال. أعين مالكا والشافعي وأبا حنيفة: الثالثة معدودون فيهم

ب يف اختالفهم أن اآلية جمملة يف ذلك واألحاديث متعارضة وقياس التيمم على والسب. ضربتان وللوجه ضربتان
الوضوء يف مجيع أحواله غري متفق عليه والذي يف حديث عمار الثابت من ذلك إمنا هو ضربة واحدة للوجه 

ا أحاديث فيها ضربتان فرجح اجلمهور هذه األحاديث ملكان قياس التيمم على ا   .لوضوءوالكفني معا لكن ها هن
اختلف الشافعي مع مالك وأيب حنيفة وغريمها يف وجوب توصيل التراب إىل أعضاء التيمم فلم : املسألة الثالثة 

وسبب اختالفهم االشتراك الذي يف حرف من . ير ذلك أبو حنيفة واجبا وال مالك ورأى ذلك الشافعي واجبا
وذلك أن من ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز اجلنس فمن } ِمْنُه فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم{: يف قوله تعاىل

ليس النقل : ومن رأى أهنا لتمييز اجلنس قال. ذهب إىل أهنا هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إىل أعضاء التيمم
و الشافعي إمنا رجح محلها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء لكن يعارضه حديث عمار . واجبا

وينبغي أن تعلم أن االختالف . تقدم ألن فيه مث تنفخ فيها وتيمم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على احلائطامل



يف وجوب الترتيب يف التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختالفهم يف ذلك يف الوضوء وأسباب اخلالف هنالك 
  .هي أسبابه هنا فال معىن إلعادته

  ذه الطهارةالباب اخلامس فيما تصنع به ه
وفيه مسألة واحدة وذلك أهنم اتفقوا على جوازها بتراب احلرث الطيب واختلفوا يف جواز فعلها مبا عدا 

التراب من أجزاء األرض املتولدة عنها كاحلجارة فذهب الشافعي إىل أنه ال جيوز التيمم إال بالتراب اخلالص 
ى وجه األرض من أجزائها يف املشهور عنه احلصا وذهب مالك وأصحابه إىل أنه جيوز التيمم بكل ما صعد عل

وبكل ما يتولد من األرض من احلجارة مثل النورة والزرنيخ واجلص : وزاد أبو حنيفة فقال. والرمل والتراب
: وقال أمحد بن حنبل. ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه األرض وهم اجلمهور. والطني والرخام

أحدمها اشتراك اسم الصعيد يف لسان العرب فإنه مرة : والسبب يف اختالفهم شيئان .يتيمم بغبار الثوب واللبد
يطلق على التراب اخلالص ومرة يطلق على مجيع أجزاء األرض الظاهرة حىت أن مالكا وأصحابه محلهم داللة 

: ثلج قالوااشتقاق هذا االسم أعين الصعيد أن جييزوا يف إحدى الروايات عنهم التيمم على احلشيش وعلى ال
والسبب الثاين إطالق . ألنه يسمى صعيدا يف أصل التسمية أعين من جهة صعوده على األرض وهذا ضعيف

اسم األرض يف جواز التيمم هبا يف بعض روايات احلديث املشهور وتقييدها بالتراب يف بعضها وهو قوله عليه 
جعلت يل األرض مسجدا "واياته فإن يف بعض ر" جعلت يل األرض مسجدا وطهورا: "الصالة والسالم

وقد اختلف أهل الكالم الفقهي هل " جعلت يل األرض مسجدا وجعلت يل تربتها طهورا"ويف بعضها " وطهورا
يقضى باملطلق على املقيد أو باملقيد على املطلق؟ واملشهور عندهم أن يقضى باملقيد على املطلق وفيه نظر 

على املقيد ألن املطلق فيه زيادة معىن فمن كان رأيه القضاء باملقيد  ومذهب أيب حممد بن حزم أن يقضى باملطلق
على املطلق ومحل اسم الصعيد الطيب على التراب مل جيز التيمم إال بالتراب ومن قضى باملطلق على املقيد ومحل 

مم مبا يتولد وأما إجازة التي. اسم الصعيد على كل ما على وجه األرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل واحلصى
  منها فضعيف إذ كان ال يتناوله اسم الصعيد فإن أعم داللة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه األرض ال أن

واالشتراك الذي يف اسم الطيب . يدل على الزرنيخ والنورة وال على الثلج واحلشيش واهللا املوفق للصواب
  .أيضا من أحد دواعي اخلالف

  هذه الطهارةالباب السادس يف نواقض 
وأما نواقض هذه الطهارة فإهنم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض األصل الذي هو الوضوء أو الطهر واختلفوا 

واملسألة . إحدامها هل ينقضها إرادة صالة أخرى مفروضة غري املفروضة اليت تيمم هلا؟: من ذلك يف مسألتني
  .الثانية هل ينقضها وجود املاء أم ال؟

فذهب مالك فيها إىل أن إرادة الصالة الثانية تنقض طهارة األوىل ومذهب غريه خالف : األوىل  أما املسألة
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى {: أحدمها هل يف قوله تعاىل: وأصل هذا اخلالف يدور على شيئني. ذلك

حمدثني أم ليس هنالك حمذوف أصال؟ فمن رأى أن ال : حمذوف مقدر أعين إذا قمتم من النوم أو قمتم} الصَّالِة
ظاهر اآلية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صالة لكن خصصت السنة من ذلك : حمذوف هنالك قال



ا رواه  الوضوء فبقي التيمم على أصله لكن ال ينبغي أن حيتج هبذا ملالك فإن مالكا يرى أن يف اآلية حمذوفا على م
وأما السبب الثاين فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صالة وهذا هو ألزم . م يف موطئهعن زيد بن أسل

ألصول مالك أعين أن حيتج له هبذا وقد تقدم القول يف هذه املسألة ومن مل يتكرر عنده الطلب وقدر يف اآلية 
  .حمذوفا مل ير إرادة الصالة الثانية مما ينقض التيمم

وذهب قوم إىل أن الناقض هلا هو احلدث . ن اجلمهور ذهبوا إىل أن وجود املاء ينقضهافإ: وأما املسألة الثانية 
وأصل هذا اخلالف هل وجود املاء يرفع استصحاب الطهارة اليت كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ 

: حاب الطهارة قالومن رأى أنه يرفع استص. ال ينقضها إال احلدث: فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال
إنه ينقضها فإن حد الناقض هو الرافع لالستصحاب وقد احتج اجلمهور ملذهبهم باحلديث الثابت وهو قوله 

  واحلديث" جعلت يل األرض مسجدا وطهورا ما مل جيد املاء: "عليه الصالة والسالم

اء: "إن قوله عليه الصالة والسالم: حمتمل فإنه ميكن أن يقال ميكن أن يفهم منه فإذا وجد املاء  "ما مل جيد امل
فإذا وجد املاء مل تصح ابتداء هذه الطهارة واألقوى يف : انقطعت هذه الطهارة وارتفعت وميكن أن يفهم منه

فإذا وجدت املاء فأمسه : "عضد اجلمهور هو حديث أيب سعيد اخلدري وفيه أنه عليه الصالة والسالم قال
املتكلمني على الفور وإن كان أيضا قد يتطرق إليه االحتمال املتقدم فتأمل فإن األمر حممول عند مجهور " جلدك
أي : إن التيمم ليس رافعا للحدث: وقد محل الشافعي تسليمه أن وجود املاء يرفع هذه الطهارة أن قال. هذا

ىن له فإن ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث وإمنا هو مبيح للصالة فقط مع بقاء احلدث وهذا ال مع
إن التيمم ال يرفع احلدث ألنه لو : اهللا قد مساه طهارة وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا املذهب فقالوا

واجلواب أن هذه الطهارة وجود املاء يف حقها هو حدث خاص هبا على القول بأن . رفعه مل ينقضه إال احلدث
أنه ينقضها قبل الشروع يف الصالة وبعد الصالة  املاء ينقضهما واتفق القائلون بأن وجود املاء ينقضها على

واختلفوا هل ينقضها طروه يف الصالة؟ فذهب مالك والشافعي وداود إىل أنه ال ينقض الطهارة يف الصالة 
وذهب أبو حنيفة وأمحد وغريمها إىل أنه ينقض الطهارة يف الصالة وهم أحفظ لألصل ألنه أمر غري مناسب 

ال ينقض الطهارة يف الصالة وينقضها يف غري الصالة ومبثل هذا شنعوا على للشرع أن يوجد شيء واحد 
يما يراه من أن الضحك يف الصالة ينقض الوضوء مع أنه مستند يف ذلك إىل األثر فتأمل هذه  مذهب أيب حنيفة ف

َوال ُتْبِطلُوا {: املسألة فإهنا بينة وال حجة يف الظواهر اليت يرام االحتجاج هبا هلذا املذهب من قوله تعاىل
  .فإن هذا مل يبطل الصالة بإرادته وإمنا أبطلها طرو املاء كما لو أحدث} أَْعَمالَكُْم

  الباب السابع يف األشياء اليت هذه الطهارة شرط يف صحتها أو يف استباحتها
صحتها  واتفق اجلمهور على أن األفعال اليت هذه الطهارة شرط يف صحتها هي األفعال اليت الوضوء شرط يف

  ،من الصالة ومس املصحف وغري ذلك

واختلفوا هل يستباح هبا أكثر من صالة واحدة فقط؟ فمشهور مذهب مالك أنه ال يستباح هبا صالتان 
مفروضتان أبدا واختلف قوله يف الصالتني املقضيتني واملشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الوقوف فرضا 

وإن قدم النفل مل جيمع بينهما وذهب أبو حنيفة إىل أنه جيوز . ماواألخرى نفال أنه إن قدم الفرض مجع بينه



هل التيمم لكل صالة أم ال؟ إما من قبل : وأصل هذا اخلالف هو. اجلمع بني صلوات مفروضة بتيمم واحد
  .ظاهر اآلية كما تقدم وإما من قبل وجوب تكرار الطلب وإما من كليهما

  كتاب الطهارة من النجس
  مدخل

  ة من النجسكتاب الطهار

يف معرفة حكم هذه : الباب األول. والقول احمليط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر يف ستة أبواب
يف معرفة : الباب الثاين. أعين يف الوجوب أو يف الندب إما مطلقا وإما من جهة أهنا مشترطة يف الصالة: الطهارة

يف معرفة الشيء الذي به : الباب الرابع. جيب إزالتها عنها يف معرفة احملال اليت: الباب الثالث. أنواع النجاسات
  .يف آداب اإلحداث: الباب السادس. يف صفة إزالتها يف حمل حمل: الباب اخلامس. تزال

  الباب األول يف معرفة حكم هذه الطهارة
فآثار كثرية ثابتة منها قوله وأما من السنة } َوِثَياَبَك فَطَهِّْر{: واألصل يف هذا الباب أما من الكتاب فقوله تعاىل

ومنها أمره صلى اهللا عليه وسلم بغسل دم " من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر: "عليه الصالة والسالم
: وقوله عليه الصالة والسالم يف صاحيب القرب، احليض من الثوب وأمره بصب ذنوب من ماء على بول األعرايب

واتفق العلماء ملكان هذه املسموعات " ما أحدمها فكان ال يستنزه من البولإهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أ"
هل ذلك على الوجوب أو على الندب املذكور وهو : على أن إزالة النجاسة مأمور هبا يف الشرع واختلفوا

زالتها إ: إن إزالة النجاسات واجبة وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال قوم: الذي يعرب عنه بالسنة؟ فقال قوم
  :وقال قوم. سنة مؤكدة وليست بفرض

  الباب الثاين يف معرفة أنواع النجاسات
ميتة احليوان ذي الدم الذي ليس مبائي وعلى : وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعياهنا على أربعة

ي انفصل من احلي أو حلم اخلنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته وعلى الدم نفسه من احليوان الذي ليس مبائ
امليت إذا كان مسفوحا أعين كثريا وعلى بول ابن آدم ورجيعه وأكثرهم على جناسة اخلمر ويف ذلك خالف عن 

  :بعض احملدثني واختلفوا ذلك والقواعد من ذلك سبع مسائل
إىل أن ميتة ما ال اختلفوا يف ميتة احليوان الذي ال دم له ويف ميتة احليوان البحري فذهب قوم : املسألة األوىل 

دم له طاهرة وكذلك ميتة البحر وهو مذهب مالك وأصحابه وذهب قوم إىل التسوية بني ميتة ذوات الدم ملكا 
ال دم هلا يف النجاسة واستثنوا من ذلك ميتة البحر وهو مذهب الشافعي إال ما وقع االتفاق على أنه ليس مبيتة 

قوم بني ميتة الرب والبحر واستثنوا ميتة ما ال دم له وهو مذهب  مثل دود اخلل وما يتولد يف املطعومات وسوى
وذلك أهنم فيما أحسب } ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ{: وسبب اختالفهم اختالفهم يف مفهوم قوله تعاىل. أيب حنيفة

ميتة البحر وما اتفقوا أنه من باب العام أريد به اخلاص واختلفوا أي خاص أريد به فمنهم من استثىن من ذلك 



دم له فقط وسبب . ال دم له ومنهم من استثىن من ذلك ميتة البحر فقط ومنهم من استثىن من ذلك ميتة ما ال 
  اختالفهم يف هذ

أما من استثىن من ذلك ما ال دم له فحجته مفهوم األثر . املستثنيات هو سبب اختالفهم يف الدليل املخصوص
فهذا يدل على طهارة الذباب : ن أمره مبقل الذباب إذا وقع يف الطعام قالواالثابت عنه عليه الصالة والسالم م
دم : وأما الشافعي فعذره أن هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصالة والسالم. وليس لذلك علة إال أنه غري ذي 

تاب ووهن الشافعي هذا املفهوم من احلديث بأن ظاهر الك" فإن يف إحدى جناحيه داء ويف األخرى دواء"
أحدمها تعمل فيه التذكية وهي امليتة وذلك يف احليوان املباح : يقتضي أن امليتة والدم نوعان من أنواع احملرمات

إن الدم هو : األكل باتفاق والدم ال تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق فكيف جيوز أن جيمع بينهما حىت يقال
لدم هو السبب يف حترمي امليتة ملا كانت ترتفع احلرمية عن سبب حترمي امليتة؟ وهذا قوي كما ترى فإنه لو كان ا

احليوان بالذكاة وتبقى حرمية الدم الذي مل ينفصل بعد عن املذكاة وكانت احللية إمنا توجد بعد انفصال الدم 
عنه ألنه إذا ارتفع السبب ارتفع املسبب الذي يقتضيه ضرورة ألنه إن وجد السبب واملسبب غري موجود فليس 

سببا ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحرمي عن عصري العنب وجب ضرورة أن يرتفع اإلسكار إن كنا نعتقد أن هو 
وأما من استثىن من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إىل األثر الثابت يف ذلك من حديث . اإلسكار هو سبب التحرمي

وأهنم أخربوا بذلك رسول اهللا صلى اهللا جابر وفيه أهنم أكلوا من احلوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه 
هل بقي منه شيء؟ وهو دليل على أنه مل جيوز هلم ملكان ضرورة خروج : عليه وسلم فاستحسن فعلهم وسأهلم

ا أبو حنيفة فرجح " . هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "واحتجوا أيضا بقوله عليه الصالة والسالم. الزاد عنهم وأم
ثر مظنون وإما ألنه رأى أن ذلك رخصة هلم أعين ر إما ألن اآلية مقطوع هبا واألعموم اآلية على هذا األث

حديث جابر أو ألنه احتمل عنده أن يكون احلوت مات بسبب وهو رمي البحر به إىل الساحل ألن امليتة هو ما 
مات من تلقاء نفسه من غري سبب خارج والختالفهم يف هذا أيضا سبب آخر وهو احتمال عودة الضمري يف 

اعاً لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوطََعاُمُه{: قوله تعاىل   -} َمَت

أعين أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطايف ومن أعاده على 
الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر مع أن الكوفيني أيضا متسكوا يف ذلك بأثر ورد فيه حترمي الطايف 

  .من السمك وهو عندهم ضعيف
وكما اختلفوا يف أنواع امليتات كذلك اختلفوا يف أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة وذلك أهنم : املسألة الثانية 

واختلفوا يف العظام والشعر فذهب الشافعي إىل أن العظم والشعر . اتفقوا على أن اللحم من أجزاء امليتة ميتة
إن العظم ميتة وليس : للفرق بني الشعر والعظم فقال ميتة وذهب أبو حنيفة إىل أهنما ليسا مبيتة وذهب مالك

فمن رأى أن النمو . وسبب اختالفهم هو اختالفهم فيما ينطلق عليه اسم احلياة من أفعال األعضاء. الشعر ميتة
ومن رأى أنه ال . إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة: والتغذي هو من أفعال احلياة قال

ومن فرق بينهما أوجب . إن الشعر والعظام ليست مبيتة ألهنا ال حس هلا: احلياة إال على احلس قالينطلق اسم 
ويف حس العظام اختالف واألمر خمتلف فيه بني األطباء ومما يدل على أن . للعظام احلس ومل يوجب للشعر

ا قطع من البهيمة التغذي والنمو ليسا مها احلياة اليت يطلق على عدمها اسم امليتة أن اجلميع ق د اتفقوا على أن م



ما قطع من البهيمة وهي حية فهو : "وهي حية أنه ميتة لورود ذلك يف احلديث وهو قوله عليه الصالة والسالم
واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من احلي أنه طاهر ولو انطلق اسم امليتة على من فقد التغذي والنمو لقيل " ميتة

  .ميتة وذلك أن النبات فيه التغذي املوت هو التغذي املوجود يف احلساس يف النبات املقلوع إنه
ا دبغت أو مل تدبغ وذهب : املسألة الثالثة  اختلفوا يف االنتفاع جبلود امليتة فذهب قوم إىل االنتفاع جبلودها مطلق

ال تدبغ ورأوا أن قوم إىل خالف هذا وهو أال ينتفع به أصال وإن دبغت وذهب قوم إىل الفرق بني أن تدبغ وأ
الدباغ مطهر هلا وهو مذهب الشافعي وأيب حنيفة وعن مالك يف ذلك روايتان إحدامها مثل قول الشافعي 

  ،والثانية أن الدباغ ال يطهرها

ولكن تستعمل يف اليابسات والذين ذهبوا إىل أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر ملا تعمل فيه الذكاة من 
ال تعمل فيه الذكاة فذهب الشافعي إىل أنه مطهر ملا تعمل فيه الذكاة احليوان أعين املبا ح األكل واختلفوا فيما 

. وذهب أبو حنيفة إىل تأثري الدباغ يف مجيع ميتات احليوان ما عدا اخلنزير. فقط وأنه بدل منها يف إفادة الطهارة
ذلك وذلك أنه ورد يف حديث ميمونة وسبب اختالفهم تعارض اآلثار يف . تطهر حىت جلد اخلنزير: وقال داود

ويف " هال انتفعتم جبلدها؟: "إباحة االنتفاع هبا مطلقا وذلك أن فيه أنه مر مبيتة فقال عليه الصالة والسالم
ا وذلك أن فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب  أال تنتفعوا من "حديث ابن عكيم منع االنتفاع هبا مطلق

ويف بعضها األمر باالنتفاع هبا بعد الدباغ واملنع قبل الدباغ . وذلك قبل موته بعام: قال "امليتة بإهاب وال عصب
فلمكان " إذا دبغ اإلهاب فقد طهر: "والثابت يف هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه عليه الصالة والسالم قال

ن عباس أعين أهنم فرقوا اختالف هذه اآلثار اختلف الناس يف تأويلها فذهب قوم مذهب اجلمع على حديث اب
وذهب قوم مذهب النسخ فأخذوا حبديث ابن عكيم لقوله فيه قبل . يف االنتفاع هبا بني املدبوغ وغري املدبوغ

ا يف حديث ابن عباس وأن . موته بعام وذهب قوم مذهب الترجيح حلديث ميمونة ورأوا أنه يتضمن زيادة على م
س قبل الدباغ ألن االنتفاع غري الطهارة أعين كل طاهر ينتفع به حترمي االنتفاع ليس خيرج من حديث ابن عبا

  .وليس يلزم عكس هذا املعىن أعين أن كل ما ينتفع به هو طاهر
دم احليوان الربي جنس واختلفوا يف دم السمك وكذلك اختلفوا يف الدم : املسألة الرابعة  اتفق العلماء على أن 

وقال . دم السمك طاهر وهو أحد قويل مالك ومذهب الشافعي: قومالقليل من دم احليوان غري البحري فقال 
وقال . إن قليل الدماء معفو عنه: وكذلك قال قوم. هو جنس على أصل الدماء وهو قول مالك يف املدونة: قوم
  والسبب يف اختالفهم يف دم السمك. بل القليل منها والكثري حكمه واحد واألول عليه اجلمهور: قوم

يف ميتته فمن جعل ميتته داخلة حتت عموم التحرمي جعل دمه كذلك ومن أخرج ميتته أخرج دمه هو اختالفهم 
أحلت لنا ميتتان ودمان اجلراد واحلوت : "قياسا على امليتة ويف ذلك أثر ضعيف وهو قوله عليه الصالة والسالم

قضاء باملقيد على املطلق أو باملطلق وأما اختالفهم يف كثري الدم وقليله فسببه اختالفهم يف ال" . والكبد والطحال
ا يف قوله تعاىل وورد } ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنزِيرِ{: على املقيد وذلك أنه ورد حترمي الدم مطلق

فمن } َمْسفُوحاً أَْو لَْحَم ِخْنزِيرٍ أَْو َدماً{: إىل قوله} قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً{: مقيدا يف قوله تعاىل
قضى باملقيد على املطلق وهم اجلمهور قال املسفوح هو النجس احملرم فقط ومن قضى باملطلق على املقيد ألن 

املسفوح وهو الكثري وغري املسفوح وهو القليل كل ذلك حرام وأيد هذا بأن كل ما هو جنس : فيه زيادة قال



  .لعينه فال يتبعض
اتفق العلماء على جناسة بول ابن آدم ورجيعه إال بول الصيب الرضيع واختلفوا فيما سواه من : لة اخلامسة املسأ

وذهب قوم إىل طهارهتا بإطالق أعين فضليت سائر . احليوان فذهب الشافعي وأبو حنيفة إىل أهنا كلها جنسة
ا فما كان منها فأبواهلا وأرواثها وما كان منها أبواهلا وأرواثها تابعة للحومه: وقال قوم. احليوان البول والرجيع

حلومها مأكولة فأبواهلا وأرواثها طاهرة ما عدا اليت تأكل النجاسة وما كان منها مكروها فأبواهلا وأرواثها 
أحدمها اختالفهم يف : وسبب اختالفهم شيئان. مكروهة وهبذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك يف األسآر

الواردة يف الصالة يف مرابض الغنم وإباحته عليه الصالة والسالم للعرنيني شرب أبوال اإلبل  مفهوم اإلباحة
والسبب الثاين اختالفهم يف قياس سائر احليوان يف ذلك . وألباهنا ويف مفهوم النهي عن الصالة يف أعطان اإلبل

ألوىل واألخرى ومل يفهم من إباحة على اإلنسان فمن قاس سائر احليوان على اإلنسان ورأى أنه من باب قياس ا
الصالة يف مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبواهلا جعل ذلك عبادة ومن فهم من للعرنيني أبوال اإلبل ملكان 

  كل رجيع وبول: املداواة على أصله يف إجازة ذلك قال

لك من حديث فهو جنس ومن فهم من حديث إباحة الصالة يف مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبواهلا وكذ
العرنيني وجعل النهي عن الصالة يف أعطان اإلبل عبادة أو معىن النجاسة وكان الفرق عنده بني اإلنسان وهبيمة 

األنعام أن فضليت اإلنسان مستقذرة بالطبع وفضليت هبيمة األنعام ليست كذلك جعل الفضالت تابعة للحوم 
ا عدا فضليت اإلنسان غري جنسة وال حمرمة ومن قاس على هبيمة األنعام غريها جعل . واهللا أعلم الفضالت كلها م

واملسألة حمتملة ولوال أنه ال جيوز إحداث قول مل يتقدم إليه أحد يف املشهور وإن كانت مسألة فيها خالف لقيل 
ة إن ما يننت منها ويستقذر خبالف ما ال يننت وال يستقذر وخباصة ما كان منها رائحته حسنة التفاقهم على إباح

العنرب وهو عند أكثر الناس فضلة من فضالت حيوان البحر وكذلك املسك وهو فضلة دم احليوان الذي يوجد 
  .املسك فيه فيما يذكر

يلها وكثريها سواء وممن قال : اختلف الناس يف قليل النجاسات على ثالثة أقوال: املسألة السادسة  فقوم رأوا قل
ل النجاسات معفو عنه وحددوه بقدر الدرهم البغلي وممن قال هبذا القول وقوم رأوا أن قلي. هبذا القول الشافعي

وقال فريق . إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصالة: أبو حنيفة وشذ حممد بن احلسن فقال
دم احليض روايتان : ثالث ا تقدم وهو مذهب مالك وعنه يف  قليل النجاسات وكثريها سواء إال الدم على م
وسبب اختالفهم اختالفهم يف قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة يف . ألشهر مساواته لسائر الدماءوا

االستجمار للعلم بأن النجاسة هناك باقية فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة ولذلك حدده 
وأما سبب . ا منع ذلكبالدرهم قياسا على قدر املخرج ومن رأى أن تلك رخصة والرخص ال يقاس عليه

استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم وتفصيل مذهب أيب حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إىل مغلظة وخمففة 
وأن املغلظة هي اليت يعفى منها عن قدر الدرهم واملخففة هي اليت يعفى منها عن ربع الثوب واملخففة عندهم 

  .رق غالبا وتقسيمهم إياها إىل مغلظة وخمففة حسن جداهي مثل أرواث الدواب وما ال تنفك منه الط

هل هو جنس أم ال؟ فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة إىل أنه جنس : اختلفوا يف املين: املسألة السابعة 
أحدمها اضطراب : وذهبت طائفة إىل أنه طاهر وهبذا قال الشافعي وأمحد وداود وسبب اختالفهم فيه شيئان



ث عائشة وذلك أن يف بعضها كنت أغسل ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املين الرواية يف حدي
ويف ، ويف بعضها كنت أفركه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيخرج إىل الصالة وإن فيه لبقع املاء

اث اخلارجة من والسبب الثاين تردد املين بني أن يشبه باألحد. خرج هذه الزيادة مسلم، بعضها فيصلي فيه
البدن وبني أن يشبه خبروج الفضالت الطاهرة كاللنب وغريه فمن مجع األحاديث كلها بأن محل الغسل على 

باب النظافة واستدل من الفرك على الطهارة على أصله يف أن الفرك ال يطهر جناسة وقاسه على اللنب وغريه من 
لى الفرك وفهم منه النجاسة وكان باألحداث عنده الفضالت الشريفة مل يره جنسا ومن رجح حديث الغسل ع

الفرك يدل على : إنه جنس وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة ينعقد بالفرك قال: أشبه منه مما ليس حبدث قال
جناسته كما يدل الغسل وهو مذهب أيب حنيفة وعلى هذا فال حجة ألولئك يف قوهلا فيصلي فيه بل فيه حجة 

  .نجاسة تزال بغري املاء وهو خالف قول املالكيةأليب حنيفة يف أن ال

  الباب الثالث يف معرفة احملال اليت جيب إزالتها عنها
أحدها األبدان مث الثياب مث املساجد ومواضع : وأما احملال اليت تزال عنها النجاسات فثالثة وال خالف يف ذلك

: أما الثياب ففي قوله تعاىل. يف الكتاب والسنة وإمنا اتفق العلماء على هذه الثالثة ألهنا منطوق هبا. الصالة
على مذهب من محلها على احلقيقة ويف الثابت من أمره عليه الصالة والسالم بغسل الثوب من } َوِثَياَبَك فَطَهِّْر{

دم احليض وصبه املاء على بول الصيب الذي بال عليه وأما املساجد فألمره عليه الصالة والسالم بصب ذنوب 
على بول األعرايب الذي بال يف املسجد وكذلك ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه أمر بغسل املذي من  من ماء

  البدن وغسل النجاسات من املخرجني واختلف

الفقهاء هل يغسل الذكر كله من املذي أم ال؟ لقوله عليه الصالة والسالم يف حديث علي املشهور وقد سئل 
الواجب هو األخذ بأوائل األمساء أو : وسبب اخلالف فيه هل هو" توضأيغسل ذكره وي: "عن املذي فقال

أعين بأكثر ما ينطلق عليه االسم قال بغسل الذكر كله ومن رأى األخذ : بأواخرها؟ فمن رأى أنه بأواخرها
  .بأقل ما ينطلق عليه قال إمنا يغسل موضع األذى فقط قياسا على البول واملذي

  ي تزال بهالباب الرابع يف الشيء الذ
وأما الشيء الذي به تزال فإن املسلمني اتفقوا على أن املطهر يزيلها من هذه الثالثة احملال واتفقوا أيضا على أن 

يما سوى ذلك من املائعات واجلامدات اليت تزيلها فذهب قوم إىل أن . احلجارة تزيلها من املخرجني واختلفوا ف
وقال . أو جامدا يف أي موضع كانت وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ما كان طاهرا يزيل عني النجاسة مائعا كان

واختلفوا أيضا . ال تزال النجاسة مبا سوى املاء إال يف االستجمار فقط املتفق عليه وبه قال مالك والشافعي: قوم
ذلك ما وأجازه بغري ذلك مما ينقي واستثىن مالك من : يف إزالتها يف االستجمار بالعظم والروث فمنع ذلك قوم

وقوم قصروا اإلنقاء . هو مطعوم ذو حرمة كاخلبز وقد قيل ذلك فيما يف استعماله سرف كالذهب والياقوت
وقوم أجازوا االستنجاء بالعظم دون الروث وإن كان مكروها . على األحجار فقط وهو مذهب أهل الظاهر

إزالة النجاسة مبا عدا املاء فيما  وسبب اختالفهم يف. وشذ الطربي فأجاز االستجمار بكل طاهر وجنس. عندهم
هل املقصود بإزالة النجاسة باملاء هو إتالف عينها فقط فيستوي يف ذلك مع املاء كل ما : عدا املخرجني هو



يتلف عينها؟ أم للماء يف ذلك مزيد خصوص ليس بغري املاء فمن مل يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها 
الطاهرة وأيد هذا املفهوم باالتفاق على إزالتها من املخرجني بغري املاء ومبا ورد من بسائر املائعات واجلامدات 
إين امرأة أطيل ذيلي وأمشي يف املكان القذر فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه : حديث أم سلمة أهنا قالت

  وكذلك باآلثار اليت خرجها أبو داود يف هذا" يطهره ما بعده: "وسلم

ذلك مما روي يف هذا " إذا وطىء أحدكم األذى بنعليه فإن التراب له طهور: "الصالة والسالم مثل قوله عليه
وملا . املعىن ومن رأى أن املاء يف ذلك مزيد خصوص منع ذلك إال يف موضع الرخصة فقط وهو املخرجان

إذ مل يقدروا أن يعطوا يف  طالبت احلنفية الشافعية بذلك اخلصوص املزيد الذي للماء جلأوا يف ذلك إىل أهنا عبادة
ذلك سببا معقوال حىت أهنم سلموا أن املاء ال يزيل النجاسة مبعىن معقول وإمنا إزالته مبعىن شرعي حكمي وطال 

هل إزالة النجاسة باملاء عبادة أو معىن معقول خلفا عن سلف واضطرت الشافعية إىل أن : اخلطب واجلدل بينهم
رفع أحكام النجاسات ليست يف غريه وإن استوى مع سائر األشياء يف إزالة  تثبت أن يف املاء قوة شرعية يف

العني وأن املقصود إمنا هو إزالة ذلك احلكم الذي اختص به املاء إلذهاب عني النجاسة بل قد يذهب العني 
ية أعين ويبقى احلكم فباعدوا املقصد وقد كانوا اتفقوا قبل مع احلنفيني أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكم

شرعية ولذلك مل حتتج إىل نية ولو راموا االنفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة لألجناس واألدناس وقلعها 
من الثياب واألبدان ليست لغريه ولذلك اعتمده الناس يف تنظيف األبدان والثياب لكان قوال جيدا وغريه بعيد 

كل موضع غسل النجاسة باملاء هلذه اخلاصية اليت يف املاء ولو  بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إمنا اعتمد يف
كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا يف ذلك قوال هو أدخل يف املذهب الفقه اجلاري على املعاين وإمنا يلجأ الفقيه إىل 

أما اختالفهم أن يقول عبادة إذا ضاق عليه املسلك مع اخلصم فتأمل ذلك فإنه بني من أمرهم يف أكثر املواضع و
يف الروث فسببه اختالفهم يف املفهوم من النهي الوارد يف ذلك عنه عليه الصالة والسالم أعين أمره عليه 

الصالة والسالم أن ال يستنجى بعظم وال روث فمن دل عنده النهي على الفساد مل جيز ذلك ومن مل ير ذلك إذ 
 يعده إىل إبطال االستنجاء بذلك ومن فرق بني العظام كانت النجاسة معىن معقوال محل ذلك على الكراهية ومل

  .والروث فألن الروث جنس عنده

  الباب اخلامس يف صفة إزالتها
وأما الصفة اليت ينعقد فاتفق العلماء على أهنا غسل ومسح ونضح لورود ذلك يف الشرع وثبوته يف اآلثار 

ال النجاسات وأن املسح باألحجار جيوز يف واتفقوا على أن الغسل عام جلميع أنواع النجاسات وجلميع حم
املخرجني وجيوز يف اخلفني ويف النعلني من العشب اليابس وكذلك ذيل املرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي 
على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس وكذلك ذيل املرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر 

أحدها يف النضح : ب اليابس واختلفوا من ذلك يف ثالثة مواضع هي أصول هذا البابحديث أم سلمة من العش
والثالث اشتراط . ألي جناسة هو والثاين يف املسح ألي حمل هو وألي جناسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه

أكل الطعام وقوم هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي مل ي: أما النضح فإن قوما قالوا. العدد يف الغسل واملسح
الغسل طهارة : وقوم قالوا. ينضح بول الذكر ويغسل بول األنثى: فرقوا بني بول الذكر يف ذلك واألنثى فقالوا

وسبب اختالفهم . ما يتيقن بنجاسته والنضح طهارة ما شك فيه وهو مذهب مالك بن أنس رضي اهللا عنه



أحدمها : ا وذلك أن هاهنا حديثني ثابتني يف النضحتعارض ظواهر األحاديث يف ذلك أعين اختالفهم يف مفهومه
حديث عائشة أن النيب عليه الصالة والسالم كان يؤتى بالصبيان فيربك عليهم وحينكهم فأيت بصيب فبال عليه 

خرجه البخاري واآلخر حديث أنس ، ويف بعض رواياته فنضحه ومل يغسله، فدعا مباء فأتبعه بوله ومل يغسله
فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول : صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته قالاملشهور حني وصف 
هذا خاص ببول الصيب : فمن الناس من صار إىل العمل مبقتضى حديث عائشة وقال. ما لبث فنصحته باملاء

مذهب مالك ومل ومن الناس من رجح اآلثار الواردة يف الغسل على هذا احلديث وهو . واستثناه من سائر البول
وأما الذي فرق يف ذلك بني . ير النضح إال الذي يف حديث أنس وهو الثوب املشكوك فيه على ظاهر مفهومه

ا رواه أبو داود   بول الذكر واألنثى فإنه اعتمد على م

وأما من مل يفرق فإمنا " يغسل بول اجلارية ويرش بول الصيب: "عن أيب السمح من قوله عليه الصالة والسالم
ا أجازوه يف أي حمل كانت . اعتمد قياس األنثى على الذكر الذي ورد فيه احلديث الثابت وأما املسح فإن قوم

النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أيب حنيفة وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العني فقد 
يف اخلف وذلك من العشب اليابس ال من طهر وقوم مل جييزوه إال يف املتفق عليه وهو املخرج ويف ذيل املرأة و

األذى غري اليابس وهو مذهب مالك وهؤالء مل يعدوا املسح إىل غري املواضع اليت جاءت يف الشرع وأما الفريق 
والسبب يف اختالفهم يف ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم؟ فمن قال رخصة مل . اآلخر فإهنم عدوه
وأما . يها ومن قال هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداهأعين مل يقس عل: يعدها إىل غريها

اختالفهم يف العدد فإن قوما اشترطوا اإلنقاء فقط يف الغسل واملسح وقوم اشترطوا العدد يف االستجمار ويف 
 الغسل والذين اشترطوه يف الغسل منهم من اقتصر على احملل الذي ورد فيه العدد يف الغسل بطريق السمع

. ومنهم من عداه إىل سائر النجاسات أما من مل يشترط العدد ال يف غسل وال يف مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة
وأما من . أعين ثالثة أحجار ال أقل من ذلك فمنهم الشافعي وأهل الظاهر: وأما من اشترط يف االستجمار العدد

غسل اإلناء سبعا من ولوغ الكلب فالشافعي اشترط العدد يف الغسل واقتصر به على حمله الذي ورد فيه وهو 
وأما من عداه واشترط السبع يف غسل النجاسات ففي أغلب ظين أن أمحد بن حنبل منهم و . ومن قال بقوله

وسبب اختالفهم يف هذا تعارض . أبو حنيفة يشترط الثالثة يف إزالة النجاسة الغري حمسوسة العني أعين احلكمية
لظاهر اللفظ يف األحاديث اليت ذكر فيها العدد وذلك أن من كان املفهوم عنده من املفهوم من هذه العبادة 

األمر بإزالة النجاسة إزالة عينها مل يشترط العدد أصال وجعل العدد الوارد من ذلك يف االستجمار يف حديث 
 جيمع بني سلمان الثابت الذي فيه األمر أن ال يستنجي بأقل من ثالثة أحجار على سبيل االستحباب حىت

املفهوم من الشرع واملسموع من هذه األحاديث وجعل العدد املشترط يف غسل اإلناء من ولوغ الكلب عبادة 
ا. ال لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك   وأم

وأما . من صار إىل ظواهر هذه اآلثار واستثناها من املفهوم فاقتصر بالعدد على هذه احملال اليت ورد العدد فيها
وأما حجة أيب حنيفة يف الثالثة فقوله عليه . لظاهر على املفهوم فإنه عدى ذلك إىل سائر النجاساتمن رجح ا

  " .إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثالثا قبل أن يدخلها يف إنائه: "الصالة والسالم



  الباب السادس يف آداب اإلستنجاء
 الفقهاء على الندب وهي معلومة من السنة كالبعد يف وأما آداب االستنجاء ودخول اخلالء فأكثرها حممولة مث

املذهب إذا أراد احلاجة وترك الكالم عليها والنهي عن االستنجاء باليمني وأال ميس ذكره بيمينه وغري ذلك مما 
ورد يف اآلثار وإمنا اختلفوا من ذلك يف مسألة واحدة مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها 

. إنه ال جيوز أن تستقبل القبلة لغائط وال بول أصال وال يف موضع من املواضع: ن للعلماء فيها ثالثة أقوالفإ
. وقول إنه جيوز يف املباين واملدن وال جيوز ذلك يف الصحراء ويف غري املباين واملدن. وقول إن ذلك جيوز بإطالق

ا حديث أيب أيوب األنصاري أنه قال عليه الصالة أحدمه: والسبب يف اختالفهم هذا حديثان متعارضان ثابتان
واحلديث الثاين حديث " . إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا: "والسالم

اعدا : عبد اهللا بن عمر أنه قال ارتقيت على ظهر بيت أخيت حفصة فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
أحدها مذهب : فذهب الناس يف هذين احلديثني ثالثة مذاهب، لبنتني مستقبل الشام مستدبر القبلةحلاجته على 

وأعين بالرباءة ، والثالث مذهب الرجوع إىل الرباءة األصلية إذا وقع التعارض. والثاين مذهب الترجيح. اجلمع
الصحارى وحيث ال سترة األصلية عدم احلكم فمن ذهب مذهب اجلمع محل حديث أيب أيوب األنصاري على 

ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أيب أيوب ألنه . ومحل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب مالك
إذا تعارض حديثان أحدمها فيه شرع موضوع واآلخر موافق لألصل الذي هو عدم احلكم ومل يعلم املتقدم 

  منهما من املتأخر وجب أن

نه وقد وجب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي ورد أيضا من يصار إىل احلديث املثبت للشرع أل
طريق العدول ميكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك احلكم وميكن أن يكون بعده فلم جيز أن نترك شرعا وجب 

العمل به بظن من مل نؤمر أن نوجب النسخ به إال لو نقل أنه كان بعده فإن الظنون اليت تستند إليها األحكام 
أعين اليت توجب رفعها أو إجياهبا وليست هي أي ظن اتفق ولذلك يقولون إن العمل ما مل جيب : ودة بالشرعحمد

بالظن وإمنا وجب باألصل املقطوع به يريدون بذلك الشرع املقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من 
ي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الظن وهذه الطريقة اليت قلنا ها هي طريقة أيب حممد بن حزم األندلسي وه
وأما من ذهب مذهب الرجوع إىل . الكالم الفقهي وهو راجع إىل أنه ال يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي

األصل عند التعارض فهو مبين على أن الشك يسقط احلكم ويرفعه وأنه كال حكم وهو مذهب داود الظاهري 
فهذا هو الذي رأينا أن نثبته يف : قال القاضي. صل مع أنه من أصحابهولكن خالفه أبو حممد بن حزم يف هذا األ

هذا الكتاب من املسائل اليت ظننا أهنا جتري جمرى األصول وهي اليت نطق هبا يف الشرع أكثر ذلك أعين أن 
اه يف هذا أكثرها يتعلق باملنطوق به إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب وإن تذكرنا لشيء من هذا اجلنس أثبتن

الباب وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه إذنه إىل أرباهبا هو كتاب االستذكار وأنا قد أحبت ملن وقع من 
  .ذلك على وهم يل أن يصلحه واهللا املعني

  كتاب الصالة
  مدخل



  كتاب الصالة

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وهللا وصحبه وسلم تسليما، بسم اهللا الرمحن الرحيم
والقول احمليط بأصول هذه العبادة ينحصر باجلملة يف أربعة . ة تنقسم أوال وباجلملة إىل فرض وندبالصال
يف معرفة شروطها : واجلملة الثانية. يف معرفة الوجوب وما يتعلق به: اجلملة األوىل: أعين أربع مجل: أجناس
  :الثالث

يف معرفة ما تشتمل عليه من : لة الثالثةواجلم. أعين شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال
واجلملة الرابعة يف قضائها ومعرفة إصالح ما يقع فيها من اخللل وجربه ألنه قضاء . أفعال وأقوال وهي األركان
  .ما إذا كان استدراكا ملا فات

  اجلملة األوىل

  :يف الشروط 
يف بيان : الثانية. يف بيان وجوهبا: ة األوىل املسأل. وهذه اجلملة فيها أربع مسائل هي يف معىن أصول هذا الباب

  .ما الواجب على من تركها متعمدا؟: الرابعة. يف بيان على من جتب: الثالثة. عدد الواجبات منها
  .أما وجوهبا فبني من الكتاب والسنة واإلمجاع وشهرة ذلك تغين عن تكلف القول فيه: املسألة األوىل 
أحدمها قول مالك والشافعي واألكثر وهو أن الواجب هي : اجب منها ففيه قوالنوأما عدد الو: املسألة الثانية 

والثاين قول أيب حنيفة وأصحابه وهو أن الوتر واجب مع اخلمس واختالفهم هل . اخلمس صلوات فقط ال غري
ث اليت أما األحادي. وسبب اختالفهم األحاديث املتعارضة. يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا ال معىن له؟

مفهومها وجوب اخلمس فقط بل هي نص يف ذلك فمشهورة وثابتة ومن أبينها يف ذلك ما ورد يف حديث 
: ارجع إىل ربك فإن أمتك ال تطيق ذلك قال: اإلسراء املشهور أنه ملا بلغ الفرض إىل مخس قال له موسى

ايب املشهور الذي سأل النيب وحديث األعر" هي مخس وهي مخسون ال يبدل القول لدي: "فراجعته فقال تعاىل
ال إال : "هل علي غريها؟ قال: قال" مخس صلوات يف اليوم والليلة: "صلى اهللا عليه وسلم عن اإلسالم فقال له

وأما األحاديث اليت مفهومها وجوب الوتر فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن " أن تطوع
وحديث حارثة بن "  قد زادكم صالة وهي الوتر فحافظوا عليهاإن اهللا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

خري لكم من محر النعم وهي .... إن اهللا هي قد : "خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: حذافة قال
  الوتر وجعلها

: يه وسلم قالوحديث بريدة األسلمي أن رسول اهللا صلى اهللا عل" لكم فيما بني صالة العشاء إىل طلوع الفجر
فمن رأى أن الزيادة هي نسخ ومل تقو عنده هذه األحاديث قوة تبلغ هبا أن " الوتر حق فمن مل يؤثر فليس منا"

تكون ناسخة لتلك األحاديث الثابتة املشهورة رجح تلك األحاديث وأيضا فإنه ثبت من قوله تعاىل يف حديث 
يزاد فيها وال ينقص منها وإن كان هو يف النقصان أظهر وظاهره أنه ال " إنه ال يبدل القول لدي: "اإلسراء

واخلرب ليس يدخله النسخ ومن بلغت عنده قوة هذه األخبار اليت اقتضت الزيادة على اخلمس إىل رتبة توجب 



العمل أوجب املصري إىل هذه الزيادة ال سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة ال توجب نسخا لكن ليس هذا من 
  .رأي أيب حنيفة
  .وأما على من جتب فعلى املسلم البالغ وال خالف يف ذلك: املسألة الثالثة 
ال جحودا لفرضها فإن قوما : املسألة الرابعة  وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر هبا فأىب أن يصليها 

ب أمحد وإسحاق يعزر وحيبس والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا وهو مذه: يقتل وقوما قالوا: قالوا
وابن املبارك ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأى حبسه 

والسبب يف هذا االختالف اختالف اآلثار وذلك أنه ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه . وتعزيره حىت يصلي
" ان أو زىن بعد إحصان أو قتل نفس بغري نفسكفر بعد إمي: ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: "قال

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد : "وروي عنه عليه الصالة والسالم من حديث بريدة أنه قال
إال  -أو قال الشرك -ليس بني العبد وبني الكفر: "وحديث جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" كفر

م من الكفر هاهنا الكفر احلقيقي جعل هذا احلديث كأنه تفسري لقوله عليه الصالة فمن فه" ترك الصالة
ا التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر وأنه يف صورة كافر كما " كفر بعد إميان: "والسالم ومن فهم هاهن

  ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق: "قال

تله كفرا مل ير" السارق حني يسرق وهو مؤمن وأما من قال يقتل حدا فضعيف وال مستند له إال قياس شبه . ق
  .ضعيف إن أمكن وهو تشبيه الصالة بالقتل يف كون الصالة رأس املأمورات والقتل رأس املنهيات

وعلى اجلملة فاسم الكفر إمنا يطلق باحلقيقة على التكذيب وتارك الصالة معلوم أنه ليس مبكذب إال أن يتركها 
إما إن أردنا أن نفهم من احلديث الكفر احلقيقي فيجب علينا : دا لتركها هكذا فنحن إذن بني أحد أمرينمعتق

أن نتأول أنه أراد عليه الصالة والسالم من ترك الصالة معتقدا لتركها فقد كفر وإما أن حيمل على أن اسم 
فر أعين يف القتل وسائر أحكام الكفر موضوعه األول وذلك على أحد معنيني إما على أن حكمه حكم الكا

أي أن فاعل هذا يشبه : الكفار وإن مل يكن مكذبا وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له
" ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن: "الكافر يف األفعال إذ كان الكافر ال يصلي كما قال عليه الصالة والسالم

الكافر يف أحكامه ال جيب املصري إليه إال بدليل ألنه حكم مل يثبت بعد يف الشرع من ومحله على أن حكمه حكم 
طريق جيب املصري إليه فقد جيب إذا مل يدل عندنا على الكفر احلقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على املعىن 

لشرع فتأمل هذا اجملازي ال على معىن يوجب حكما مل يثبت بعد يف الشرع بل يثبت ضده الذين نص عليهم ا
إما أن نقدر يف الكالم حمذوفا إن أردنا محله على املعىن : أعين أنه جيب علينا أحد أمرين. فإنه بني واهللا أعلم

الشرعي املفهوم من اسم الكفر وإما أن حنمله على املعىن املستعار وأما محله على أن حكمه حكم الكافر يف مجيع 
صول مع أن احلديث نص يف حق من جيب قتله كفرا أو حدا ولذلك أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق لأل

  .صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب

  يف الشرط: اجلملة الثانية

  مدخل



  :اجلملة الثانية يف الشروط
يف : ثالثال. يف معرفة األذان واإلقامة: الثاين. يف معرفة األوقات: الباب األول: وهذه اجلملة فيها مثانية أبواب

. يف اشتراط الطهارة من النجس يف الصالة: اخلامس. يف ستر العورة واللباس يف الصالة: الرابع. معرفة القبلة
  يف تعيني املواضع اليت يصلى فيها: السادس

يف معرفة : الثامن. يف معرفة الشروط اليت هي شروط يف صحة الصالة: السابع. من املواضع اليت ال يصلى فيها
  .ية اشتراطها يف الصالةالنية وكيف

  يف معرفة األوقات: الباب األول

  يف معرفة األوقات املأمور هبا: االفصل األول

  الباب األول يف معرفة األوقات
  .الثاين يف معرفة األوقات املنهي عنها. األول يف معرفة األوقات املأمور هبا: وهذا الباب ينقسم أوال إىل فصلني

  قات املأمور هباالفصل األول يف معرفة األو
والثاين يف أوقات أهل . القسم األول يف األوقات املوسعة واملختارة: وهذا الفصل ينقسم إىل قسمني أيضا

  .الضرورة
  القسم األول من الفصل األول من الباب األول من اجلملة الثانية

ْوقُوتاًإِنَّ الصَّالةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمنَِني{: واألصل يف هذا الباب قوله تعاىل اتفق املسلمون على أن }  ِكَتاباً َم
للصلوات اخلمس أوقاتا مخسا هي شرط يف صحة الصالة وأن منها روينا فضيلة وأوقات توسعة واختلفوا يف 

  :حدود روينا التوسعة والفضيلة وفيه مخس مسائل
ال خالفا شاذا روي عن ابن اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي ال جتوز قبله هو الزوال إ: املسألة األوىل 

عباس وإال ما روي من اخلالف يف صالة اجلمعة على ما سيأيت واختلفوا منها يف موضعني يف آخر وقتها املوسع 
فأما آخر وقتها املوسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل . ويف وقتها املرغب فيه

ن يكون ظل كل شيء مثليه يف إحدى الروايتني عنه وهو عنده أول آخر الوقت أ: وقال أبو حنيفة. شيء مثله
وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو املثل وأول وقت العصر املثالن وأن ما بني املثل واملثلني . وقت العصر

وسبب اخلالف يف ذلك اختالف األحاديث . ليس يصلح لصالة الظهر وبه قال صاحباه أبو يوسف وحممد
يف إمامة جربيل أنه صلى بالنيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر يف اليوم األول حني زالت الشمس وذلك أنه ورد 

وروي عنه قال صلى اهللا عليه " الوقت ما بني هذين: "ويف اليوم الثاين حني كان ظل كل شيء مثله مث قال
  :وسلم

أويت أهل التوراة التوراة  إمنا بقاؤكم فيما سلف قبلكم من األمم كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس"
فعملوا حىت إذا انتصف النهار مث عجزوا فأعطوا قرياطا قرياطا مث أويت أهل اإلجنيل فعملوا إىل صالة العصر مث 

أعطينا قرياطني قرياطني فقال أهل الكتاب أي  عجزوا فأعطوا قرياطا مث أوتينا القرآن فعملنا إىل غروب الشمس ف



ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا ال: عمال؟ قال اهللا تعاىلربنا أعطيت وحنن كنا أكثر  فهو فضلي : قال، هل 
فذهب مالك والشافعي إىل حديث إمامة جربيل وذهب أبو حنيفة إىل مفهوم ظاهر هذا وهو أنه " أوتيه من أشاء

يكون أول إذا كان من العصر إىل الغروب أقصر من أول الظهر إىل العصر على مفهوم هذا احلديث فواجب أن 
وليس كما ظنوا وقد : قال أبو حممد بن حزم. العصر أكثر من قامة وأن يكون هذا هو آخر وقت الظهر

أنا الشاك يف الكسر : قال القاضي. امتحنت األمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إىل تسع ساعات وكسر
:  منقسم قوله عليه الصالة والسالموثلث وحجة من قال باتصال الوقتني أعين اتصاال ال بفصل غري: وأظنه قال

وأما وقتها املرغب فيه واملختار فذهب مالك . وهو حديث ثابت" ال خيرج وقت صالة حىت يدخل وقت أخرى"
أول : وقال الشافعي. إىل أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخريها عن أول الوقت قليال يف مساجد اجلماعات

أول الوقت أفضل بإطالق للمنفرد : وقالت طائفة. مثل ذلك عن مالك وروي. الوقت أفضل إال يف شدة احلر
أحدمها : واجلماعة ويف احلر والربد وإمنا اختلفوا يف ذلك الختالف األحاديث وذلك أن يف ذلك حديثني ثابتني

ن النيب أ: والثاين" إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم: "قوله عليه الصالة والسالم
  ويف حديث خباب أهنم شكوا حر الرمضاء، عليه الصالة والسالم كان يصلي الظهر باهلاجرة

قلت أليب إسحاق شيخه أيف الظهر؟ قال نعم قلت أيف : خرجه مسلم قال زهري راوي احلديث، " فلم يشكهم
وقوم رجحوا . بنصتعجيلها قال نعم فرجح قوم حديث اإلبراد إذ هو نص وتأولوا هذه األحاديث إذ ليست 

الصالة ألول : "هذه األحاديث لعموم ما روي من قوله عليه الصالة والسالم وقد سئل أي األعمال أفضل؟ قال
  .خمتلف فيها" ألول ميقاهتا"واحلديث متفق عليه وهذه الزيادة فيه أعين " ميقاهتا

. أول وقتها مع آخر وقت صالة الظهر أحدمها يف اشتراك: اختلفوا من صالة العصر يف موضعني: املسألة الثانية 
فأما اختالفهم يف االشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود ومجاعة على أن أول وقت . والثاين يف آخر وقتها

العصر هو بعينه آخر وقت الظهر وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله إال أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر 
وأما الشافعي وأبو . أعين بقدر ما يصلى فيه أربع ركعات: التني معاوأول وقت العصر هو وقت مشترك للص

وقال أبو . ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو اآلن الذي هو أول وقت العصر وهو زمان غري منقسم
ثليه وقد تقدم سبب اختالف أيب حنيفة معهم يف  حنيفة كما قلنا أول وقت العصر أن يصري ظل كل شيء م

ب اختالف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله يف هذه فمعارضة حديث جربيل يف هذا املعىن وأما سب. ذلك
حلديث عبد اهللا بن عمر وذلك أنه جاء يف إمامة جربيل أنه صلى بالنيب عليه الصالة والسالم الظهر يف اليوم 

: ليه الصالة والسالمويف حديث ابن عمر أنه قال ع. الثاين يف الوقت الذي صلى فيه العصر يف اليوم األول
فمن رجح حديث جربيل جعل الوقت مشتركا ومن رجح . خرجه مسلم" وقت الظهر ما مل حيضر وقت العصر"

حديث عبد اهللا مل جيعل بينهما اشتراكا وحديث جربيل أمكن أن يصرف إىل حديث عبد اهللا من حديث عبد اهللا 
ك لقرب ما بني الوقتني وحديث إمامة جربيل صححه إىل حديث جربيل ألنه حيتمل أن يكون الراوي جتوز يف ذل

وأما اختالفهم يف آخر وقت العصر فعن مالك يف ذلك روايتان . الترمذي وحديث ابن عمر خرجه مسلم
  .أن آخر وقتها أن يصري ظل كل شيء مثليه وبه قال الشافعي: إحدامها 



آخر وقتها قبل : وقال أهل الظاهر. نبلأن آخر وقتها ما مل تصفر الشمس وهذا قول أمحد بن ح: والثانية 
الظاهر أحدها حديث عبد : والسبب يف اختالفهم أن يف ذلك ثالثة أحاديث متعارضة. غروب الشمس بركعة

"اهللا بن عمر خرجه مسلم وفيه وقت "ويف بعض رواياته ، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إىل أن تصفر الشمس : 
حديث ابن عباس يف إمامة جربيل وفيه أنه صلى به العصر يف اليوم الثاين  والثاين" . العصر ما مل تصفر الشمس

من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب : "والثالث حديث أيب هريرة املشهور. حني كان ظل كل شيء مثليه
فمن صار إىل ، " الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح

ديث إمامة جربيل جعل آخر وقتها املختار املثلني ومن صار إىل ترجيح حديث ابن عمر جعل آخر ترجيح ح
وقت العصر إىل أن يبقى منها : ومن صار إىل ترجيح حديث أيب هريرة قال ١وقتها املختار اصفرار الشمس

ريرة وحديث ابن وأما اجلمهور فسلكوا يف حديث أيب ه. ركعة قبل غروب الشمس وهم أهل الظاهر كما قلنا
عمر مع حديث ابن عباس إذ كان معارضا هلما كل التعارض مسلك اجلمع ألن حديثي ابن عباس وابن عمر 

وأما الذي يف حديث أيب هريرة فبعيد . تتقارب احلدود املذكورة فيهما ولذلك قال مالك مرة هبذا ومرة بذلك
  .ل األعذارحديث أيب هريرة إمنا خرج خمرج أه: منهما ومتفاوت فقالوا

اختلفوا يف املغرب هل هلا وقت موسع كسائر الصلوات أم ال؟ فذهب قوم إىل أن وقتها واحد : املسألة الثالثة 
ا بني . غري موسع وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي وذهب قوم إىل أن وقتها موسع وهو م

ثور وداود وقد روي هذا القول عن مالك غروب الشمس إىل غروب الشفق وبه قال أبو حنيفة وأمحد وأبو 
وسبب اختالفهم يف ذلك معارضة حديث إمامة جربيل يف ذلك حلديث عبد اهللا بن عمر وذلك أن . والشافعي

  يف حديث إمامة جربيل أنه صلى املغرب يف اليومني يف وقت واحد ويف حديث عبد اهللا
  ـــــــ

  .أثبتناه ألنه ضروريما بني القوسني زائد بالنسخة املطبوعة بفاس  ١

ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق فمن رجح حديث إمامة جربيل جعل هلا وقتا واحدا ومن رجح حديث 
أعين : عبد اهللا جعل هلا وقتا موسعا وحديث عبد اهللا خرجه مسلم ومل خيرج الشيخان حديث إمامة جربيل

: سالم عشر صلوات مفسرة األوقات مث قال لهحديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى بالنيب عليه الصالة وال
والذي يف حديث عبد اهللا من ذلك هو موجود أيضا يف حديث بريدة األسلمي خرجه " الوقت ما بني هذين"

وحديث بريدة أوىل ألنه كان باملدينة عند سؤال السائل له عن أوقات : قالوا. مسلم وهو أصل يف هذا الباب
  .ول الفرض مبكةالصلوات وحديث جربيل كان يف أ

أما أوله فذهب . أحدمها يف أوله والثاين يف آخره: اختلفوا من وقت العشاء اآلخرة يف موضعني: املسألة الرابعة 
. مالك والشافعي ومجاعة إىل أنه مغيب احلمرة وذهب أبو حنيفة إىل أنه مغيب البياض الذي يكون بعد احلمرة

الشفق يف لسان العرب فإنه كما أن الفجر يف لساهنم فجران  وسبب اختالفهم يف هذه املسألة اشتراك اسم
ومغيب الشفق األبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل إما بعد الفجر . أمحر وأبيض: كذلك الشفق شفقان
أعين الفجر الكاذب وإما بعد الفجر األبيض املستطري وتكون احلمرة نظري احلمرة : املستدق من آخر الليل

الفجر الكاذب والفجر الصادق واألمحر والشمس وكذلك جيب أن تكون الغوارب : ن أربعةفالطوالع إذ



 ١ولذلك ما ذكر عن اخلليل من أنه رصد الشفق األبيض فوجده يبقى إىل ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة
ليوم األول وذلك أنه ال خالف بينهم أنه قد ثبت يف حديث بريدة وحديث إمامة جربيل أنه صلى العشاء يف ا

حني غاب الشفق وقد رجح اجلمهور مذهبهم مبا ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي العشاء 
: عند مغيب القمر يف الليلة الثالثة ورجح أبو حنيفة مذهبه مبا ورد يف تأخري العشاء واستحباب تأخريه وقوله

  أما آخر وقتها فاختلفواو" لوال أن أشق على أميت ألخرت الصالة إىل نصف الليل"
  ـــــــ

  .ما بني القوسني زيادة بالنسخة املصرية غري موجودة بالنسخة الفاسية فأثبتناها كما هي ا هـ ١

طلوع الفجر وباألول. قول إنه ثلث الليل: فيه على ثالثة أقوال أعين ثلث : وقول إنه نصف الليل وقول إنه إىل 
أعين نصف : ملشهور من مذهب مالك وروي عن مالك القول الثاينقال الشافعي وأبو حنيفة وهو ا. الليل
وسبب اخلالف يف ذلك تعارض اآلثار ففي حديث إمامة جربيل أنه صالها بالنيب . وأما الثالث فقول داود. الليل

ة أخر النيب صلى اهللا عليه وسلم صال: ويف حديث أنس أنه قال. عليه الصالة والسالم يف اليوم الثاين ثلث الليل
وروي أيضا من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة عن النيب عليه . خرجه البخاري، العشاء إىل نصف الليل
ويف حديث أيب قتادة ليس " لوال أن أشق على أميت ألخرت العشاء إىل نصف الليل: "الصالة والسالم أنه قال

فمن ذهب مذهب الترجيح حلديث . خرىالتفريط يف النوم إمنا التفريط أن تؤخر الصالة حىت يدخل وقت األ
وأما أهل الظاهر . إمامة جربيل قال ثلث الليل ومن ذهب مذهب الترجيح حلديث أنس قال شطر الليل

فاعتمدوا حديث أيب قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جربيل فهو ناسخ ولو مل يكن ناسخا 
إىل استصحاب حال اإلمجاع وقد اتفقوا على أن الوقت لكان تعارض اآلثار يسقط حكمها فيجب أن يصار 

طلوع الفجر فوجب  خيرج ملا بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إىل 
  .أن يستصحب حكم الوقت إال حيث وقع االتفاق على خروجه وأحسب أن به قال أبو حنيفة

أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إال ما روي  واتفقوا على أن: املسألة اخلامسة 
واختلفوا يف وقتها املختار فذهب . عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها اإلسفار

الكوفيون و أبو حنيفة وأصحابه و الثوري وأكثر العراقيني إىل أن اإلسفار هبا أفضل وذهب مالك والشافعي 
وسبب اختالفهم اختالفهم يف طريقة مجع ، ه و أمحد بن حنبل وأبو ثور وداود إىل أن التغليس هبا أفضلوأصحاب

األحاديث املختلفة الظواهر يف ذلك وذلك أنه ورد عنه عليه الصالة والسالم من طريق رافع بن خديج أنه 
  وروي عنه" أسفروا بالصبح فكلما أسفرمت فهو أعظم لألجر: "قال

وثبت عنه عليه الصالة " الصالة ألول ميقاهتا: "ة والسالم أنه قال وقد سئل أي األعمال أفضل؟ قالعليه الصال
والسالم أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس وظاهر احلديث أنه كان 

عام واملشهور أن اخلاص يقضي " الصالة ألول ميقاهتا: "عمله يف األغلب فمن قال إن حديث رافع خاص وقوله
عن العام إذا هو استثىن من هذا العموم صالة الصبح وجعل حديث عائشة حمموال على اجلواز وأنه إمنا تضمن 

. اإلسفار أفضل من التغليس: اإلخبار بوقوع ذلك منه ال بأنه كان ذلك غالب أحواله صلى اهللا عليه وسلم قال
عائشة له وألنه نص يف ذلك أو ظاهر وحديث رافع بن خديج حمتمل ومن رجح حديث العموم ملوافقة حديث 



ألنه ميكن أن يريد بذلك تبني الفجر وحتققه فال تكون بينه وبني حديث عائشة وال العموم الوارد يف ذلك 
وأما من ذهب إىل أن آخر وقتها اإلسفار فإنه تأول احلديث يف ذلك أنه ألهل . أفضل الوقت أوله: تعارض قال

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك : "أعين قوله عليه الصالة والسالم: وراتالضر
والعجب أهنم عدلوا عن ذلك يف هذا ووافقوا أهل الظاهر . وهذا شبيه مبا فعله اجلمهور يف العصر" الصبح

  .ولذلك ألهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بني ذلك
  من الباب األولالقسم الثاين من الفصل األول 

وقد تقدم سبب اختالفهم يف ، فأما روينا الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء األمصار ونفاها أهل الظاهر
أحدها ألي الصلوات توجد هذه األوقات وأليها ال؟ : واختلف هؤالء الذين أثبتوها يف ثالثة مواضع. ذلك

أهل العذر الذين رخص هلم يف هذه األوقات ويف أحكامهم والثالث يف من هم . والثاين يف حدود هذه األوقات
  .أعين من وجوب الصالة ومن سقوطها: يف ذلك

للظهر والعصر مشتركا بينهما : اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو ألربع صلوات: املسألة األوىل 
  إن: وخالفهم أبو حنيفة فقالواملغرب والعشاء كذلك وإمنا اختلفوا يف جهة اشتراكهما على ما سيأيت بعد 

وسبب اختالفهم يف ذلك هو اختالفهم يف جواز . هذا الوقت إمنا هو للعصر فقط وإنه ليس هاهنا وقت مشترك
اجلمع بني الصالتني يف السفر يف وقت إحدامها على ما سيأيت بعد فمن متسك بالنص الوارد يف صالة العصر 

من أدرك ركعة من صالة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك : "مأعين الثابت من قوله عليه الصالة والسال
ال يفوت وقت صالة : "وفهم من هذا الرخصة ومل جيز االشتراك يف اجلمع لقوله عليه الصالة والسالم" العصر

إنه ال يكون هذا الوقت إال : وملا سنذكره بعد يف باب اجلمع من حجج الفريقني قال" حىت يدخل وقت األخرى
ومن أجاز االشتراك يف اجلمع يف السفر قاس عليه أهل الضرورات ألن املسافر أيضا . لعصر فقطلصالة ا

  .صاحب ضرورة وعذر فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر واملغرب والعشاء
هو للظهر والعصر من بعد : اختلف مالك والشافعي يف آخر الوقت املشترك هلما فقال مالك: املسألة الثانية 

ل مبقدار أربع ركعات للظهر للحاضر وركعتني للمسافر إىل أن يبقى للنهار مقدار أربع ركعات للحاضر الزوا
أو ركعتني للمسافر فجعل الوقت اخلاص للظهر إمنا هو مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الزوال وإما ركعتان 

أعين أنه من : ا ثنتان للمسافرللمسافر وجعل الوقت اخلاص بالعصر إما أربع ركعات قبل املغيب للحاضر وإم
أدرك الوقت اخلاص فقط مل تلزمه إال الصالة اخلاصة بذلك الوقت إن كان ممن مل تلزمه الصالة قبل ذلك الوقت 

ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصالتني معا أو حكم ذلك الوقت وجعل آخر الوقت اخلاص لصالة العصر 
راك املغرب والعشاء إال أن الوقت اخلاص مرة جعله للمغرب مقدار ركعة قبل الغروب وكذلك فعل يف اشت

هو مقدار ثالث ركعات قبل أن يطلع الفجر ومرة جعله للصالة األخرية كما فعل يف العصر فقال هو : فقال
وأما الشافعي فجعل . مقدار أربع ركعات وهو القياس وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر

ألوقات املشتركة حدا واحدا وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس وذلك للظهر والعصر حدود أواخر هذه ا
  معا ومقدار



أعين أنه من أدرك : ركعة أيضا قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معا وقد قيل عنه مبقدار تكبرية
مالكا يف أن آخر وقت وأما أبو حنيفة فوافق . تكبرية قبل غروب الشمس فقد لزمته صالة الظهر والعصر معا

وسبب اختالفهم . العصر مقدار ركعة ألهل الضرورات عنده قبل الغروب ومل يوافق يف االشتراك واالختصاص
وقت خاص هبما ووقت : أعين مالكا والشافعي هل القول باشتراك الوقت للصالتني معا يقتضي أن هلما وقتني

ا مشتركا فقط؟ و حجة الشافعي أن اجلمع إمنا دل على االشتراك فقط ال مشترك؟ أم إمنا يقتضي أن هلما وقت
: وأما مالك فقاس االشتراك عنده يف وقت الضرورة على االشتراك عنده يف وقت التوسعة. على وقت خاص

أعين أنه ملا كان لوقت الظهر والعصر املوسع وقتان وقت مشترك ووقت خاص وجب أن يكون األمر كذلك 
ال يوافقه على اشتراك الظهر والعصر يف وقت التوسعة فخالفهما يف هذه املسألة  يف أوقات الضرورة و الشافعي

  .إمنا ينبين واهللا أعلم على اختالفهم يف تلك األوىل فتأمله فإنه بني واهللا أعلم
؛ للحائض تطهر يف هذه :أعين أوقات الضرورة فاتفقوا على أهنا ألربع: وأما هذه األوقات: املسألة الثالثة 

ت أو حتيض يف هذه األوقات وهي مل تصل واملسافر يذكر الصالة يف هذه األوقات وهو حاضر أو احلاضر األوقا
هو : واختلفوا يف املغمى عليه فقال مالك والشافعي. يذكرها فيها وهو مسافر والصيب يبلغ فيها والكافر يسلم

وعند أيب حنيفة أنه يقضي . هاكاحلائض من أهل هذه األوقات ألنه ال يقضي عندهم الصالة اليت ذهب وقت
وعند اآلخر أنه إذا أفاق يف . الصالة فيما دون اخلمس فإذا أفاق عنده من إغمائه مىت ما أفاق قضى الصالة

أوقات الضرورة لزمته الصالة اليت أفاق يف وقتها وإذا مل يفق فيها مل تلزمه الصالة وستأيت مسألة املغمى عليه 
رأة إذا طهرت يف هذه األوقات إمنا جتب عليها الصالة اليت طهرت يف وقتها فإن فيما بعد واتفقوا على أن امل

طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إىل ركعة فالعصر فقط الزمة هلا وإن بقي 
ا أو تكبرية. مخس ركعات فالصالتان معا على  وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصالتان معا كما قلن

  القول الثاين له وكذلك األمر عند مالك يف املسافر الناسي

أعين أنه تلزمهم الصالة : حيضر يف هذه األوقات أو احلاضر يسافر وكذلك الكافر يسلم يف هذه األوقات
والسبب يف أن جعل مالك الركعة جزءا آلخر الوقت وجعل الشافعي جزء الركعة حدا . وكذلك الصيب يبلغ

من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك : "منها أن قوله عليه الصالة والسالم. مثل التكبرية
وهو عند مالك من باب التنبيه باألقل على األكثر وعند الشافعي من باب التنبيه باألكثر على األقل " العصر

فإنه فهم من السجدة  وأيد هذا مبا روي من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
من أدرك منهم تكبرية قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك : هاهنا جزء من الركعة وذلك على قوله الذي قال فيه

وأما الكافر يسلم فيعتد . ومالك يرى أن احلائض إمنا تعتد هبذا الوقت من طهرها وكذلك الصيب يبلغ. الوقت
واملغمى عليه عند مالك كاحلائض وعند عبد امللك . خالف له بوقت اإلسالم دون الفراغ من الطهر وفيه

ومالك يرى أن احلائض إذا حاضت يف هذه األوقات وهي مل تصل بعد أن القضاء ساقط عنها . كالكافر يسلم
والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها وهو الزم ملن يرى أن الصالة جتب بدخول أول الوقت ألهنا إذا 

ت ما ميكن أن تقع فيه الصالة فقد وجبت عليها الصالة إال أن يقال إن الصالة إمنا حاضت وقد مضى من الوق



جتب بآخر الوقت وهو مذهب أيب حنيفة ال مذهب مالك فهذا كما ترى الزم لقول أيب حنيفة أعين جاريا على 
  .أصوله ال على أصول قول مالك

  يف األوقات املنهى عن الصالة فيها: الفصل الثاين

  اين من الباب األولالفصل الث
  يف األوقات املنهي عن الصالة فيها

أحدمها يف عددها والثاين يف الصلوات اليت يتعلق النهي عن : وهذه األوقات اختلف العلماء فيها يف موضعني
  .فعلها فيها

وقت طلوع الشمس : اتفق العلماء على أن ثالثة من األوقات منهي عن الصالة فيها وهي: املسألة األوىل 
يف وقت الزوال ويف : واختلفوا يف وقتني. ووقت غروهبا ومن لدن تصلي صالة الصبح حىت تطلع الشمس

  الصالة

الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد : بعد العصر فذهب مالك وأصحابه إىل أن األوقات املنهي عنها هي أربعة
نها إال وقت الزوال يوم اجلمعة فإنه أن هذه األوقات اخلمسة كلها منهي ع. العصر وأجاز الصالة عند الزوال

إما معارضة : وسبب اخلالف يف ذلك أحد شيئني. واستثىن قوم من ذلك الصالة بعد العصر. أجاز فيه الصالة
أعين عمل أهل املدينة وهو مالك بن أنس فحيث ورد : أثر ألثر وإما معارضة األثر للعمل عند من راعى العمل

أما اختالفهم . من قول وال من عمل اتفقوا عليه وحيث ورد املعارض اختلفواالنهي ومل يكن هناك معارض ال 
ثالث : يف وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه لألثر وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر اجلهين أنه قال

مس حني تطلع الش: ساعات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقرب فيها موتانا
خرجه مسلم وحديث أيب ، بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل وحني تضيف الشمس للغروب

فمن الناس من ذهب إىل منع الصالة يف هذه . عبد اهللا الصناحبي يف معناه ولكنه منقطع خرجه مالك يف موطئه
بإطالق وهو مالك وإما يف يوم اجلمعة  ومن الناس من استثىن من ذلك وقت الزوال إما. األوقات الثالثة كلها
: أما مالك فألن العمل عنده باملدينة ملا وجده على الوقتني فقط ومل جيده على الوقت الثالث. فقط وهو الشافعي

وأما من مل ير للعمل تأثريا فبقي على أصله . أعين الزوال أباح الصالة فيه واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل
و أما الشافعي . كلمنا يف العمل وقوته يف كتابنا يف الكالم الفقهي وهو الذي يدعى بأصول الفقهيف املنع وقد ت

فلما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أيب مالك القرظي أهنم كانوا يف زمن عمر بن اخلطاب يصلون 
حديث الطنفسة اليت  يوم اجلمعة حىت خيرج عمر ومعلوم أن خروج عمر كان بعد زوال على ما صح ذلك من

كانت تطرح إىل جدار املسجد الغريب فإذا غشي الطنفسة كلها ظل اجلدار خرج عمر بن اخلطاب مع ما رواه 
أيضا عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الصالة نصف النهار حىت ينعقد الشمس إال يوم 

  اجلمعة استثىن من ذلك



وأما من رجح . ذا األثر عنده العمل يف أيام عمر بذلك وإن كان األثر عنده ضعيفاالنهي يوم اجلمعة وقوى ه
وأما اختالفهم يف الصالة بعد صالة العصر فسببه تعارض اآلثار . األثر الثابت يف ذلك فبقي على أصله يف النهي

صحته أن رسول اهللا الثابتة يف ذلك وذلك أن يف ذلك حديثني متعارضني أحدمها حديث أيب هريرة املتفق على 
صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وعن الصالة بعد الصبح حىت تطلع 

ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالتني يف بييت قط سرا وال : والثاين حديث عائشة قالت. الشمس
أيب هريرة قال باملنع ومن رجح حديث  فمن رجح حديث. قبل الفجر وركعتني بعد العصر: عالنية ركعتني

عائشة أو رآه ناسخا ألنه العمل الذي مات عليه صلى اهللا عليه وسلم قال باجلواز وحديث أم سلمة يعارض 
: حديث عائشة وفيه أهنا رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ركعتني بعد العصر فسألته عن ذلك فقال

  " .لوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر ومها هاتانإنه أتاين ناس من عبد آالف فشغ"
اختلف العلماء يف الصالة اليت ال جتوز يف هذه األوقات فذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل أهنا ال : املسألة الثانية 

فإنه جيوز أن : جتوز يف هذه األوقات صالة بإطالق ال فريضة مقضية وال سنة وال نافلة إال عصر يومه قالوا
. واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات املفروضة يف هذه األوقات. عند غروب الشمس إذا نسيه يقضيه

وذهب الشافعي إىل أن الصلوات اليت ال جتوز يف هذه األوقات هي النوافل فقط اليت تفعل لغري سبب وأن 
أعين يف السنن : عد الصبحالسنن مثل صالة اجلنازة جتوز يف هذه األوقات ووافقه مالك يف ذلك بعد العصر وب

وخالفه يف اليت تفعل لسبب مثل ركعيت املسجد فإن الشافعي التابعني هاتني الركعتني بعد العصر وبعد الصبح 
وقال الثوري يف الصلوات . وال التابعني ذلك مالك واختلف قول مالك يف جواز السنن عند الطلوع والغروب

قول هي : الفرض ومل يفرق سنة من نفل فيتحصل يف ذلك ثالثة أقوالاليت ال جتوز يف هذه األوقات هي ما عدا 
  الصلوات

وعلى الرواية اليت . وقول إهنا النفل دون السنن. وقول إهنا ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفال. بإطالق
ل والسنن معا منع مالك فيها صالة اجلنائز عند الغروب قول رابع وهو أهنا النفل فقط بعد الصبح والعصر والنف

وسبب اخلالف يف ذلك اختالفهم يف اجلمع بني العمومات املتعارضة يف ذلك أعين . عند الطلوع والغروب
إذا نسي أحدكم الصالة فليصلها : "الواردة يف السنة وأي خيص بأي وذلك أن عموم قوله عليه الصالة والسالم

النهي يف هذه األوقات هنى رسول اهللا صلى اهللا  يقتضي استغراق مجيع األوقات وقوله يف أحاديث" إذا ذكرها
عليه وسلم عن الصالة فيها يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات املفروضات والسنن والنوافل فمىت محلنا 

احلديثني على العموم يف ذلك وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض الذي يقع بني العام واخلاص إما يف 
أعين استثناء اخلاص من العام منع الصلوات : فمن ذهب إىل االستثناء يف الزمان. ةالزمان وإما يف اسم الصال
ومن ذهب إىل استثناء الصالة املفروضة املنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم . بإطالق يف تلك الساعات

ت املفروضة الصالة املنهي عنها منع ما عدا الفرض يف تلك األوقات وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوا
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب : "من عموم لفظ الصالة مبا ورد من قوله عليه الصالة والسالم

ولذلك استثىن الكوفيون عصر اليوم من الصلوات املفروضة لكن قد كان جيب " الشمس فقد أدرك العصر
ا ذلك برأيهم من أن املدرك لركعة عليهم أن يستثنوا من ذلك صالة الصبح أيضا للنص الوارد فيها وال يردو



وأما الكوفيون فلهم أن . قبل الطلوع خيرج للوقت احملظور واملدرك لركعة قبل الغروب خيرج للوقت املباح
يقولوا إن هذا احلديث ليس يدل على استثناء الصلوات املفروضة من عموم اسم الصالة اليت تعلق النهي هبا يف 

يف معىن سائر الصلوات املفروضة وكذلك كان هلم أن يقولوا يف الصبح لو  تلك األيام ألن عصر اليوم ليس
سلموا أنه يقضي يف الوقت املنهي عنه فإذا اخلالف بينهم آيل إىل أن املستثىن الذي ورد به اللفظ هل هو من 

ي صالة باب اخلاص أريد به اخلاص أو من باب اخلاص أريد به العام؟ وذلك أن من رأى أن املفهوم من ذلك ه
  العصر والصبح فقط املنصوص عليهما فهو عنده من باب

اخلاص أريد به اخلاص ومن رأى أن املفهوم من ذلك ليس هو صالة العصر فقط وال الصبح بل مجيع الصالة 
املفروضة فهو عنده من باب اخلاص أريد به العام وإذا كان ذلك كذلك فليس هاهنا دليل قاطع على أن 

هي املستثناة من اسم الصالة الفائتة كما أنه ليس هاهنا دليل أصال ال قاطع وال غري قاطع الصلوات املفروضة 
على استثناء الزمان اخلاص الوارد يف أحاديث النهي من الزمان العام الوارد يف أحاديث األمر دون استثناء 

أحاديث النهي وهذا بني فإنه إذا  الصالة اخلاصة املنطوق هبا يف أحاديث األمر من الصالة العامة املنطوق هبا يف
أعين استثناء : تعارض حديثان يف كل واحد منهما عام وخاص مل جيب أن يصار إىل تغليب أحدمها إال بدليل

  .خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذا وذلك بني واهللا أعلم

  يف معرفة األذان واإلقامة: الباب الثاين

  الفصل األول

  معرفة األذان واإلقامةالباب الثاين يف 
  .والثاين يف اإلقامة. األول يف األذان: هذا الباب ينقسم أيضا إىل فصلني

  الفصل األول
يف : الرابع. يف وقته: الثالث. يف حكمه: الثاين. يف صفته: األول: هذا الفصل ينحصر الكالم فيه يف مخسة أقسام

  .فيما يقوله السامع له: اخلامس. شروطه
  ن الفصل األول من الباب الثاين يف صفة األذانالقسم األول م

إحداها تثنية التكبري فيه وتربيع الشهادتني وباقيه مثىن : اختلف العلماء يف األذان على أربع صفات مشهورة
واختار املتأخرين من أصحاب مالك الترجيع وهو أن يثين الشهادتني أوال . وهو مذهب أهل املدينة مالك وغريه

والصفة الثانية أذان املكيني وبه قال الشافعي وهو تربيع التكبري األول . ما مرة ثانية مرفوع الصوتخفيا مث يثنيه
والصفة الثالثة أذان الكوفيني وهو تربيع التكبري األول وتثنية باقي األذان وبه . والشهادتني وتثنية باقي األذان

  لتكبري األول وتثليثوالصفة الرابعة أذان البصريني وهو تربيع ا. قال أبو حنيفة

الشهادتني وحي على الصالة وحي على الفالح يبدأ بأشهد أن ال إله إال اهللا حىت يصل إىل حي على الفالح مث 
السبب . أعين األربع كلمات تبعا مث يعيدهن ثالثة وبه قال احلسن البصري وابن سريين: يعيد كذلك مرة ثانية

اختالف اآلثار يف ذلك واختالف اتصال العمل عند كل واحد يف اختالف كل واحد من هؤالء األربع فرق 



منهم وذلك أن املدنيني حيتجون ملذهبهم بالعمل املتصل بذلك يف املدينة واملكيون كذلك أيضا حيتجون بالعمل 
أما تثنية التكبري يف . املتصل عندهم بذاك وكذلك الكوفيون والبصريون ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله

ى مذهب أهل احلجاز فروي من طرق صحاح عن أيب حمذورة وعبد اهللا بن زيد األنصاري وتربيعه أيضا أوله عل
وهي زيادات جيب قبوهلا مع اتصال العمل : قال الشافعي. عن أيب حمذورة من طرق أخر وعن عبد اهللا بن زيد

: قال أبو عمر: أيب قدامة وأما الترجيع الذي اختاره املتأخرون من أصحاب مالك فروي من طريق. بذلك مبكة
وأما الكوفيون فبحديث أيب ليلى وفيه أن عبد اهللا بن زيد رأى يف املنام رجال قام . وأبو قدامة عندهم ضعيف

ام مثىن وأنه أخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  على خرم حائط وعليه بردان أخضران فأذن مثىن وأق
ذي خرجه البخاري يف هذا الباب إمنا هو من حديث أنس فقط وهو أن بالال فقام بالل فأذن مثىن وأقام مثىن وال

أمر أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة إال قد قامت الصالة فإنه يثنيها وخرج مسلم عن أيب حمذورة على صفة أذان 
تلفة إمنا احلجازيني وملكان هذا التعارض الذي ورد يف األذان رأى أمحد بن حنبل وداود أن هذه الصفات املخ

وردت على التخيري ال على إجياب واحدة منها وأن اإلنسان خمري فيها واختلفوا يف قول املؤذن يف صالة الصبح 
إنه ال يقال : وقال آخرون. الصالة خري من النوم هل يقال فيها أم ال؟ فذهب اجلمهور إىل أنه يقال ذلك فيها

بب اختالفهم اختالفهم هل قيل ذلك يف زمان النيب صلى وس. ألنه ليس من األذان املسنون وبه قال الشافعي
  .اهللا عليه وسلم؟ أو إمنا قيل يف زمان عمر؟

  القسم الثاين من الفصل األول من الباب الثاين
  وإن كان، اختلف العلماء يف حكم األذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة

لك إن األذان هو فرض على مساجد واجبا فهل هو من فروض األعيان أو من فروض الكفاية؟ فقيل عن ما
وقال بعض أهل الظاهر واجب على . اجلماعات وقيل سنة مؤكدة ومل يره على املنفرد ال فرضا وال سنة

واتفق الشافعي وأبو . يف السفر: وقال بعضهم. على اجلماعة كانت يف أو يف حضر: وقال بعضهم. األعيان
واتفق الكل على أنه سنة : قال أبو عمر. آكد يف حق اجلماعةحنيفة على أنه سنة للمنفرد واجلماعة إال أنه 

مؤكدة أو فرض على املصري ملا ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا مسع النداء مل يغر وإذا مل 
وذلك أنه ثبت أن رسول اهللا صلى ، والسبب يف اختالفهم معارضة املفهوم من ذلك لظواهر اآلثار. يسمعه أغار

وكذلك " إذا كنتما يف سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكربكما: "عليه وسلم قال ملالك بن احلويرث ولصاحبهاهللا 
ما روى من اتصال عمله به صلى اهللا عليه وسلم يف اجلماعة فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال إنه فرض 

منه الدعاء إىل االجتماع للصالة  على األعيان أو على اجلماعة وهو الذي حكاه ابن املفلس عن داود ومن فهم
فسبب اخلالف هو تردده بني أن يكون . قال إنه سنة يف املساجد أو فرض يف املواضع اليت جيتمع إليها اجلماعة
  .قوال من أقاويل الصالة املختصة هبا أو يكون املقصود به هو االجتماع

  القسم الثالث من الفصل األول يف وقته
اجلميع على أنه ال يؤذن للصالة قبل وقتها ما عدا الصبح فإهنم اختلفوا فيها فذهب وأما وقت األذان فاتفق 

ال بد للصبح إذا أذن هلا : مالك والشافعي إىل أنه جيوز أن يؤذن هلا قبل الفجر ومنع ذلك أبو حنيفة وقال قوم
ال بد هلا من : مد بن حزموقال أبو حم. قبل الفجر من أذان بعد الفجر ألن الواجب عندهم هو األذان بعد الفجر



ا يهبط األول ويصعد الثاين . أذان بعد الوقت وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسري قدر م
أحدمها احلديث املشهور الثابت وهو قوله عليه : والسبب يف اختالفهم أنه ورد يف ذلك حديثان متعارضان

  وكان ابن أم مكتوم" اشربوا حىت ينادي ابن أم مكتومإن بالال ينادي بليل فكلوا و: "الصالة والسالم

والثاين ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن بالال . رجال أعمى ال ينادي حىت يقال له أصبحت أصبحت
أال إن العبد قد نام وحديث : أذن قبل طلوع الفجر فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرجع فينادي

الكوفيني أيضا خرجه أبو داود وصححه كثري من أهل العلم فذهب الناس يف هذين احلجازيني أثبت وحديث 
حديث : فأما من ذهب مذهب الترجيح فاحلجازيون فإهنم قالوا. احلديثني إما مذهب اجلمع وإما مذهب الترجيح

يكون نداء حيتمل أن : وأما من ذهب مذهب اجلمع فالكوفيون وذلك أهنم قالوا. بالل أثبت واملصري إليه أوجب
بالل يف وقت يشك فيه يف طلوع الفجر ألنه كان يف بصره ضعف ويكون نداء ابن أم مكتوم يف وقت يتيقن فيه 

طلوع الفجر ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أهنا قالت مل يكن بني أذانيهما إال بقدر ما يهبط هذا ويصعد 
ا روي من ذلك يف صالة أعين أن يؤذن قبل الف: هذا وأما من قال إنه جيمع بينهما جر وبعده فعلى ظاهر م

  .الصبح خاصة أعين أنه كان يؤذن هلا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مؤذنان بالل وابن أم مكتوم
  القسم الرابع من الفصل األول يف الشروط

والثانية هل من إحداها هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم ال؟ : ويف هذا القسم مسائل مثانية
شرط األذان أن ال يتكلم يف أثنائه أم ال؟ والثالثة هل من شرطه أن يكون على طهارة أم ال؟ والرابعة هل من 
شرطه أن يكون متوجها إىل القبلة أم ال؟ واخلامسة هل من شرطه أن يكون قائما أم ال؟ والسادسة هل يكره 

البلوغ أم ال؟ والثامنة هل من شرطه أال يأخذ على األذان أذان الراكب أم ليس يكره؟ والسابعة هل من شرطه 
فأما اختالفهم يف الرجلني يؤذن أحدمها ويقيم األخر فأكثر فقهاء األمصار على . أجرا أم جيوز له أن يأخذه

أحدمها : والسبب يف ذلك أنه ورد يف هذا حديثان متعارضان. إجازة ذلك وذهب بعضهم إىل أن ذلك ال جيوز
ائي قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرين فأذنت مث قام إىل حديث الصد

م   الصالة فجاء بالل ليقيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

واحلديث الثاين ما روي أن عبد اهللا بن زيد حني أري األذان أمر " . إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم"
حديث عبد اهللا : فمن ذهب مذهب النسخ قال.  عليه وسلم بالال فأذن مث أمر عبد اهللا فأقامرسول اهللا صلى اهللا

حديث عبد اهللا بن زيد أثبت ألن : ومن ذهب مذهب الترجيح قال. بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر
 األجرة على وأما اختالفهم يف. حديث الصدائي انفرد به عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي وليس حبجة عندهم

أعين حديث عثمان بن أيب العاص أنه قال إن من : األذان فلمكان اختالفهم يف تصحيح اخلرب الوارد يف ذلك
آخر ما عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أختذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا ومن منعه قاس األذان 

فمن قاسها على ، اخلالف فيها هو قياسها على الصالة وأما سائر الشروط األخر فسبب. يف ذلك على الصالة
قد : قال أبو عمر بن عبد الرب. ومن مل يقسها مل يوجب ذلك، الصالة أوجب تلك الشروط املوجودة يف الصالة

وأبو : حق وسنة مسنونة أن ال يؤذن إال وهو قائم وال يؤذن إال على طهر قال: روينا عن أيب وائل بن حجر قال
وقد خرج الترمذي عن : قال القاضي. الصحابة وقوله سنة يدخل يف املسند وهو أوىل من القياس وائل هو من



  " .ال يؤذن إال متوضئ: "أيب هريرة أنه عليه الصالة والسالم قال
  القسم اخلامس

لنداء اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن؛ فذهب قوم إىل أنه يقول ما يقول املؤذن كلمة بكلمة إىل آخر ا
ال : وذهب آخرون إىل أنه يقول مثل ما يقول املؤذن إال إذا قال حي على الصالة حي علة الفالح فإنه يقول

والسبب يف االختالف يف ذلك تعارض اآلثار وذلك أنه قد روي من حديث أيب سعيد . حول وال قوة إال باهللا
وجاء من طريق عمر بن اخلطاب " وا مثل ما يقولإذا مسعتم املؤذن فقول: "اخلدري أنه عليه الصالة والسالم قال

فمن ذهب . وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الصالة حي على الفالح ال حول وال قوة إال باهللا
مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أيب سعيد اخلدري ومن بىن العام يف ذلك على اخلاص مجع بني احلديثني وهو 

  .مذهب مالك بن أنس

  الثاين الفصل

  من الباب الثاين من اجلملة الثانية يف اإلقامة
أما حكمها فإهنا عند فقهاء األمصار يف حق األعيان . اختلفوا يف اإلقامة يف موضعني يف حكمها ويف صفتها

واجلماعات سنة مؤكدة أكثر من األذان وهي عند أهل الظاهر فرض وال أدري هل هي فرض عندهم على 
وعلى الثاين . روض الصالة؟ والفرق بينهما أن على القول األول ال تبطل الصالة بتركهااإلطالق أو فرض من ف

وسبب هذا االختالف اختالفهم هل . من تركها عامدا بطلت صالته: وقال ابن كنانة من أصحاب مالك. تبطل
صلوا : "ة والسالمهي من األفعال اليت وردت بيانا جململ األمر بالصالة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصال

أم هي من األفعال اليت حتمل على الندب؟ وظاهر حديث مالك ابن احلويرث يوجب " كما رأيتموين أصلي
أما التكبري الذي يف . وأما صفة اإلقامة فإهنا عند مالك والشافعي. كوهنا فرضا إما يف اجلماعة وإما على املنفرد

قد قامت الصالة فإهنا عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي : لهوأما بعد ذلك فمرة واحدة إال قو. أوهلا فمثىن
وأما احلنفية فإن اإلقامة عندهم مثىن مثىن وخري أمحد بن حنبل بني اإلفراد والتثنية على رأيه يف التخيري يف . مرتني
أنس  وسبب االختالف تعارض حديث أنس يف هذا املعىن وحديث أيب ليلى املتقدم وذلك أن يف حديث. النداء

ويف حديث أيب ليلى أنه عليه الصالة . الثابت أمر بالل أن يشفع األذان ويفرد اإلقامة إال قد قامت الصالة
إن أقمن : وقال مالك. واجلمهور أنه ليس على النساء أذان وال إقامة. والسالم أمر بالال فأذن مثىن وأقام مثىن

وروي عن عائشة . إن عليهن األذان واإلقامة: وقال إسحاق. إن أذن وأقمن فحسن: وقال الشافعي. فحسن
ذكره ابن املنذر واخلالف آيل إىل هل تؤم املرأة أو ال تؤم؟ وقيل األصل أهنا يف معىن  أهنا كانت تؤذن وتقيم فيما 

  .الرجل يف كل عبادة إال أن يقوم الدليل على ختصيصها أم يف بعضها هي كذلك ويف بعضها يطلب الدليل؟

  ن اجلملة الثانية يف القبلةالباب الثالث م
َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ {: اتفق املسلمون على أن التوجه حنو البيت شرط من شروط صحة الصالة لقوله تعاىل

أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إىل عني البيت وال خالف يف } َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ
أحدمها هل الفرض هو العني أو اجلهة؟ : بت الكعبة عن األبصار فاختلفوا من ذلك يف موضعنيأما إذا غا. ذلك



أعين إصابة اجلهة أو العني عند من أوجب العني؟ فذهب قوم إىل أن : والثاين هل فرضه اإلصابة أو االجتهاد
فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر {: والسبب يف اختالفهم هل يف قوله تعاىل. الفرض هو العني وذهب آخرون إىل أنه اجلهة

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام أم ليس : حمذوف حىت يكون تقديره} الَْمْسجِِد الْحََرامِ
الفرض اجلهة ومن مل يقدر هنالك : هاهنا حمذوف أصال وأن الكالم على حقيقته؟ فمن قدر هنالك حمذوفا قال

كالم على احلقيقة حىت يدل الدليل على محله على اجملاز وقد يقال إن الفرض العني والواجب محل ال: حمذوفا قال
" ما بني املشرق واملغرب قبلة إذا توجه حنو البيت: "الدليل على تقدير هذا احملذوف قوله عليه الصالة والسالم

مل تكن  واتفاق املسلمني على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العني أعين إذا: قالوا
َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي {: والذي أقوله إنه لو كان واجبا قصد العني لكان حرجا وقد قال تعاىل. الكعبة مبصرة
فإن إصابة العني شيء ال يدرك إال بتقريب وتسامح بطريق اهلندسة واستعمال األرصاد يف } الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ

مل نكلف االجتهاد فيه بطريق اهلندسة املبين على األرصاد ذلك فكيف بغري ذلك من طرق االجتهاد وحنن 
  .املستنبط منها طول البالد وعرضها

فهي هل فرض اجملتهد يف القبلة اإلصابة أو االجتهاد فقط حىت يكون إذا قلنا إن فرضه : وأما املسألة الثانية
ا إن فرضه االجتهاد، اإلصابة مىت تبني له أنه أخطأ أعاد الصالة مل جيب أن يعيد إذا تبني له اخلطأ وقد  ومىت قلن

  كان

ال يعيد : وقال قوم. أما الشافعي فزعم أن فرضه اإلصابة وأنه إذا تبني له أنه أخطأ أعاد أبدا. صلى قبل اجتهاده
وقد مضت صالته ما مل يتعمد أو صلى بغري اجتهاد وبه قال مالك وأبو حنيفة إال أن مالكا استحب له اإلعادة 

. وسبب اخلالف يف ذلك معارضة األثر للقياس مع االختالف أيضا يف تصحيح األثر الوارد يف ذلك. يف الوقت
أعين بوقت الصالة وذلك أهنم أمجعوا على أن الفرض فيه هو اإلصابة وأنه : أما القياس فهو تشبيه اجلهة بالوقت

وما ، ابن عباس وعن الشعيب إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا إال خالفا شاذا يف ذلك عن
روي عن مالك من أن املسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق مث انكشف له أنه صالها قبل غيبوبة 

وأما األثر فحديث . الشفق أنه قد مضت صالته ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة
ظلماء يف سفر فخفيت علينا القبلة فصلى كنا مع رسول اهللا صلى اهللا: عامر بن ربيعة قال  عليه وسلم يف ليلة 

ا فلما أصبحنا فإذا حنن قد صلينا إىل غري القبلة فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  كل واحد منا إىل وجه وعلمن
وعلى هذا فتكون } َوْجُه اللَِّه َوِللَِّه الَْمشْرُِق َوالَْمْغرُِب فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ{: ونزلت" مضت صالتكم: "وسلم فقال

: هذه اآلية حمكمة وتكون فيمن صلى فانكشف له أنه صلى لغري القبلة واجلمهور على أهنا منسوخة بقوله تعاىل
فمن مل يصح عنده هذا األثر قاس ميقات اجلهة على } َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ{

ويف هذا الباب مسألة مشهورة وهي جواز الصالة يف . الزمان ومن ذهب مذهب األثر مل تبطل صالتهميقات 
وقد اختلفوا يف ذلك فمنهم من منعه على اإلطالق ومنهم من أجازه على اإلطالق ومنهم من . داخل الكعبة

تطرق ملن استقبل أحد وسبب اختالفهم تعارض اآلثار يف ذلك واالحتمال امل. فرق بني النفل يف ذلك والفرض
حيطاهنا من داخل هل يسمى مستقبال للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم ال؟ أما األثر فإنه ورد يف 



ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها حديث ابن عباس قال: ذلك حديثان متعارضان كالمها ثابت
لفل، البيت دعا يف نواحيه كلها ومل يصل حىت خرج   ما خرج ركع ركعتني يف قب

والثاين حديث عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل الكعبة هو " هذه القبلة: "الكعبة وقال
وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبالل بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بالال حني خرج ماذا صنع 

، جعل عمودا عن يساره وعمودا عن ميينه وثالثة أعمدة وراءه مث صلى: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال إما مبنع الصالة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس وإما بإجازهتا مطلقا 

إن رجح حديث ابن عمر ومن ذهب مذهب اجلمع بينهما محل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن 
: فإن الركعتني اللتني صالمها عليه الصالة والسالم خارج الكعبة وقال، واجلمع بينهما فيه عسر عمر على النفل

ذهب مذهب سقوط األثر عند التعارض فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم " هذه القبلة" هي نفل ومن 
مجاع عاد النظر يف اإلمجاع واالتفاق مل جيز الصالة داخل البيت أصال وإن كان ممن ال يرى استصحاب حكم اإل

انطالق اسم املستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة فمن جوزه أجاز الصالة ومن مل جيوزه وهو األظهر مل 
واتفق العلماء بأمجعهم على استحباب السترة بني املصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو . جيز الصالة يف البيت

واختلفوا يف " إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل": إماما وذلك لقوله عليه الصالة والسالم
وسبب . خيط خطا بني يديه: وقال أمحد بن حنبل. ليس عليه أن خيط: اخلط إذا مل جيد سترة فقال اجلمهور

 إذا: "اختالفهم اختالفهم يف تصحيح األثر الوارد يف اخلط واألثر رواه أبو هريرة أنه عليه الصالة والسالم قال
صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن مل يكن فلينصب عصا فإن مل تكن معه عصا فليخط خطا وال يضره 

خرجه أبو داود وكان أمحد بن حنبل يصححه والشافعي ال يصححه وقد روي أنه صلى اهللا " من مر بني يديه
لة قواعد هذا الباب وهي أربع عليه وسلم صلى لغري سترة واحلديث الثابت أنه كان خيرج له العنزة فهذه مج

  .مسائل

  من اجلملة الثانية: الباب الرابع

  الفصل األول

  الباب الرابع من اجلملة الثانية
  .أحدمها يف ستر العورة والثاين فيما جيزئ من اللباس يف الصالة: وهذا الباب ينقسم إىل فصلني

  الفصل األول
تلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصالة أم ال؟ واخ، اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطالق
وذهب أبو حنيفة ، وظاهر مذهب مالك أهنا من سنن الصالة، وكذلك اختلفوا يف حد العورة من الرجل واملرأة

َيا {: والشافعي إىل أهنا من فروض الصالة وسبب اخلالف يف ذلك تعارض اآلثار واختالفهم يف مفهوم قوله تعاىل
هل األمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمن محله على } ا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِدَبنِي آَدَم ُخذُو
واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه اآلية كان أن املرأة كانت تطوف ، املراد به ستر العورة: الوجوب قال



  :بالبيت عريانة وتقول
  وما بدا منه فال أحله... اليوم يبدو بعضه أو كله 

هذه اآلية وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان ومن فنزلت 
واحتج لذلك ، املراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغري ذلك من املالبس اليت هي زينة: محله على الندب قال

والسالم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة مبا جاء يف احلديث من أنه كان رجال يصلون مع النيب عليه الصالة 
ولذلك من مل جيد ما به يستر : ويقال للنساء ال ترفعن رؤوسكن حىت يستوي الرجال جلوسا قالوا، الصبيان

  عورته مل خيتلف يف أنه يصلي واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي أم ال يصلي؟
الك والشافعي إىل أن حد العورة منه ما بني السرة إىل وهو حد العورة من الرجل فذهب م: وأما املسألة الثانية 

وسبب اخلالف يف ذلك أثران . العورة مها السوأتان فقط من الرجل: الركبة وكذلك قال أبو حنيفة وقال قوم
والثاين " . الفخذ عورة: "أحدمها حديث جرهد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: متعارضان كالمها ثابت

  نيب صلى اهللا عليه وسلمحديث أنس أن ال

حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه قال البخاري وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط وقد قال 
  .بعضهم العورة الدبر والفرج والفخذ

ا خال الوجه والكفني : وأما املسألة الثالثة  وهي حد العورة من املرأة فأكثر العلماء على أن بدهنا كله عورة م
. ة إىل أن قدمها ليست بعورة وذهب أبو بكر بن عبد الرمحن وأمحد إىل أن املرأة كلها عورةوذهب أبو حنيف

هل هذا املستثىن املقصود منه } َوال ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر ِمْنَها{: وسبب اخلالف يف ذلك احتمال قوله تعاىل
ال ميلك ظهوره مث أعضاء حمدودة أم إمنا املقصود به ما ال ميلك ظهوره؟  فمن ذهب إىل أن املقصود من ذلك ما 

َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلأَْزَواجَِك َوبََناِتكَ {: احلركة قال بدهنا كله عورة حىت ظهرها واحتج لذلك بعموم قوله تعاىل
ا جرت به العادة بأنه ال يس} َونَِساِء الُْمْؤِمنَِني تر وهو الوجه والكفان اآلية ومن رأى أن املقصود من ذلك م

  .ذهب إىل أهنما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن املرأة ليست تستر وجهها يف احلج

  الفصل الثاين من الباب الرابع فيما جيزئ يف اللباس يف الصالة

املالبس يف والنهي الوارد عن هيئات بعض } ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد{: أما اللباس فاألصل فيه قوله تعاىل
الصالة وذلك أهنم اتفقوا فيما أحسب على أن اهليئات من اللباس اليت هلن على الصالة فيها مثل اشتمال 

الصماء وهو أن حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وأن حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس 
ال تنكشف عورته وال أعلم أن أحدا قال على فرجه منه شيء وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة أ

ال جتوز صالة على إحدى هذه اهليئات إن مل تنكشف عورته وقد كان على أصول أهل الظاهر جيب ذلك 
واتفقوا على أنه جيزئ الرجل من اللباس يف الصالة الثوب الواحد لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد سئل 

واختلفوا يف الرجل هل يصلي مكشوف الظهر " أو لكلكم ثوبان؟" :أيصلي الرجل يف الثوب الواحد؟ فقال
ز   والبطن فاجلمهور على جوا



صالته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة وشذ قوم فقالوا ال جتوز صالته لنهيه صلى اهللا عليه وسلم أن 
ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ {: يصلي الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ومتسك بوجوب قوله تعاىل

واتفق اجلمهور على أن اللباس اجملزئ للمرأة يف الصالة هو درع ومخار ملا روي عن أم سلمة أهنا } َمْسجٍِد
يف اخلمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور : "سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماذا تصلي فيه املرأة؟ فقال

" ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار: "ن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوملا روي أيضا ع" قدميها
وهو املروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أهنم كانوا يفتون بذلك وكل هؤالء يقولون إهنا إن صلت مكشوفة 

ادم هلا أن تصلي أعادت يف الوقت وبعده إال مالكا فإنه قال إهنا تعيد يف الوقت فقط واجلمهور على أن اخل
وسبب اخلالف اخلطاب . مكشوفة الرأس والقدمني وكان احلسن البصري يوجب عليها اخلمار واستحبه عطاء

املتوجه إىل اجلنس الواحد هل يتناول األحرار والعبيد معا أم األحرار فقط دون العبيد؟ واختلفوا يف صالة 
. ل قوم ال جتوز وقوم استحبوا له اإلعادة يف الوقتالرجل يف الثوب احلرير فقال قوم جتوز صالته فيه وقا

ا اجتنابه شرط يف صحة الصالة أم ال؟ فمن ذهب إىل أنه  وسبب اختالفهم يف ذلك هل الشيء املنهي عنه مطلق
ا والصالة جائزة قال ليس شرطا يف صحة  ذهب إىل أنه يكون بلباسه مأثوم شرط قال إن الصالة ال جتوز به ومن 

  .ة اليت هي شرط وهذه املسألة هي من نوع الصالة يف الدار املغصوبة واخلالف فيها مشهورالصالة كالطهار

  الطهارة من النجس: الباب اخلامس

  الباب اخلامس
وأما الطهارة من النجس فمن قال إهنا سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إهنا فرض يف الصالة أي من شروط صحتها 

ن يقول إهنا فرض يف الصالة وجيوز أال يقول ذلك وحكى عبد الوهاب وأما من قال إهنا فرض بإطالق فيجوز أ
  عن املذهب يف ذلك قولني أحدمها أن إزالة النجاسة شرط يف صحة الصالة

يف حال القدرة والذكر والقول اآلخر إهنا ليست شرطا والذي حكاه من أهنا شرط ال يتخرج على مشهور 
ا يتخرج على القول بأهنا فرض مع كتاب الطهارة وعرف املذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة وإمن

ا هو فرض مطلق مما يقع يف الصالة جيب أن يكون  اخلالف فيها وإمنا الذي يتعلق به هاهنا الكالم من ذلك هل م
فرضا يف الصالة أم ال؟ واحلق أن الشيء املأمور به على اإلطالق ال جيب أن يكون شرطا يف صحة شيء ما آخر 

وإن وقع فيه إال بأمر آخر وكذلك األمر يف الشيء املنهي عنه على اإلطالق ال جيب أن يكون شرطا مأمور به 
  .إال بأمر آخر ١يف صحة شيء ما
  ـــــــ

  .لكنه مثبت يف النسخة الفاسية ا هـ، ما بني القوسني غري موجود بالنسخة املصرية ١

  املواضع اليت يصلى فيها: الباب السادس

  الباب السادس
ما املواضع اليت يصلي فيها فإن من الناس من أجاز الصالة يف كل موضع ال تكون فيه جناسة ومنهم من وأ



استثىن من ذلك سبعة مواضع املزبلة واجملزرة واملقربة وقارعة الطريق واحلمام ومعاطن اإلبل وفوق ظهر بيت 
ومنهم من كره الصالة يف هذه . واحلمامومنهم من استثىن من ذلك املقربة فقط ومنهم من استثىن املقربة . اهللا

. املواضع املنهي عنها ومل يبطلها وهو أحد ما روي عن مالك وقد روي عنه اجلواز وهذه رواية ابن القاسم
وسبب اختالفهم تعارض ظواهر اآلثار يف هذا الباب وذلك أن هاهنا حديثني متفق على صحتهما وحديثني 

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي وذكر فيها : "قوله عليه الصالة والسالمفأما املتفق عليهما ف. خمتلف فيهما
اجعلوا من : "وقوله عليه الصالة والسالم" وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتين الصالة صليت

هنى أن  وأما الغري املتفق عليهما فأحدمها روي أنه عليه الصالة والسالم" صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا
  يف املزبلة واجملزرة واملقربة وقارعة: يصلى يف سبعة مواطن

الطريق ويف احلمام ويف معاطن اإلبل وفوق ظهر بيت اهللا خرجه الترمذي والثاين ما روي أنه قال عليه الصالة 
: هبفذهب الناس يف هذه األحاديث ثالثة مذا" صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان اإلبل: "والسالم

فأما . أعين بناء اخلاص على العام والثالث مذهب اجلمع: أحدها مذهب الترجيح والنسخ والثاين مذهب البناء
جعلت يل األرض : "من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ باحلديث املشهور وهو قوله عليه الصالة والسالم

. صالة والسالم وذلك مما ال جيوز نسخهوقال هذا ناسخ لغريه ألن هذه هي فضائل له عليه ال" مسجدا وطهورا
حديث اإلباحة عام وحديث النهي خاص فيجب أن يبىن : وأما من ذهب مذهب بناء اخلاص على العام فقال

هذا هو : ومنهم من استثىن احلمام واملقربة وقال. فمن هؤالء من استثىن السبعة مواضع. اخلاص على العام
ومنهم من استثىن املقربة فقط . ه قد روي أيضا النهي عنهما مفردينالثابت عنه عليه الصالة والسالم ألن

وأما من ذهب مذهب اجلمع ومل يستثن املوطأ من عام فقال أحاديث النهي حممولة على . للحديث املتقدم
واختلفوا يف الصالة يف البيع والكنائس فكرهها قوم وأجازها قوم بني أن يكون . الكراهة واألول على اجلواز

ال تدخل كنائسهم من أجل التماثيل والعلة فيمن : ا صور أو ال يكون وهو مذهب ابن عباس لقول عمرفيه
كرهها ال من أجل التصاوير محلها على النجاسة واتفقوا على الصالة على األرض واختلفوا يف الصالة على 

حلصري وما يشبهه مما تنبته الطنافس وغري ذلك مما يباع عليه على األرض واجلمهور على إباحة السجود علة ا
  .١األرض والكراهية بعد ذلك وهو مذهب مالك بن أنس

  ـــــــ
ا يف هذه العبارة فتدبر ١   .ال خيفى م

  يف معرفة شروط يف صحة الصالة: الباب السابع

  يف معرفة الشروط اليت هي شروط يف صحة الصالة: الباب السابع
  لمون على أن منها قوال ومنهاوأما التروك املشترطة يف الصالة فاتفق املس

فأما األفعال فجميع األفعال املباحة اليت ليست من أفعال الصالة إال قتل العقرب واحلية يف الصالة فإهنم . فعال
وأما األقوال . اختلفوا يف ذلك ملعارضة األثر يف ذلك للقياس واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل اخلفيف



: من أقاويل الصالة وهذه أيضا مل خيتلفوا أهنا تفسد الصالة عمدا لقوله تعاىل فهي أيضا األقوال اليت ليست
ومما أحدث أن ال " إن اهللا حيدث من أمره ما يشاء: "وملا ورد من قوله عليه الصالة والسالم} َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني{

: نتكلم يف الصالة حىت نزلت كنا: تكلموا يف الصالة وهو حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم أنه قال
مسعت رسول اهللا : فأمرنا بالسكوت وهنينا عن الكالم وحديث معاوية ابن احلكم السلمي} َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني{

إن صالتنا ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إمنا هو التسبيح والتهليل والتحميد : "صلى اهللا عليه وسلم يقول
أحدمها إذا تكلم ساهيا واآلخر إذا تكلم عامدا إلصالح : أهنم اختلفوا من ذلك يف موضعنيإال " وقراءة القرآن

من تكلم يف الصالة إلحياء نفس أو ألمر كبري فإنه يبين واملشهور من مذهب : وشذ األوزاعي فقال. الصالة
كان إال مع  يفسدها التكلم كيف: وقال الشافعي. مالك أن التكلم عمدا على جهة اإلصالح ال يفسدها

والسبب يف اختالفهم تعارض ظواهر األحاديث يف ذلك . يفسدها التكلم كيف كان: النسيان وقال أبو حنيفة
وذلك أن تقتضي حترمي الكالم على العموم وحديث أيب هريرة املشهور أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه انصرف من اثنتني فقال له ذو اليدين أقصرت الصالة أم نسيت ي
نعم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى ركعتني أخريني مث سلم : فقالوا" أصدق ذو اليدين؟: "وسلم

ظاهره أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تكلم والناس معه وأهنم بنوا بعد التكلم ومل يقطع ذلك التكلم صالهتم فمن 
ورأى أن هذا شيء خيص الكالم إلصالح الصالة استثىن هذا من ذلك العموم وهو مذهب  أخذ هبذا الظاهر

مالك بن أنس ومن ذهب إىل أنه ليس يف احلديث دليل على أهنم تكلموا عمدا يف الصالة وإمنا يظهر منهم أهنم 
  تكلموا وهم يظنون

الة قد متت ومل يصح عنده أن الناس أن الصالة قد قصرت وتكلم النيب عليه الصالة والسالم وهو يظن أن الص
إن املفهوم من : قال" ما قصرت الصالة وما نسيت: "قد تكلموا بعد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

احلديث إمنا هو إجازة الكالم لغري العامد فإذن السبب يف اختالف مالك والشافعي يف املستثىن من ذلك العموم 
يث مع أن الشافعي اعتمد أيضا يف ذلك أصال عاما وهو قوله عليه الصالة هو اختالفهم يف مفهوم هذا احلد

وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومها ورأى أهنا ناسخة " رفع عن أميت اخلطأ والنسيان: "والسالم
  .حلديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها

  الباب الثامن يف معرفة النية وكيفية اشتراطها يف الصالة
النية فاتفق العلماء على كوهنا شرطا يف صحة الصالة لكون الصالة هي رأس العبادات اليت وردت يف  وأما

أعين من املصاحل احملسوسة واختلفوا هل من شرط نية املأموم أن توافق نية اإلمام : الشرع لغري مصلحة معقولة
م يصلي عصرا؟ وال جيوز أن يصلي اإلمام يف تعيني الصالة ويف الوجوب حىت ال جيوز أن يصلي املأموم ظهرا بإما

ظهرا يكون يف حقه نفال ويف حق املأموم فرضا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إىل أنه جيب أن توافق نية املأموم نية 
إمنا : "والسبب يف اختالفهم معارضة مفهوم قوله عليه الصالة والسالم. اإلمام وذهب الشافعي إىل أنه ليس جيب

ملا جاء يف حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يصلي بقومه " بهجعل اإلمام ليؤمت 
يتناول النية اشترط " إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: "فمن رأى ذلك املوطأ ملعاذ وأن عموم قوله عليه الصالة والسالم

لغريه من سائر املكلفني وهو األصل  ومن رأى أن اإلباحة ملعاذ يف ذلك هي إباحة. موافقة نية اإلمام للمأموم



إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه ال يتناول النية : ال خيلو األمر يف ذلك احلديث الثاين من أحد أمرين: قال
ألن ظاهره إمنا هو يف األفعال فال يكون هبذا الوجه معارضا حلديث معاذ وإما أن يكون يتناوهلا فيكون حديث 

  معاذ قد خصص يف ذلك

لعموم ويف النية مسائل ليس هلا تعلق باملنطوق به من الشرع رأينا تركها إذ كان غرضنا على القصد األول إمنا ا
  .هو الكالم يف املسائل اليت تتعلق باملنطوق به من الشرع

  من كتاب الصالة: اجلملة الثالثة

  مدخل

  :اجلملة الثالثة من كتاب الصالة
ل واألفعال وهي األركان والصلوات املفروضة ختتلف يف هذين بالزيادة وهي معرفة ما تشتمل عليه من األقوا

ا من قبل الزمان مثل خمالفة ظهر اجلمعة لظهر سائر األيام وإما من  والنقصان إما من قبل االنفراد واجلماعة وإم
ول يف هذه قبل احلضر والسفر وإما من قبل األمن واخلوف وإما من قبل الصحة واملرض فإذا أريد أن يكون الق

يما تشترك فيه هذه كلها مث يقال فيما خيص واحدة واحدة منها  صناعيا وجاريا على نظام فيجب أن يقال أوال ف
أو يقال يف واحدة واحدة منها وهو األسهل وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما وهو الذي 

يف صالة املنفرد : الباب األول. مة إىل ستة أبوابسلكه الفقهاء وحنن نتبعهم يف ذلك فنجعل هذا اجلملة مقس
يف : الباب الثالث. أعين يف أحكام اإلمام واملأموم يف الصالة: يف صالة اجلماعة: الباب الثاين. اآلمن الصحيح
يف صالة : الباب السادس. يف صالة اخلوف: الباب اخلامس. يف صالة السفر: الباب الرابع. صالة اجلمعة

  .املريض

  يف صالة املنفرد احلاضر اآلمن الصحيح: األول الباب

*  

  يف أقوال الصالة: الفصل األول

  الباب األول يف صالة املنفرد احلاضر اآلمن الصحيح
  .يف أفعال الصالة: والفصل الثاين. يف أقوال الصالة: الفصل األول: وهذا الباب فيه فصالن

  الفصل األول يف أقوال الصالة
  :د املسائل تسع مسائلويف هذا الفصل من قواع

. إن التكبري كله واجب يف الصالة: فقوم قالوا: اختلف العلماء يف التكبري على ثالثة مذاهب: املسألة األوىل 
وسبب اختالف . وقوم أوجبوا تكبرية اإلحرام فقط وهم اجلمهور. إنه كله ليس بواجب وهو شاذ: وقوم قالوا

ا نقل من قوله: ام فقطمن أوجبه كله ومن أوجب منه تكبرية اإلحر   معارضة م



  الفصل الثاين يف األفعال اليت هي أركان
  :ويف هذا الفصل من قواعد املسائل مثان مسائل

والثاين يف املواضع . أحدها يف حكمه: اختلف العلماء يف رفع اليدين يف الصالة يف ثالثة مواضع: املسألة األوىل 
فأما احلكم فذهب اجلمهور إىل أنه سنة يف الصالة . ن ينتهي برفعهاوالثالث إىل أي. اليت ترفع فيها من الصالة

وذهب داود ومجاعة من أصحابه إىل أن ذلك فرض وهؤالء انقسموا أقساما فمنهم من أوجب ذلك يف تكبرية 
أعين عند االحنطاط فيه وعند االرتفاع منه . ومنهم من أوجب ذلك يف االستفتاح وعند الركوع. اإلحرام فقط

. من أوجب ذلك يف هذين املوضعني وعند السجود وذلك حبسب اختالفهم يف املواضع اليت يرفع فيها ومنهم
وسبب اختالفهم معارضة ظاهر حديث أيب هريرة الذي فيه تعليم فرائض الصالة لفعله عليه الصالة والسالم 

عنه عليه الصالة والسالم من وذلك أن حديث أيب هريرة إمنا فيه أنه قال له وكرب ومل يأمره برفع يديه وثبت 
حديث ابن عمر وغريه أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة وأما اختالفهم يف املواضع اليت ترفع فيها فذهب 

أهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إىل أنه ال يرفع املصلي يديه إال عند تكبرية اإلحرام فقط 
لك وذهب الشافعي وأمحد وأبو عبيد وأبو ثور ومجهور أهل احلديث وأهل الظاهر وهي رواية ابن القاسم عن ما

إىل الرفع عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وهو مروي عن مالك إال أنه عند بعض 
 والسبب يف. وذهب بعض أهل احلديث إىل رفعها عند السجود وعند الرفع منه. أولئك فرض وعند مالك سنة

  هذا االختالف كله اختالف اآلثار الواردة يف ذلك وخمالفة العمل باملدينة لبعضها وذلك أن يف ذلك

أحاديث أحدها حديث عبد اهللا بن مسعود وحديث الرباء بن عازب أنه كان عليه الصالة والسالم يرفع يديه 
اهللا ابن عمر عن أبيه أن رسول اهللا عند اإلحرام مرة واحدة ال يزيد عليها واحلديث الثاين حديث سامل بن عبد 

صلى اهللا عليه وسلم كان إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا 
وكان ال يفعل ذلك يف السجود وهو حديث متفق على " مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد: "كذلك وقال

حديث وائل بن . ى اهللا عليه وسلم ثالثة عشر رجال من أصحابهصحته وزعموا أنه روى ذلك عن النيب صل
حجر وفيه زيادة على ما يف حديث عبد اهللا بن عمر أنه كان يرفع يديه عند السجود فمن محل الرفع هاهنا على 

أنه ندب أو فريضة فمنهم من اقتصر به على اإلحرام فقط ترجيحا حلديث عبد اهللا بن مسعود وحديث الرباء 
ب وهو مذهب مالك ملوافقة العمل به ومنهم من رجح حديث عبد اهللا بن عمر فرأى الرفع يف املوضعني بن عاز

أعين يف الركوع ويف االفتتاح لشهرته واتفق اجلميع عليه ومن كان رأيه من هؤالء أن الرفع فريضة محل ذلك 
إنه جيب أن : اجلمع وقال على الفريضة ومن كان رأيه أنه ندب محل ذلك على الندب ومنهم من ذهب مذهب

جتمع هذه الزيادات بعضها إىل بعض على ما يف حديث وائل بن حجر فإذن العلماء ذهبوا يف هذه اآلثار 
هل هو : والسبب يف اختالفهم يف محل رفع اليدين يف الصالة. إما مذهب الترجيح وإما مذهب اجلمع: مذهبني

قبل من أن بعض الناس يرى أن األصل يف أفعاله صلى اهللا على الندب أو على الفرض؟ هو السبب الذي قلناه 
عليه وسلم أن حتمل على الوجوب حىت يدل الدليل على غري ذلك ومنهم من يرى أن األصل أن ال يزاد فيما 
صح بدليل واضح من قول ثابت أو إمجاع أنه من فرائض الصالة إال بدليل واضح وقد تقدم هذا من قولنا وال 

شيء الواحد مرات كثرية وأما احلد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إىل أنه املنكبان وبه معىن لتكرير ال



قال مالك والشافعي ومجاعة وذهب بعضهم إىل رفعها إىل األذنني وبه قال أبو حنيفة وذهب بعضهم إىل رفعها 
أنه كان يرفعهما حذو إىل الصدر وكل ذلك مروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال أن أثبت ما يف ذلك 

  .وأشهر. منكبيه وعليه اجلمهور والرفع إىل األذنني أثبت من الرفع إىل الصدر

هو : وقال الشافعي. ذهب أبو حنيفة إىل أن االعتدال من الركوع ويف الركوع غري واجب: املسألة الثانية 
مل ينقل عنه نص يف ذلك؟  هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا إذ: واختلف أصحاب مالك. واجب

هل الواجب األخذ ببعض ما ينطلق عليه االسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه : والسبب يف اختالفهم
ومن كان ، فمن كان الواجب عنده األخذ ببعض ما ينطلق عليه االسم مل يشترط االعتدال يف الركوع، االسم

صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف احلديث الواجب عنده األخذ بالكل اشترط االعتدال وقد 
فالواجب اعتقاد " اركع حىت تطمئن راكعا وارفع حىت تطمئن رافعا: "املتقدم للرجل الذي علمه فروض الصالة

كونه فرضا وعلى هذا احلديث عول كل من رأى أن األصل ال حتمل أفعاله عليه الصالة والسالم يف سائر أفعال 
 ينص عليها يف هذا احلديث على الوجوب حىت يدل الدليل على ذلك ومن قبل هذا مل يروا رفع الصالة مما مل

اليدين فرضا وال ما عدا تكبرية اإلحرام والقراءة من األقاويل اليت يف الصالة فتأمل هذا فإنه أصل مناقض 
  .لألصل األول وهو سبب اخلالف يف أكثر هذه املسائل

لفقهاء يف هيئة اجللوس فقال مالك وأصحابه ويفضي بأليتيه إىل األرض وينصب رجله اختلف ا: املسألة الثالثة 
ينصب الرجل اليمىن : وقال أبو حنيفة وأصحابه. اليمىن ويثين اليسرى وجلوس املرأة عنده كجلوس الرجل

يفة ويف وفرق الشافعي بني اجللسة الوسطى واألخرية فقال يف الوسطى مبثل قول أيب حن. ويقعد على اليسرى
أحدها وهو : وسبب اختالفهم يف ذلك تعارض اآلثار وذلك أن يف ذلك ثالثة آثار. األخرية مبثل قول مالك

ثابت باتفاق حديث أيب محيد الساعدي الوارد يف وصف صالته عليه الصالة والسالم وفيه وإذا جلس يف 
خرية قدم رجله اليسرى ونصب الركعتني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن وإذا جلس يف الركعة األ

والثاين حديث وائل بن حجر وفيه أنه كان إذا قعد يف الصالة نصب اليمىن وقعد . اليمىن وقعد على مقعدته
إمنا سنة الصالة أن تنصب رجلك اليمىن : والثالث ما رواه مالك عن عبد اهللا بن عمر أنه قال. على اليسرى
  ويف روايته عن القاسم. إمنا سنة الصالة: ه فيهوهو يدخل يف املسند لقول، وتثين اليسرى

ابن حممد أنه أراهم اجللوس يف التشهد فنصب رجله اليمىن وثىن اليسرى وجلس على وركه األيسر ومل جيلس 
أراين هذا عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر وحدثين أن أباه كان يفعل ذلك فذهب مالك مذهب : على قدمه مث قال
وذهب الشافعي مذهب اجلمع على . وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح حلديث وائل. ثالترجيح هلذا احلدي
هذه اهليئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوهتا عن : وقال. وذهب الطربي مذهب التخيري. حديث أيب محيد

لى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قول حسن فإن األفعال املختلفة أوىل أن حتمل على التخيري منها ع
  .التعارض وإمنا يتصور ذلك التعارض أكثر يف الفعل مع القول أو يف القول مع القول

اختلف العلماء يف اجللسة الوسطى واألخرية فذهب األكثر يف الوسطى إىل أهنا سنة وليست : املسألة الرابعة 
ض وشذ قوم فقالوا إهنا إهنا فرض وكذلك ذهب اجلمهور يف اجللسة األخرية إىل أهنا فر: بفرض وشذ قوم وقالوا

والسبب يف اختالفهم هو تعارض مفهوم األحاديث وقياس إحدى اجللستني على الثانية وذلك . ليست بفرض



فوجب اجللوس على ظاهر هذا احلديث يف الصالة " اجلس حىت تطمئن جالسا"أن يف حديث أيب هريرة املتقدم 
يف حديث ابن حبينة الثابت أنه عليه الصالة والسالم  إن اجللوس كله فرض وملا جاء: كلها فمن أخذ هبذا قال

فهم الفقهاء . أسقط اجللسة الوسطى ومل جيربها وسجد هلا وثبت عنه أنه أسقط ركعتني فجربها وكذلك ركعة
من هذا الفرق بني حكم اجللسة الوسطى وحكم الركعة وكانت عندهم الركعة فرضا بإمجاع فوجب أن ال 

ا فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بني اجللستني ورأوا أن سجود السهو إمنا تكون اجللسة الوسطى فرض
السجود للجلسة الوسطى شيء خيصها دون سائر : يكون للسنن دون الفروض ومن رأى أهنا فرض قال
ذهب إىل أهنما كليهما سنة فقاس اجللسة . الفرائض وليس يف ذلك دليل على أهنا ليست بفرض وأما من 

فإذا السبب يف . لى الوسطى بعد أن اعتقد يف الوسطى بالدليل الذي اعتقد به اجلمهور أهنا سنةاألخرية ع
  اختالفهم هو يف احلقيقة آيل إىل معارضة االستدالل لظاهر القول أو ظاهر الفعل فإن

صل فيها من الناس أيضا من اعتقد أن اجللستني كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصالة والسالم عنده األ
أن تكون يف الصالة حممولة على الوجوب حىت يدل الدليل ذلك على ما تقدم فإذن األصالن مجيعا يقتضيان 
هاهنا أن اجللوس األخري فرض ولذلك عليه أكثر اجلمهور أن يكون له معارض إال القياس وأعين باألصلني 

وثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه . أعلم القول والعمل لذلك أضعف األقاويل من رأى أن اجللستني سنة واهللا
كان يضع كفه اليمىن على ركبته اليمىن وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشري بأصبعه واتفق العلماء على 

  .أن هذه اهليئة من هيئات اجللوس املستحسنة يف الصالة أنه كان يشري فقط
ا على األخرى يف الصالة فكره ذلك مالك يف الفرض اختلف العلماء يف وضع اليدين إحدامه: املسألة اخلامسة 
والسبب يف اختالفهم أنه قد جاءت . ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصالة وهم اجلمهور. وأجازه يف النفل

آثار ثابتة نقلت فيها صفة صالته عليه الصالة والسالم ومل ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمىن على اليسرى 
وورد ذلك أيضا من صفة صالته عليه الصالة والسالم يف حديث . لناس كانوا يؤمرون بذلكوثبت أيضا أن ا

أيب محيد فرأى قوم أن اآلثار اليت أثبتت ذلك اقتضت زيادة على اآلثار اليت مل تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة 
ا هذه الزيادة ألهنا أكثر ولكون ورأى قوم أن األوجب املصري إىل اآلثار اليت ليست فيه. جيب أن يصار إليها

هذه ليست مناسبة ألفعال الصالة وإمنا هي من باب االستعانة ولذلك أجازها مالك يف النفل ومل جيزها يف 
  .الفرض وقد يظهر من أمرها أهنا هيئة تقتضي اخلضوع وهو األوىل هبا

هض حىت يستوي قاعدا واختار آخرون اختار قوم إذا كان الرجل يف وتر من صالته أن ال ين: املسألة السادسة 
وسبب اخلالف أن يف . أن ينهض من سجوده نفسه وباألول قال الشافعي ومجاعة وبالثاين قال مالك ومجاعة

أحدمها حديث مالك بن احلويرث الثابت أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي : ذلك حديثني خمتلفني
  ىتفإذا كان يف وتر من صالته مل ينهض ح

يستوي قاعدا ويف حديث أيب محيد يف صفة صالته عليه الصالة والسالم أنه ملا رفع رأسه من السجدة الثانية من 
وكذلك اختلفوا إذا سجد هل ، وأخذ بالثاين مالك، الركعة األوىل قام ومل يتورك فأخذ باحلديث األول الشافعي
وسبب اختالفهم أن يف . ضع الركبتني قبل اليدينيضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه؟ ومذهب مالك و

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا هنض رفع : حديث ابن حجر قال



إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك : "يديه قبل ركبتيه وعن أيب هريرة أن النيب عليه الصالة والسالم قال
حديث : وقال بعض أهل احلديث. وكان عبد اهللا بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه" ركبتيهالبعري وليضع يديه قبل 

  .وائل بن حجر أثبت من حديث أيب هريرة
الوجه واليدين والركبتني وأطراف : اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: املسألة السابعة 

واختلفوا فيمن سجد على وجهه " د على سبعة أعضاءأمرت أن أسج: "القدمني لقوله عليه الصالة والسالم
ال تبطل صالته ألن اسم : ونقصه السجود على عضو من تلك األعضاء هل تبطل صالته أم ال؟ فقال قوم

تبطل إن مل يسجد على السبعة األعضاء للحديث الثابت ومل خيتلفوا : وقال قوم. السجود إمنا يتناول الوجه فقط
إن سجد : أنفه فقد سجد على وجهه واختلفوا فيمن سجد على أحدمها فقال مالكأن من سجد على جبهته و

وقال . بل جيوز ذلك: وقال أبو حنيفة. على جبهته دون أنفه جاز وإن سجد على أنفه دون جبهته مل جيز
 هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه: وسبب اختالفهم. ال جيوز إال أن يسجد عليهما مجيعا: الشافعي

أمرت أن أسجد : "االسم أم كله وذلك أن يف حديث النيب عليه الصالة والسالم الثابت عن ابن عباس قال
إن سجد على : فذكر منها الوجه فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه االسم قال" على سبعة أعضاء

وال يتناول من سجد على  ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على اجلبهة. اجلبهة أو األنف أجزأه
األنف أجاز السجود على اجلبهة دون األنف وهذا كأنه حتديد للبعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطلق 

  عليه االسم وكان هذا على

مذهب من يفرق بني أبعاض الشيء فرأى أن بعضها يقوم يف امتثاله مقام الوجوب وبعضها ال يقوم مقامه فتأمل 
. إنه إن مس من كالمها األرض مثقال خردلة مت سجوده:  هذا الباب وإال جاز لقائل أن يقولهذا فإنه أصل يف

. وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه االسم فالواجب عنده أن يسجد على اجلبهة واألنف
لسالم وبينه فإنه كان إن هذا االحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصالة وا: والشافعي يقول

، يسجد على األنف واجلبهة ملا جاء من أنه انصرف من صالة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطني واملاء
وقد ذكر مجاعة من احلفاظ حديث : قال أبو عمر بن عبد الرب. فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث اجململ

وذكر بعضهم اجلبهة فقط وكال الروايتني يف : ي أبو الوليدقال القاض. ابن عباس فذكروا فيه األنف واجلبهة
واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة . كتاب مسلم وذلك حجة ملالك

ليس ذلك من شرط السجود أحسبه شرط : على الذي يوضع عليه الوجه أم ليس ذلك من شرطه؟ فقال مالك
ومن هذا الباب اختالفهم يف السجود على طاقات العمامة . لك من شرط السجودليس ذ: وقالت مجاعة. متامه

قول باملنع وقول باجلواز وقول بالفرق بني أن يسجد على طاقات يسرية من العمامة : وللناس فيه ثالثة مذاهب
موجود أو كثرية وقول بالفرق بني أن ميس من جبهته األرض شيء أو ال ميس منها شيء وهذا االختالف كله 

واحتج من مل ير إبراز . يف املذهب وعند فقهاء األمصار ويف البخاري كانوا يسجدون على القالنس والعمائم
اليدين يف السجود بقول ابن عباس أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعضاء وال نكفت ثوبا 

  .أن حيتج هبذا العموم يف السجود على العمامةوال شعرا وقياسا على الركبتني وعلى الصالة يف اخلفني ميكن 
اتفق العلماء على كراهية اإلقعاء يف الصالة ملا جاء يف احلديث من النهي أن يقعي الرجل يف : املسألة الثامنة 



صالته كما يقعي الكلب إال أهنم اختلفوا فيما يدل عليه االسم فبعضهم رأى أن اإلقعاء املنهي عنه هو جلوس 
أليتيه يف الصالة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع وال خالف بينهم أن هذه اهليئة ليست من الرجل على 

  وقوم رأوا أن معىن. هيئات الصالة

اإلقعاء الذي هني عنه هو أن جيعل أليتيه على عقبيه بني السجدتني وهو أن جيلس على صدور قدميه وهو مذهب 
وأما ابن عباس فكان يقول . منا كان يفعل ذلك ألنه كان يشتكي قدميهمالك ملا روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إ

وسبب اختالفهم هو تردد اسم . خرجه مسلم، اإلقعاء على القدمني يف السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم
 أعين على هيئة خصها. اإلقعاء املنهي عنه يف الصالة بني أن يدل على املعىن اللغوي أو يدل على معىن شرعي

ومن رأى أنه يدل على معىن . هو إقعاء الكلب: الشرع هبذا االسم فمن رأى أنه يدل على املعىن اللغوي قال
إمنا أريد بذلك إحدى هيئات الصالة املنهي عنها وملا ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على : شرعي قال

 أريد باإلقعاء املنهي عنه وهذا ضعيف صدور قدميه ليس من سنة الصالة سبق إىل اعتقاده أن هذه اهليئة هي اليت
فإن األمساء اليت مل تثبت هلا معان شرعية جيب أن حتمل على املعىن اللغوي حىت يثبت هلا معىن شرعي خبالف 

أعين أنه جيب أن حيمل على املعاين الشرعية حىت يدل الدليل على : األمر يف األمساء اليت تثبت هلا معان شرعية
  .أنه قد عارض حديث ابن عمر يف ذلك حديث ابن عباساملعىن اللغوي مع 

  من اجلملة الثالثة: الباب الثاين

  يف معرفة حكم صالة اجلماعة: الفصل األول

  الباب الثاين من اجلملة الثالثة
والثاين يف معرفة . يف معرفة حكم صالة اجلماعة: أحدها: وهذا الباب الكالم احمليط بقواعده فيه فصول سبعة

يف مقام املأموم من اإلمام واألحكام اخلاصة : الثالث. مامة ومن أوىل بالتقدمي وأحكام اإلمام اخلاصة بهشروط اإل
فيما : السادس. يف صفة االتباع: اخلامس. يف معرفة ما يتبع فيه املأموم اإلمام مما ليس يتبعه: الرابع. باملأمومني

  .إذا فسدت هلا صالة اإلمام يتعدى الفساد إىل املأمومني يف األشياء اليت: السابع. حيمله اإلمام عن املأمومني
  الفصل األول يف معرفة حكم صالة اجلماعة

املسألة . هل صالة اجلماعة واجبة على من مسع النداء أم ليست بواجبة: إحدامها: يف هذا الفصل مسألتان
  إذا دخل الرجل املسجد وقد صلى هل: الثانية

  .الصالة اليت قد صالها أم ال؟جيب عليه أن يصلي مع اجلماعة 
وذهبت . فإن العلماء اختلفوا فيها فذهب اجلمهور إىل أهنا سنة أو فرض على الكفاية: أما املسألة األوىل 

والسبب يف اختالفهم تعارض مفهومات اآلثار يف . الظاهرية إىل أن صالة اجلماعة فرض متعني على كل مكلف
صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ خبمس وعشرين درجة أو : "والسالمذلك وذلك أن ظاهر قوله عليه الصالة 

يعين أن الصالة يف مجاعات من جنس املندوب إليه وكأهنا كمال زائد على الصالة " بسبع وعشرين درجة
والكمال إمنا هو شيء زائد . الواجبة فكأنه قال عليه الصالة والسالم صالة اجلماعة أكمل من صالة املنفرد



اء وحديث األعمى املشهور حني استأذنه يف التخلف عن صالة اجلماعة ألنه ال قائد له فرخص له يف على اإلجز
هو كالنص يف " ال أجد لك رخصة: قال، نعم: أتسمع النداء؟ قال: "ذلك مث قال له عليه الصالة والسالم

ته وهو أن رسول اهللا ومما يقوي هذا حديث أيب هريرة املتفق على صح. خرجه مسلم، وجوهبا مع عدم العذر
والذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحطب مث آمر بالصالة فيؤذن هلا مث : "صلى اهللا عليه وسلم قال

آمر رجال فيؤم الناس مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوهتم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جيد 
يث ابن مسعود وقال فيه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحد" عظما مسينا أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء

علمنا سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى الصالة يف املسجد الذي يؤذن فيه ويف بعض رواياته ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم فسلك كل واحد من هذين الفريقني مسلك اجلمع بتأويل حديث خمالفه وصرفه إىل ظاهر 

أي إن : إن املفاضلة ال مينع أن تقع يف الواجبات أنفسها: فأما أهل الظاهر فإهنم قالوا .احلديث الذي متسك به
صالة اجلماعة يف حق من فرضه صالة اجلماعة تفضل صالة املنفرد يف حق من سقط عنه وجوب صالة اجلماعة 

ا لذلك بقوله عليه وعلى هذا فال تعارض بني احلديثني واحتجو: قالوا. ملكان العذر بتلك الدرجات املذكورة
  :الصالة والسالم

وأما أولئك فزعموا أنه ميكن أن حيمل حديث األعمى على نداء " صالة القاعد على النصف من صالة القائم"
يوم اجلمعة إذ ذلك هو النداء الذي جيب على من مسعه اإلتيان إليه باتفاق وهذا فيه بعد واهللا أعلم ألن نص 

يا رسول اهللا إنه ليس يل قائد : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى فقالاحلديث هو أن أبا هريرة قال 
ه  يقودين إىل املسجد فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرخص له فيصلي يف بيته فرخص له فلما وىل دعا

اجلمعة مع أن  وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء" فأجب: قال، نعم: هل تسمع النداء بالصالة؟ فقال: "فقال
. اإلتيان إىل صالة اجلمعة واجب على كل من كان يف املصر وإن مل يسمع النداء وال أعرف يف ذلك خالفا

وعارض هذا احلديث أيضا حديث عتبان بن مالك املذكور يف املوطأ وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو 
ظلمة واملطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل أعمى وأنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه تكون ال

" أين حتب أن أصلي: "يا رسول اهللا يف بييت مكانا أختذه مصلى فجاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .فأشار له إىل مكان من البيت فصلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إما أن يكون صلى منفردا وإما : ال خيلو من أحد وجهني فإن الذي دخل املسجد وقد صلى: وأما املسألة الثانية 
وممن قال ، يعيد معهم كل الصلوات إال املغرب فقط: فإن كان صلى منفردا فقال قوم. أن يكون صلى يف مجاعة

إال : وقال األوزاعي. يعيد الصلوات كلها إال املغرب والعصر: وقال أبو حنيفة. هبذا القول مالك وأصحابه
وإمنا اتفقوا على ، يعيد الصلوات كلها: وقال الشافعي. إال العصر والفجر: وقال أبو ثور. بحاملغرب والص

إجياب إعادة الصالة عليه باجلملة حلديث بشر بن حممد عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له حني 
بلى يا رسول اهللا ولكين ألست برجل مسلم؟ فقال : ما لك مل تصل مع الناس: "دخل املسجد ومل يصل معه

فاختلف الناس " إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت: فقال عليه الصالة والسالم، صليت يف أهلي
  الحتمال ختصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل فمن محله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات



فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه وهو  كلها وهو مذهب الشافعي وأما من استثىن من ذلك صالة املغرب
مالك رمحه اهللا وذلك أنه زعم أن صالة املغرب هي وتر فلو أعيدت ألشبهت صالة الشفع اليت ليست بوتر 
ألهنا كانت تكون مبجموع ذلك ست ركعات فكأهنا كانت تنتقل من جنسها إىل جنس صالة أخرى وذلك 

قد فصل بني األوتار والتمسك بالعموم أقوى من االستثناء هبذا مبطل هلا وهذا القياس فيه ضعف ألن السالم 
النوع من القياس وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتني وقد جاء يف األثر ال 

فل بعد إن الصالة الثانية تكون له نفال فإن أعاد العصر يكون قد تن: وتران يف ليلة وأما أبو حنيفة فإنه قال
العصر وقد جاء النهي عن ذلك فخصص العصر هبذا القياس واملغرب بأهنا وتر والوتر ال يعاد وهذا قياس جيد 

وأما من فرق بني العصر والصبح يف ذلك فألنه مل ختتلف . إن سلم هلم الشافعية أن الصالة األخرية هلم نفل
وأما إذا . عد العصر كما تقدم وهو قول األوزاعياآلثار يف النهي عن الصالة بعد الصبح واختلف يف الصالة ب

وقال ، منهم مالك وأبو حنيفة، صلى يف مجاعة فهل يعيد يف مجاعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء على أنه ال يعيد
والسبب يف اختالفهم تعارض مفهوم اآلثار يف . بل يعيد وممن قال هبذا القول أمحد وداود وأهل الظاهر: بعضهم

وروي عنه أنه أمر الذين " ال تصلى صالة يف يوم مرتني: "عنه عليه الصالة والسالم أنه قال ذلك وذلك أنه ورد
صلوا يف مجاعة أن يعيدوا مع اجلماعة الثانية وأيضا فإن ظاهر حديث بسر يوجب اإلعادة على كل مصل إذا 

يقتصر به على سببه جاء املسجد فإن قوته قوة العموم واألكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص ال 
وصالة معاذ مع النيب عليه الصالة والسالم مث كان يؤم قومه يف تلك الصالة فيه دليل على جواز إعادة الصالة 

أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ . يف اجلماعة فذهب الناس يف هذه اآلثار مذهب اجلمع ومذهب الترجيح
ومل يستثن من ذلك إال صالة املنفرد " الة واحدة يف يوم مرتنيال تصلى ص: "بعموم قوله عليه الصالة والسالم

ذهب مذهب اجلمع فقالوا إن معىن قوله عليه الصالة والسالم. فقط لوقوع االتفاق عليها ال تصلى : "وأما من 
  إمنا ذلك" صالة واحدة يف يوم مرتني

ما أهنا فرض بل يعتقد يف الثانية أهنا أن ال يصلي الرجل الصالة الواحدة بعينها مرتني يعتقد يف كل واحدة منه
بل معىن هذا احلديث إمنا هو للمنفرد أعين أال يصلي الرجل : زائدة على الفرض ولكنه مأمور هبا وقال قوم

  .صالة واحدة بعينها مرتني: املنفرد

  يف معرفة شروط اإلمامة: الفصل الثاين

  :لفصل مسائل أربعويف هذا ا. ومن أوىل بالتقدمي وأحكام اإلمام اخلاصة به
اختلفوا فيمن أوىل باإلمامة فقال مالك يؤم القوم أفقههم ال أقرؤهم وبه قال الشافعي وقال أبو : املسألة األوىل 

والسبب يف هذا االختالف اختالفهم يف مفهوم قوله عليه الصالة . حنيفة والثوري وأمحد يؤم القوم أقرؤهم
فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا يف السنة سواء  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا: "والسالم

فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم إسالما وال يؤم الرجل الرجل يف سلطانه وال يباع يف بيته 
 وهو حديث متفق على صحته لكن اختلف العلماء يف مفهومه فمنهم من محله على" على تكرمته إال بإذنه

ظاهره وهو أبو حنيفة ومنهم من فهم من األقرأ هاهنا األفقه ألنه زعم أن احلاجة إىل الفقه يف اإلمامة أمس من 



ا عليه الناس اليوم   .احلاجة إىل القراءة وأيضا فإن األقرأ من الصحابة كان هو األفقه ضرورة وذلك خبالف م
يبلغ احللم إذا كان قارئا فأجاز ذلك قوم لعموم هذا اختلف الناس يف إمامة الصيب الذي مل : املسألة الثانية 

وحلديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صيب ومنع ذلك قوم مطلقا وأجازه قوم يف النفل ومل  ١األثر
  وسبب اخلالف يف ذلك هل. جييزوه يف الفريضة وهو مروي عن مالك

  ـــــــ
  .ه مل يذكر أثرا فلهذا نبهنا على زيادتهما بني القوسني زائدة يف النسخة املصرية مع أن ١

  .يؤم أحد يف واجبة عليه من وجبت عليه وذلك الختالف نية اإلمام واملأموم؟
اختلفوا يف إمامة الفاسق فردها قوم بإطالق وأجازها قوم بإطالق وفرق قوم بني أن يكون فسقه : املسألة الثالثة 

قه مقطوعا به أعاد الصالة املصلي وراءه أبدا وإن كان مظنونا إن كان فس: مقطوعا به أو غري مقطوع به فقالوا
استحبت له اإلعادة يف الوقت وهذا الذي اختاره األهبري تأوال على املذهب ومنهم من فرق بني أن يكون 
فسقه بتأويل أو يكون بغري تأويل مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق فأجازوا الصالة وراء 

وسبب اختالفهم يف هذا أنه شيء مسكوت عنه يف الشرع والقياس فيه . ومل جييزوها وراء غري املتأولاملتأول 
فمن رأى أن الفسق ملا كان ال يبطل صحة الصالة ومل يكن حيتاج املأموم من إمامه إال صحة صالته . متعارض

س اإلمامة على الشهادة واهتم فقط على قول من يرى أن اإلمام حيمل عن املأموم أجاز إمامة الفاسق ومن قا
الفاسق أن يكون يصلي صالة فاسدة كما يتهم يف الشهادة أن يكذب مل جيز إمامته ولذلك فرق قوم بني أن 
يكون فسقه بتأويل أو بغري تأويل وإىل قريب من هذا يرجع من فرق بني أن يكون فسقه مقطوعا به أو غري 

 معذور يف تأويله وقد رام أهل الظاهر أن جييزوا إمامة الفاسق مقطوع به ألنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غري
فلم يستثن من ذلك فاسقا حممود واالحتجاج : قالوا" يؤم القوم أقرؤهم: "بعموم قوله عليه الصالة والسالم

بالعموم يف غري املقصود ضعيف ومنهم من فرق بني أن يكون فسقه يف شروط صحة الصالة أو يف أمور خارجة 
  .صالة بناء على أن اإلمام إمنا يشترط فيه وقوع صالته صحيحةعن ال

اختلفوا يف إمامة املرأة فاجلمهور على أنه ال جيوز أن تؤم الرجال واختلفوا يف إمامتها النساء : املسألة الرابعة 
جلمهور فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطربي فأجازا إمامتها على اإلطالق وإمنا اتفق ا

على منعها أن تؤم الرجال ألنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر األول وألنه أيضا ملا كانت سنتهن يف 
أخروهن حيث : "الصالة التأخري عن الرجال علم أنه ليس جيوز هلن التقدم عليهم لقوله عليه الصالة والسالم

  أخرهن

ت يف املرتبة يف الصالة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض اهللا ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويا
الصدر األول ومن أجاز إمامتها فإمنا ذهب إىل ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم كان يزورها يف بيتها وجعل هلا مؤذنا يؤذن هلا وأمرها أن تؤم أهل دارها ويف هذا الباب مسائل 

: قال القاضي. من اختالفهم املشترطة يف اإلمام تركنا ذكرها لكوهنا مسكوتا عنها يف الشرع كثرية أعين
ا له تعلق قريب باملسموع   .وقصدنا يف هذا الكتاب إمنا هو ذكر املسائل املسموعة أو م

رغ من إحداها هل يؤمن اإلمام إذا ف: وأما أحكام اإلمام اخلاصة به فإن يف ذلك أربع مسائل متعلقة بالسمع



والثانية مىت يكرب تكبرية اإلحرام؟ والثالثة إذا ارتج عليه هل . قراءة أم القرآن؟ أم املأموم هو الذي يؤمن فقط
فأما هل يؤمن اإلمام إذا فرغ . يفتح عليه أم ال؟ والرابعة هل جيوز أن يكون موضعه أرفع من موضع املأمومني

ن القاسم عنه واملصريني أنه ال يؤمن وذهب مجهور الفقهاء إىل من قراءة أم الكتاب فإن مالكا ذهب يف رواية اب
: وسبب اختالفهم أن يف ذلك حديثني متعارضي الظاهر. أنه يؤمن كاملأموم سواء وهي رواية املدنيني عن مالك

ام إذا أمن اإلم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أحدمها حديث أيب هريرة املتفق عليه يف الصحيح أنه قال
إذا قال غري : "واحلديث الثاين ما خرجه مالك عن أيب هريرة أيضا أنه قال عليه الصالة والسالم" فأمنوا

ا احلديث األول فهو نص يف تأمني اإلمام" املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني وأما احلديث الثاين . فأم
ا أمر املأموم بالتأمني عند الفراغ من أم الكتاب  فيستدل منه على أن اإلمام ال يؤمن وذلك أنه لو كان يؤمن مل
إال أن خيص هذا من " إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: "قبل أن يؤمن اإلمام ألن اإلمام كما قال عليه الصالة والسالم

أعين أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله فال يكون فيه دليل على حكم اإلمام يف التأمني : أقوال اإلمام
منا تضمن حكم املأموم فقط ولكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه ويكون إ

ال الداعي وذهب اجلمهور لترجيح احلديث األول لكونه نصا وألنه ليس فيه شيء من  لكون السامع هو املؤمن 
  حكم اإلمام وإمنا اخلالف بينه وبني

 هل يؤمن اإلمام أو ال يؤمن فتأمل هذا وميكن أيضا أن يتأول احلديث اآلخر يف موضع تأمني املأموم فقط ال يف
أي فإذا بلغ موضع التأمني وقد قيل إن التأمني " فإذا أمن اإلمام فأمنوا: "احلديث األول بأن يقال إن معىن قوله

فإذا قال غري : "أعين أن يفهم من قوله: هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر مفهوم من احلديث إال بقياس
ا قالوا. أنه ال يؤمن اإلمام" املغضوب عليهم وال الضالني فأمنوا ال يكرب إال بعد : وأما مىت يكرب اإلمام فإن قوم

إن موضع التكبري هو قبل أن : وقوم قالوا. متام اإلقامة واستواء الصفوف وهو مذهب مالك والشافعي ومجاعة
وسبب . الصالة وهو مذهب أيب حنيفة والثوري وزفريتم اإلقامة واستحسنوا تكبريه عند قول املؤذن قد قامت 
أقبل علينا رسول اهللا صلى : أما حديث أنس فقال. اخلالف يف ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بالل

وظاهر " أقيموا صفوفكم وتراصوا فإين أراكم من وراء ظهري: "اهللا عليه وسلم قبل أن يكرب يف الصالة فقال
مثل ما روى عن عمر أنه كان إذا متت اإلقامة واستوت ، د الفراغ من اإلقامةهذا أن الكالم منه كان بع

يا : وأما حديث بالل فإنه روى أنه كان يقيم للنيب صلى اهللا عليه وسلم فكان يقول له. الصفوف حينئذ يكرب
سلم كان فهذا يدل على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قالوا. رسول اهللا ال تسبقين بآمني خرجه الطحاوي

وأما اختالفهم يف الفتح على اإلمام إذا ارتج عليه فإن مالكا والشافعي وأكثر العلماء . يكرب واإلقامة مل تتم
وسبب اخلالف يف ذلك اختالف اآلثار وذلك أنه روي أن رسول اهللا . أجازوا الفتح عليه ومنع ذلك الكوفيون

وروي . أي يريد الفتح عليه" ين أيب أمل يكن يف القوم؟أ: "صلى اهللا عليه وسلم تردد يف آية فلما انصرف قال
واخلالف يف ذلك يف الصدر األول واملنع مشهور عن " ال يفتح على اإلمام: "عنه عليه الصالة والسالم أنه قال
وأما موضع اإلمام فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع املأمومني . علي واجلواز عن ابن عمر مشهور

وسبب اخلالف يف ذلك حديثان . ذلك وقوم استحبوا من ذلك اليسري وهو مذهب مالكوقوم منعوا 
  أنه عليه الصالة والسالم أم: أحدمها احلديث الثابت: متعارضان



ا رواه أبو داود أن  الناس على املنرب ليعلمهم الصالة وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على املنرب والثاين م
أمل تعلم أهنم كانوا : ان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صالته قالحذيفة أم الناس على دك

وقد اختلفوا هل جيب على اإلمام أن ينوي اإلمامة أم ال؟ فذهب قوم إىل . ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك؟
دخوله يف  أنه ليس ذلك بواجب عليه حلديث ابن عباس أنه قام إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد

الصالة ورأى قوم أن هذا حمتمل وأنه ال بد من ذلك إذا كان حيمل بعض أفعال الصالة عن املأمومني وهذا على 
  .مذهب من يرى أن اإلمام حيمل فرضا أو نفال عن املأمومني

  الفصل الثالث يف مقام املأموم من اإلمام واألحكام اخلاصة باملأمومني
  :ويف هذا الفصل مخس مسائل

اتفق مجهور العلماء على أن سنة الواحد املنفرد أن يقوم عن ميني اإلمام لثبوت ذلك من حديث : سألة األوىل امل
ابن عباس وغريه وأهنم إن كانوا ثالثة سوى اإلمام قاموا وراءه واختلفوا إذا كانا اثنني سوى اإلمام فذهب 

. بل يقوم اإلمام بينهما: ة وأصحابه والكوفيونوقال أبو حنيف. مالك والشافعي إىل أهنما يقومان خلف اإلمام
قمت عن يسار : أحدمها حديث جابر بن عبد اهللا قال: والسبب يف اختالفهم أن يف ذلك حديثني متعارضني

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارين حىت أقامين عن ميينه مث جاء جبار بن صخر فتوضأ مث جاء 
 صلى اهللا عليه وسلم فأخذ بأيدينا خلفه واحلديث الثاين حديث ابن مسعود أنه صلى فقام عن يسار رسول اهللا

واختلف رواة هذا احلديث : بعلقمة واألسود فقام وسطهما وأسنده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أبو عمر
أو الرجال إن فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده والصحيح أنه موقوف وأما أن سنة املرأة أن تقف خلف الرجل 

كان هنالك رجل سوى اإلمام أو خلف اإلمام إن كانت وحدها فال أعلم يف ذلك خالفا لثبوت ذلك من 
  حديث أنس الذي خرجه البخاري أن

ا والذي خرجه عنه : النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامين عن ميينه وأقام املرأة خلفن
فت أنا واليتيم وراءه عليه الصالة والسالم والعجوز من ورائنا وسنة الواحد عند فصف: أيضا مالك أنه قال

بل عن يساره وال خالف : وقال قوم. اجلمهور أن يقف عن ميني اإلمام حلديث ابن عباس حني بات عند ميمونة
  .واملرأة خلفه يف أن املرأة الواحدة تصلي خلف اإلمام وأهنا إن كانت مع الرجل صلى الرجل إىل جانب اإلمام

أمجع العلماء على أن الصف األول مرغب فيه وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت األمر : املسألة الثانية 
بذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده فاجلمهور على أن 

ب اختالفهم اختالفهم يف تصحيح حديث وابصة وسب. وقال أمحد وأبو ثور ومجاعة صالته فاسدة. صالته جتزئ
وكان " ال صالة لقائم خلف الصف: "وخمالفة العمل له وحديث وابصة هو أنه قال عليه الصالة والسالم

ليس يف : وكان أمحد يقول. الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف يف حديث أنس
: وقال غريه. وكان أمحد كما قلنا يصحح حديث وابصة. الرجال ذلك حجة ألن سنة النساء هي القيام خلف
واحتج اجلمهور حبديث أيب بكرة أنه ركع دون الصف فلم يأمره . هو من مضطرب اإلسناد ال تقوم به حجة

ولو محل هذا على الندب مل يكن " زادك اهللا حرصا وال تعد: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باإلعادة وقال له
  .أعين بني حديث وابصة وحديث أيب بكرة: تعارض



اختلف الصدر األول يف الرجل يريد الصالة فيسمع اإلقامة هل يسرع املشي إىل املسجد أم ال : املسألة الثالثة 
خمافة أن يفوته جزء من الصالة؟ فروي عن عمر وابن عمر وابن مسعود أهنم كانوا يسرعون املشي إذا مسعوا 

ن ثابت وأيب ذر وغريهم من الصحابة أهنم كانوا السعي بل أن تؤتى الصالة بوقار وروي عن زيد ب. اإلقامة
وسكينة وهبذا القول قال فقهاء األمصار حلديث أيب هريرة الثابت إذا ثوب بالصالة فال تأتوها وأنتم تسعون 

  وأتوها وعليكم السكينة اخلالف يف ذلك أنه مل يبلغهم هذا

َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَِئكَ {: وقوله} فَاْسَتبِقُوا الَْخْيَراِت{: ضه لقوله تعاىلاحلديث أو رأوا أن الكتاب يعار
  .} َوَسارُِعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم{: وقوله} الُْمقَرَُّبونَ

 سائر وباجلملة فأصول الشرع تشهد باملبادرة إىل اخلري ولكن إذا صح احلديث وجب أن تستثىن الصالة من بني
  .أعمال التقرب
مىت يستحب أن يقام إىل الصالة فبعض استحسن البدء يف أول اإلقامة على األصل يف الترغيب : املسألة الرابعة 

حىت يروا اإلمام : قد قامت الصالة وبعضهم عند حي على الفالح وبعضهم قال: يف املسارعة وبعض عند قوله
عنه فإنه وكل ذلك إىل قدر طاقة الناس وليس يف هذا شرع  وبعضهم مل حيد يف ذلك حدا كمالك رضي اهللا

فإن " إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين: "مسموع إال حديث أيب قتادة أنه قال عليه الصالة والسالم
أعين أنه ليس فيها شرع وأنه مىت قام كل : صح هذا وجب العمل به وإال فاملسألة باقية على أصلها املعفو عنه

  .فحسن
ذهب مالك وكثري من العلماء إىل أن الداخل وراء اإلمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع : املسألة اخلامسة 

اإلمام رأسه منها إن متادى حىت يصل إىل الصف األول أن له دون الصف األول مث يدب راكعا وكره ذلك 
وما ذهب إليه مالك مروي . لجماعةالشافعي وفرق أبو حنيفة بني اجلماعة والواحد فكرهه للواحد وأجازه ل

وسبب اختالفهم اختالفهم يف تصحيح حديث أيب بكرة وهو أنه دخل هم . عن زيد بن ثابت وابن مسعود
من الساعي؟ قال أبو : "ركوع فركع مث سعى إىل الصف فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .زادك اهللا حرصا وال تعد: بكرة أنا قال

  الرابع يف معرفة ما جيب على املأموم أن يتبع فيه اإلمامالفصل 
  وأمجع العلماء على أنه جيب على املأموم أن يتبع اإلمام يف مجيع أقواله وأفعاله

وأما اختالفهم يف . مسع اهللا ملن محده ويف جلوسه إذا صلى جالسا ملرض عند من أجاز إمامة اجلالس: إال يف قوله
مسع اهللا ملن محده فقط : فإن طائفة ذهبت إىل أن اإلمام يقول إذا رفع رأسه من الركوعقوله مسع اهللا ملن محده 

وذهبت طائفة أخرى إىل . ربنا ولك احلمد فقط وممن قال هبذا القول مالك وأبو حنيفة وغريمها: ويقول املأموم
يتبع فيهما معا اإلمام كسائر  أن اإلمام واملأموم يقوالن مجيعا مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد وأن املأموم

أعين أنه يقوهلما : وقد روي عن أيب حنيفة أن املنفرد واإلمام يقوالهنما مجيعا وال خالف يف املنفرد. التكبري سواء
: أحدمها حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وسبب االختالف يف ذلك حديثان متعارضان. مجيعا

ربنا ولك : فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا إمنا جعل اإلمام ليؤمت به"



واحلديث الثاين حديث ابن عمر أنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه " احلمد
فمن رجح مفهوم " مدمسع اهللا ملن محده ربنا ولك احل: "وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال

ال يقول املأموم مسع اهللا ملن محده وال اإلمام ربنا ولك احلمد وهو من باب دليل اخلطاب ألنه : حديث أنس قال
يقول اإلمام ربنا ولك : ومن رجح حديث ابن عمر قال. جعل حكم املسكوت عنه خالف حكم املنطوق به
ومن " إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: "ع اهللا ملن محده لعموم قولهاحلمد وجيب على املأموم أن يتبع اإلمام يف قوله مس
واحلق يف ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل اخلطاب أن . مجع بني احلديثني فرق يف ذلك بني اإلمام واملأموم

م وحديث ابن عمر يقتضي نصا أن اإلما. اإلمام ال يقول ربنا ولك احلمد وأن املأموم ال يقول مسع اهللا ملن محده
وحديث أنس . يقول ربنا ولك احلمد فال جيب أن يترك النص بدليل اخلطاب فإن النص أقوى من دليل اخلطاب

وبدليل خطابه أال " إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: "مسع اهللا ملن محده بعموم قوله: يقتضي بعمومه أن املأموم يقول
العموم أقوى من دليل اخلطاب لكن العموم يقوهلا فوجب أن يرجح بني العموم ودليل اخلطاب وال خالف أن 

  خيتلف أيضا يف القوة

: والضعف ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة اخلطاب أقوم من بعض أدلة العموم فاملسألة لعمري اجتهادية
  .أعين يف املأموم

للصحيح أن  وهي خلف القاعد فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس: وأما املسألة الثانية
واختلفوا إذا كان املأموم صحيحا } َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني{: يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما لقوله تعاىل
اعدا على ثالثة أقوال اعدا وممن قال هبذا : فصلى خلف إمام مريض يصلي ق أحدها أن املأموم يصلي خلفه ق

وعلى هذا مجاعة فقهاء : قال أبو عمر بن عبد الرب. يصلون خلفه قياما القول أمحد وإسحاق والقول الثاين أهنم
األمصار الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغريهم وزاد هؤالء فقالوا يصلون 

وروى ابن القاسم أنه ال جتوز إمامة . وراءه قياما وإن كان ال يقوى على الركوع والسجود بل يومئ إمياء
ا أو قعودا بطلت صالهتم وقد روي عن مالك أهنم يعيدون الصالة يف الوقت  القاعد وأنه إن صلوا خلفه قيام

وسبب االختالف تعارض اآلثار يف ذلك . وهذا إمنا بين على الكراهة ال على املنع واألول هو املشهور عنه
أحدمها حديث : لك حديثني متعارضنيأعين عمل أهل املدينة عند مالك وذلك أن يف ذ: ومعارضة العمل لآلثار

وحديث عائشة يف يف معناه وهو أنه " وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا: "أنس وهو قوله عليه الصالة والسالم
ا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : صلى صلى اهللا عليه وسلم وهو شاك جالسا وصل وراءه قوم قيام

واحلديث الثاين " فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا ركع"
حديث عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يف مرضه الذي تويف منه فأتى املسجد فوجد أبا بكر 

رسول وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن كما أنت فجلس 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنب أيب بكر فكان أبو بكر يصلي بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان 

  مذهب النسخ ومذهب: الناس يصلون بصالة أيب بكر فذهب الناس يف هذين احلديثني مذهبني

يب عليه الصالة والسالم إن ظاهر حديث عائشة وهو أن الن: فأما من ذهب مذهب النسخ فإهنم قالوا. الترجيح
كان يؤم الناس وأن أبا بكر كان مسمعا ألنه ال جيوز أن يكون إمامان يف صالة واحدة وإن الناس كانوا قياما 



وإن النيب عليه الصالة والسالم كان جالسا فوجب أن يكون هذا من فعله عليه الصالة والسالم إذ كان آخر 
من ذهب مذهب الترجيح فإهنم رجحوا حديث أنس بأن قالوا إن هذا وأما . فعله ناسخا لقوله وفعله املتقدم

احلديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان اإلمام هل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو أبو بكر؟ 
ه وأما مالك فليس له مستند من السماع ألن كال على جواز إمامة القاعد وإمنا اختلفا يف قيام املأموم أو قعود

حىت إنه لقد قال أبو حممد بن حزم إنه ليس يف حديث عائشة أن الناس صلوا ال قياما وال قعودا وليس جيب أن 
ال : وقد ذكر أبو املصعب يف خمتصره عن مالك أنه قال: قال أبو عمر. يترك املنصوص عليه لشيء مل ينص عليه

ال يؤمن : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يؤم الناس أحد قاعدا فإن أمهم قاعدا فسدت صالهتم وصالته ألن
وهذا حديث ال يصح عند أهل العلم باحلديث ألنه يرويه جابر اجلعفي مرسال : قال أبو عمر" بعدي قاعدا

وليس حبجة فيما أسند فكيف فيما أرسل؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان حيتج مبارواه ربيعة بن أيب 
ى اهللا عليه وسلم خرج وهو مريض فكان أبو بكر هو اإلمام وكان رسول اهللا عبد الرمحن أن رسول اهللا صل

وهذا ليس فيه حجة " ما مات نيب حىت يؤمه رجل من أمته: "صلى اهللا عليه وسلم يصلي بصالة أيب بكر وقال
مع ضعف  إال أن يتوهم أنه ائتم بأيب بكر ألنه ال جتوز صالة اإلمام القاعد وهذا ظن ال جيب أن يترك له النص

  .هذا احلديث

  يف صفة االتباع: الفصل اخلامس

أما . إحدامها يف وقت تكبرية اإلحرام للمأموم والثانية يف حكم من رفع رأسه قبل اإلمام: وفيه مسألتان
وإن : اختالفهم يف وقت تكبرية املأموم فإن مالكا استحسن أن يكرب بعد فراغ اإلمام من تكبرية اإلحرام قال

  كرب معه

وغريه يكرب مع تكبرية اإلمام فإن فرغ : وقال أبو حنيفة. ه وقد قيل إنه ال جيزئه وأما إن كرب قبله فال جيزئهأجزأ
والثانية أن املأموم إن . إحدامها مثل قول مالك وهو األشهر: وأما الشافعي فعنه يف ذلك روايتان. قبله مل جيزه

فإذا : "أحدمها قوله عليه الصالة والسالم:  متعارضنيوسبب اخلالف أن يف ذلك حديثني. كرب قبل اإلمام أجزأه
والثاين ما روي أنه عليه الصالة والسالم كرب يف صالة من الصلوات مث أشار إليهم أن امكثوا " كرب فكربوا

فذهب مث رجع وعلى رأسه أثر املاء فظاهر هذا أن تكبريه وقع بعد تكبريهم ألنه مل يكن له تكبري أوال ملكان 
هارة وهو أيضا مبين على أصله يف أن صالة املأموم غري مرتبطة بصالة اإلمام واحلديث ليس فيه ذكر عدم الط

هل استأنفوا التكبري أم مل يستأنفوه فليس ينبغي أن حيمل على أحدمها إال بتوقيف واألصل هو االتباع وذلك ال 
ن رفع رأسه قبل اإلمام فإن اجلمهور يرون أنه وأما م. يكون إال بعد أن يتقدم اإلمام إما بالتكبري وإما بافتتاحه

وذهب قوم إىل أن صالته تبطل للوعيد الذي . أساء ولكن صالته جائزة وأنه جيب عليه أن يرجع فيتبع اإلمام
أما خياف الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس : "جاء يف ذلك وهو قوله عليه الصالة والسالم

  .؟" محار



  سادس فيما محله اإلمام عن املأمومنيالفصل ال
واتفقوا على أنه ال حيمل اإلمام عن املأموم شيئا من فرائض الصالة ما عدا القراءة فإهنم اختلفوا يف ذلك على 

يما أسر فيه وال يقرأ معه فيما جهر به: ثالثة أقوال والثاين أنه ال يقرأ معه . أحدها أن املأموم يقرأ مع اإلمام ف
يما جهر أم الكتاب فقط وبعضهم فرق يف اجلهر بني أن والث. أصال الث أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغريها وف

يسمع قراءة اإلمام أو ال يسمع فأوجب عليه القراءة إذا مل يسمع وهناه عنها إذا مسع وباألول قال مالك إال أنه 
وبالثالث قال الشافعي والتفرقة بني أن يسمع وبالثاين قال أبو حنيفة . يستحسن له القراءة فيما أسر فيه اإلمام

والسبب يف اختالفهم اختالف األحاديث يف هذا الباب وبناء بعضها على . أو ال يسمع هو قول أمحد بن حنبل
  ،بعض

وما ورد من " ال صالة إال بفاحتة الكتاب: "وذلك أن يف ذلك أربعة أحاديث أحدها قوله عليه الصالة والسالم
أن رسول : والثاين ما روى مالك عن أيب هريرة. ا املعىن مما قد ذكرناه يف باب وجوب القراءةاألحاديث يف هذ

: فقال رجل" هل قرأ معي منكم أحد آنفا: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة فقال
هى الناس عن القراءة فيما الرجعة فيه فانت" إين أقول ما يل أنازع القرآن: "نعم أنا يا رسول اهللا فقال رسول اهللا

والثالث حديث عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فال : "قلنا نعم قال" إين ألراكم تقرأون وراء اإلمام: "وسلم صالة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال

قال أبو عمر وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغريه متصل السند  "تفعلوا إال بأم القرآن
" من كان له إمام فقراءته له قراءة: "احلديث الرابع حديث جابر عن النيب عليه الصالة والسالم قال. صحيح

مام إذا قرأ اإل: "ويف هذا حديث خامس صححه أمحد بن حنبل وهو ما روي أنه قال عليه الصالة والسالم
فمن الناس من استثىن من النهي عن القراءة فيما الرجعة . فاختلف الناس يف وجه مجع هذه األحاديث" فأنصتوا

ومنهم من استثىن من عموم قوله عليه الصالة . فيه اإلمام قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة بن الصامت
ة اجلهر ملكان النهي الوارد عن القراءة فيما الرجعة املأموم فقط يف صال" ال صالة إال بفاحتة الكتاب: "والسالم

َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا لََعلَّكُْم {: فيه اإلمام يف حديث أيب هريرة وأكد ذلك بظاهر قوله تعاىل
لى املصلى للمأموم فقط سرا ومنهم من استثىن القراءة الواجبة ع. وهذا إمنا ورد يف الصالة: قالوا} ُتْرَحُمونَ

كانت الصالة أو جهرا وجعل الوجوب الوارد يف القراءة يف حق اإلمام واملنفرد فقط مصريا إىل حديث جابر 
واقرأ ما تيسر معك : "وهو مذهب أيب حنيفة فصار عنده حديث جابر خمصصا لقوله عليه الصالة والسالم

ا تقدم وحديث ألنه ال يرى وجوب قراءة أم القرآن يف ال" فقط صالة وإمنا يرى وجوب القراءة مطلقا على م
وهو حديث ال يصح إال : قال أبو عمر. وال حجة يف شيء مما ينفرد به، جابر مل يروه مرفوعا إال جابر اجلعفي

  .مرفوعا عن جابر

  الفصل السابع
  .يف األشياء اليت إذا فسدت هلا صالة اإلمام يتعدى الفساد إىل املأمومني

واختلفوا إذا صلى هبم . على أنه إذا طرأ عليه احلدث يف الصالة فقطع أن صالة املأمومني ليست تفسد واتفقوا
صالهتم صحيحة وقال قوم صالهتم فاسدة وفرق قوم بني أن : وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصالة فقال قوم



وإن كان ناسيا مل تفسد صالهتم يكون اإلمام عاملا جبنابته أو ناسيا هلا فقالوا إن كان عاملا فسدت صالهتم 
وسبب اختالفهم هل صحة انعقاد صالة . وباألول قال الشافعي وبالثاين قال أبو حنيفة وبالثالث قال مالك

صالهتم جائزة ومن رآها مرتبطة : املأموم مرتبطة بصحة صالة اإلمام أم ليست مرتبطة؟ فمن مل يرها مرتبطة قال
لسهو والعمد قصد إىل ظاهر األثر املتقدم وهو أنه عليه الصالة والسالم كرب صالهتم فاسدة ومن فرق بني ا: قال

يف صالة من الصلوات مث أشار إليهم أن امكثوا فذهب مث رجع وعلى جسمه أثر املاء فإن ظاهر هذا أهنم بنوا 
  .على صالهتم و الشافعي يرى أنه لو كانت الصالة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصالة مرة ثانية

  من اجلملة الثالثة: باب الثالثال

  مدخل

  الباب الثالث من اجلملة الثالثة
. يف وجوب اجلمعة وعلى من جتب: الفصل األول: والكالم احمليط بقواعد هذا الباب منحصر يف أربعة فصول

  .يف أحكام اجلمعة: الرابع. يف أركان اجلمعة: الثالث. يف شروط اجلمعة: الثاين

  جلمعة ومن جتب عليهيف وجوب ا: الفصل األول

أما وجوب صالة اجلمعة على األعيان فهو الذي عليه اجلمهور لكوهنا بدال من واجب وهو الظهر ولظاهر قوله 
  }ْيَعَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاَسَعْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَُروا الَْب{: تعاىل

  الفصل الثاين يف شروط اجلمعة
أعين ما عدا الوقت واألذان فإهنم اختلفوا : وأما شروط اجلمعة فاتفقوا على أهنا شروط الصالة املفروضة بعينها

أعين : أما الوقت فإن اجلمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه. فيهما وكذلك اختلفوا يف شروطها املختصة هبا
. قبل الزوال وذهب قوم إىل أنه جيوز أن تصلى قبل الزوال وهو قول أمحد بن حنبلوقت الزوال وأهنا ال جتوز 

والسبب يف هذا االختالف االختالف يف مفهوم اآلثار الواردة يف تعجيل اجلمعة مثل ما خرجه البخاري عن 
ومثل . جلمعةسهل بن سعد أنه قال ما كنا نتغدى على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نقيل إال بعد ا

ما روى أهنم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أظالل فمن فهم من هذه اآلثار الصالة قبل الزوال أجاز 
ذلك ومن مل يفهم منها إال التبكري فقط مل جيز ذلك لئال تتعارض األصول يف هذا الباب وذلك أنه قد ثبت من 

  حديث أنس بن مالك أن النيب
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املقتصد: الكتاب  ية اجملتهد و هناية    بدا
بن رشد القرطيب : املؤلف  بن أمحد  بن حممد  أمحد  د حممد بن   أبو الولي

ا كانت بدال من الظهر وجب أن يكون  صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي اجلمعة حني متيل الشمس وأيضا فإهنا مل
مل تلك على التبكري إذ ليست نصا يف الصالة وقتها وقت الظهر فوجب من طريق اجلمع بني هذه اآلثار أن حت

وأما األذان فإن مجهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس اإلمام . قبل الزوال وهو الذي عليه اجلمهور
على املنرب واختلفوا هل يؤذن بني يدي اإلمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد؟ فذهب بعضهم إىل أنه إمنا 

. بل يؤذن اثنان فقط: وقال آخرون. مام مؤذن واحد فقط وهو الذي حيرم به البيع والشراءيؤذن بني يدي اإل
والسبب يف اختالفهم اختالف اآلثار يف ذلك وذلك أنه روى البخاري عن . بل إمنا يؤذن ثالثة: وقال قوم

ول اهللا صلى اهللا عليه السائب بن يزيد أنه قال كان النداء يوم اجلمعة إذا جلس اإلمام على املنرب على عهد رس
وسلم وأيب بكر وعمر فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وروي أيضا عن 

السائب بن يزيد أنه قال مل يكن يوم اجلمعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال مؤذن واحد وروي أيضا عن 
ة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر سعيد بن املسيب أنه قال كان األذان يوم اجلمع

أذانا واحدا حني خيرج اإلمام فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد األذان األول ليتهيأ الناس للجمعة وروى 
 ابن حبيب أن املؤذنني كانوا يوم اجلمعة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة فذهب قوم إىل ظاهر ما

فلما : إن معىن قوله: وذهب آخرون إىل أن املؤذن واحد فقالوا. يؤذن يوم اجلمعة مؤذنان: رواه البخاري وقالوا
وأخذ آخرون مبا رواه ابن حبيب . كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاين هو اإلقامة

وأما شروط الوجوب والصحة املختصة . انفرد به وأحاديث ابن حبيب عند أهل احلديث ضعيفة وال سيما فيما
واحد مع : فاتفق الكل على أن من شرطها اجلماعة واختلفوا يف مقدار اجلماعة فمنهم من قال. بيوم اجلمعة

. ثالثة دون اإلمام وهو قول أيب حنيفة: ومنهم من قال. ومنهم من قال اثنان سوى اإلمام. اإلمام وهو الطربي
ومنهم من مل يشترط عددا ولكن رأى أنه . وقال قوم ثالثني. بعني وهو قول الشافعي وأمحدومنهم من اشترط أر
  جيوز مبا دون األربعني

وسبب اختالفهم يف . وال جيوز بالثالثة واألربعة وهو مذهب مالك وحدهم بأهنم الذين ميكن أن تتقرى هبم قرية
ثة أو أربعة أو اثنان وهل اإلمام داخل فيهم أم ليس هذا اختالفهم يف أقل ما ينطلق عليه اسم اجلمع هل ذلك ثال

بداخل فيهم؟ وهل اجلمع املشترط يف هذه الصالة هو أقل ما ينطلق عليه اسم اجلمع يف غالب األحوال وذلك 
هو أكثر من الثالثة واألربعة فمن ذهب إىل أن الشرط يف ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم اجلمع وكان عنده 

لق عليه اسم اجلمع اثنان فإن كان ممن يعد اإلمام يف اجلمع املشترط يف ذلك قال تقوم اجلمعة أن أقل ما ينط
ال يرى أن يعد اإلمام يف اجلمع قال تقوم باثنني سوى اإلمام ومن كان  باثنني اإلمام وواحد ثان وإن كان ممن 

وافق قول من قال أقل اجلمع . لتهمأيضا عنده أن أقل اجلمع ثالثة سوى اإلمام وإن كان ممن يعد اإلمام يف مج
ا ينطلق عليه يف األكثر والعرف املستعمل اسم اجلمع قال باالثنني  اثنان ومل يعد اإلمام يف مجلتهم وأما من راعى م

وال باألربعة ومل حيد يف ذلك حدا وملا كان من شرط اجلمعة االستيطان عنده حد هذا اجلمع بالقدر من الناس 
وأما من اشترط األربعني فمصريا إىل ما . كنوا على حدة من الناس وهو مالك رمحه اهللالذين ميكنهم أن يس



أعين شروط الوجوب : روي أن هذا العدد كان يف أول مجعة صليت بالناس فهذا هو أحد شروط صالة اجلمعة
شروط أعين أهنا : وشروط الصحة فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقط ومنها ما جيمع األمرين مجيعا

وأما الشرط الثاين وهو االستيطان فإن فقهاء األمصار اتفقوا عليه التفاقهم على أن . وجوب وشروط صحة
واشترط أبو حنيفة املصر . اجلمعة ال جتب على املسافر عدا يف ذلك أهل الظاهر إلجياهبم اجلمعة على املسافر

اب هو االحتمال املتطرق إىل األحوال الراتبة وسبب اختالفهم يف هذا الب. والسلطان مع هذا ومل يشترط العدد
اليت اقترنت هبذه الصالة عند فعله إياها صلى اهللا عليه وسلم هل هي شرط يف صحتها أو وجوهبا أم ليست 

بشرط؟ وذلك أنه مل يصلها صلى اهللا عليه وسلم إال يف مجاعة ومصر ومسجد جامع فمن رأى أن اقتران هذه 
  كوهنا شرطا يف صالة اجلمعة اشترطها ومن رأى بعضها دون بعضاألشياء بصالته مما يوجب 

اشترط ذلك البعض دون غريه كاشتراط مالك املسجد وتركه اشتراط املصر والسلطان ومن هذا املوضوع 
اختلفوا يف مسائل كثرية من هذا الباب مثل اختالفهم هل تقام مجعتان يف مصر واحد أو ال تقام؟ والسبب يف 

شتراط األحوال واألفعال املقترنة هبا هو كون بعض تلك األحوال أشد مناسبة ألفعال الصالة من اختالفهم يف ا
بعض ولذلك اتفقوا على اشتراط اجلماعة إذ كان معلوما من الشرع أهنا حال من األحوال املوجودة يف الصالة 

ورأى املسجد شرطا لكونه  ومل ير مالك املصر وال السلطان شرطا يف ذلك لكونه غري مناسب ألحوال الصالة
أقرب مناسبة حىت لقد اختلف املتأخرون من أصحابه هل من شرط املسجد السقف أم ال؟ وهل من شرطه أن 

إن هذه لو : ولقائل أن يقول. تكون اجلمعة راتبة فيه أم ال؟ وهذا كله لعله تعمق يف هذا الباب ودين اهللا يسر
: ت عنها عليه الصالة والسالم وال أن يترك بياهنا لقوله تعاىلكانت شروطا يف صحة الصالة ملا جاز أن يسك

  .واهللا املرشد للصواب} ِلتَُبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوا ِفيِه{: ولقوله تعاىل} ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم{

  الفصل الثالث يف األركان
  .بة واختلفوا من ذلك يف مخس مسائل هي قواعد هذا الباباتفق املسلمون على أهنا خطبة وركعتان بعد اخلط

يف اخلطبة هل هي شرط يف صحة الصالة وركن من أركاهنا أم ال؟ فذهب اجلمهور إىل أهنا شرط : املسألة األوىل 
إهنا ليست بفرض ومجهور أصحاب مالك على أهنا فرض إال ابن املاجشون وسبب : وقال أقوام. وركن

فمن . صل املتقدم من احتمال كل ما اقترن هبذه الصالة أن يكون من شروطها أو ال يكوناختالفهم هو هل األ
رأى أن اخلطبة حال من األحوال املختصة هبذه الصالة وخباصة إذا توهم أهنا عوض من الركعتني اللتني نقصتا 

ود منها هو املوعظة إهنا ركن من أركان هذه الصالة وشرط يف صحتها ومن رأى أن املقص: من هذه الصالة قال
املقصودة من سائر اخلطب رأى أهنا ليست شرطا من شروط الصالة وإمنا وقع اخلالف يف هذه اخلطبة هل هي 

  فرض أم ال؟

  .وقالوا هو اخلطبة} فَاَسَعْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه{: لكوهنا راتبة من سائر اخلطب وقد احتج قوم لوجوهبا بقوله تعاىل
هو أقل ما ينطلق عليه اسم : اختلف الذين قالوا بوجوهبا يف القدر اجملزئ منها فقال ابن القاسمو: املسألة الثانية 

أقل ما جيزئ من ذلك خطبتان اثنتان : وقال الشافعي. خطبة يف كالم العرب من الكالم املؤلف املبدوء حبمد اهللا
مد اهللا يف كل واحدة منهما يف يكون يف كل واحدة منهما قائما يفصل إحدامها من األخرى جبلسة خفيفة حي



على النيب صلى اهللا عليه وسلم ويوصي بتقوى اهللا ويقرأ شيئا من القرآن يف األوىل ويدعو يف اآلخرة والسبب 
يف اختالفهم هو هل جيزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه االسم اللغوي أو االسم الشرعي فمن رأى أن اجملزئ 

. مل يشترط فيها شيئا من األقوال اليت نقلت عنه صلى اهللا عليه وسلم فيهاأقل ما ينطلق عليه االسم اللغوي 
ومن رأى أن اجملزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه االسم الشرعي اشترط فيها أصول األقوال اليت نقلت من 

اليت نقلت  والسبب يف هذا االختالف أن اخلطبة. أعين األقوال الراتبة الغري املتبدلة: خطبه صلى اهللا عليه وسلم
ا ينطلق : عنه فيها أقوال راتبة وغري راتبة فمن اعترب األقوال الغري راتبة وغلب حكمها قال يكفي من ذلك أقل م

ال جيزئ من : ومن اعترب األقوال الراتبة وغلب حكمها قال. أعين اسم خطبة عند العرب: عليه االسم اللغوي
لشرع واستعماله وليس من شرط اخلطبة عند مالك اجللوس ذلك إال أقل ما ينطلق عليه اسم اخلطبة يف عرف ا

وهو شرط كما قلنا عند الشافعي وذلك أنه من اعترب املعىن املعقول منه من كونه استراحة للخطيب مل جيعله 
  .شرطا ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا

منهم من رأى أن اإلنصات : الاختلفوا يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب على ثالثة أقو: املسألة الثالثة 
واجب على كل حال وأنه حكم الزم من أحكام اخلطبة وهم اجلمهور و مالك والشافعي وأبو حنيفة وأمحد بن 

فقهاء األمصار وهؤالء انقسموا ثالثة أقسام فبعضهم أجاز التشميت ورد السالم يف وقت اخلطبة وبه قال 
السالم وال التشميت وبعضهم فرق بني السالم والتشميت فقالوا الثوري واألوزاعي وغريهم وبعضهم مل جيز رد 

  يرد السالم وال يشمت والقول الثاين مقابل القول األول وهو أن

الكالم يف حال اخلطبة جائز إال يف حني قراءة القرآن فيها وهو مروي عن الشعيب وسعيد بن جبري وإبراهيم 
بة أو ال يسمعها فإن مسعها أنصت وإن مل يسمع جاز له أن النخعي والقول الثالث الفرق بني أن يسمع اخلط

. يسبح أو يتكلم يف مسألة من العلم وبه قال أمحد وعطاء ومجاعة واجلمهور على أنه إن تكلم مل تفسد صالته
من لغا فصالته ظهر أربع وإمنا صار اجلمهور لوجوب اإلنصات حلديث أيب هريرة : وروي عن ابن وهب أنه قال

وأما من " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت: "عليه الصالة والسالم قالأن النيب 
َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ {: مل يوجبه فال أعلم هلم شبهة إال أن أن هذا األمر قد عارضه دليل اخلطاب يف قوله تعاىل

ي أن ما عدا القرآن فليس جيب له اإلنصات وهذا فيه ضعف واهللا أ} فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ
وأما اختالفهم يف رد السالم وتشميت العاطس فالسبب فيه . واألشبه أن يكون هذا احلديث مل يصلهم. أعلم

تعارض عموم األمر بذلك لعموم األمر باإلنصات واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثىن من صاحبه فمن 
عموم األمر بالصمت يوم اجلمعة األمر بالسالم وتشميت العاطس أجازمها ومن استثىن من عموم استثىن من 

األمر برد السالم والتشميت األمر بالصمت يف حني اخلطبة مل جيز ذلك ومن فرق فإنه استثىن رد السالم من 
ب واحد واحد من هؤالء النهي عن التكلم يف اخلطبة واستثىن من عموم األمر التشميت وقت اخلطبة وإمنا ذه

إىل واحد واحد من هذه املستثنيات ملا غلب على ظنه من قوة العموم يف أحدها وضعفه يف اآلخر وذلك أن 
األمر بالصمت هو عام يف الكالم خاص يف الوقت واألمر برد السالم والتشميت هو عام يف الوقت خاص يف 

جيز رد السالم وال التشميت يف وقت اخلطبة ومن استثىن  الكالم فمن استثىن الزمن اخلاص من الكالم العام مل
والصواب أال يصار الستثناء أحد العمومني بأحد . الكالم اخلاص من النهي عن الكالم العام أجاز ذلك



اخلصوصني إال بدليل فإن عسر ذلك فبالنظر يف ترجيح العمومات واخلصوصات وترجيح تأكيد األوامر هبا 
  ولكن معرفة ذلك بإجياز أنه إن كانت، يطولوالقول يف تفصيل ذلك 

األوامر قوهتا واحدة والعمومات واخلصوصات قوهتا واحدة ومل يكن هناك دليل على أي يستثىن من أي وقع 
التمانع ضرورة وهذا يقل وجوده وإن مل يكن فوجه الترجيح يف العمومات واخلصوصات الواقعة يف أمثال هذه 

عمومان يف مرتبة واحدة : أقسام النسب الواقعة بني اخلصوصني والعمومني وهي أربعاملواضع هو النظر إىل مجيع 
من القوة وخصوصان يف مرتبة واحدة من القوة فهذا ال يصار الستثناء أحدمها إال بدليل الثاين مقابل هذا وهو 

تثىن من العموم خصوص يف هناية القوة وعموم يف هناية الضعف فهذا جيب أن يصار إليه وال بد أعين أن يس
اخلصوص الثالث خصوصان يف مرتبة واحدة وأحد العمومني أضعف من الثاين فهذا ينبغي أن خيصص فيه العموم 

الضعيف الرابع عمومان يف مرتبة واحدة وأحد اخلصوصني أقوى من الثاين فهذا جيب أن يكون احلكم فيه 
التأكيد فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب للخصوص القوي وهذا كله إذا تساوت األوامر فيها يف مفهوم 

خمتلفة ووجبت املقايسة أيضا بني قوة األلفاظ وقوة األوامر ولعسر انضباط هذه األشياء قيل إن كل جمتهد 
  .مصيب أو أقل ذلك غري مأثوم

أنه وهو هل يركع أم ال؟ فذهب بعض إىل : اختلفوا فيمن جاء يوم اجلمعة واإلمام على املنرب: املسألة الرابعة 
والسبب يف اختالفهم معارضة القياس لعموم األثر وذلك أن عموم . مذهب مالك وذهب بعضهم إىل أنه يركع

يوجب الداخل يف املسجد يوم اجلمعة " إذا جاء أحدكم املسجد فلريكع ركعتني: "قوله عليه الصالة والسالم
ن ال يشتغل بشيء مما يشغل عن اإلنصات وإن كان اإلمام خيطب واألمر باإلنصات إىل اخلطيب يوجب دليله أ

إذا جاء أحدكم املسجد واإلمام : "وإن كان عبادة ويؤيد عموم هذا األثر ما ثبت من قوله عليه الصالة والسالم
خرجه مسلم ويف بعض رواياته وأكثر رواياته أن النيب عليه الصالة والسالم " خيطب فلريكع ركعتني خفيفتني

فيتطرق إىل هذا اخلالف يف هل تقبل زيادة الراوي الواحد . قل إذا جاء أحدكم احلديثأمر الرجل الداخل ومل ي
إذا خالفه أصحابه عن الشيخ األول الذي اجتمعوا يف الرواية عنه أم ال؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل هبا 

  فإهنا نص يف موضوع اخلالف

  .ه مالك يف هذا هو العملوالنص ال جيب أن يعارض بالقياس لكن يشبه أن يكون الذي راعا
أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة يف صالة اجلمعة قراءة سورة اجلمعة يف الركعة األوىل ملا : املسألة اخلامسة 

تكرر ذلك من فعله عليه الصالة والسالم وذلك أنه خرج مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
باجلمعة ويف الثانية بإذا جاءك املنافقون وروى مالك أن الضحاك بن قيس  وسلم كان يقرأ يف الركعة األوىل

سأل النعمان بن بشري ماذا كان يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة على أثر سورة اجلمعة قال 
بك كان يقرأ هبل أتاك حديث الغاشية واستحب مالك العمل على هذا احلديث وإن قرأ عنده بسبح اسم ر

والسبب يف اختالفهم . األعلى كان حسنا ألنه مروي عن عمر بن عبد العزيز وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا
معارضة حال الفعل للقياس وذلك أن القياس يوجب أن ال يكون هلا سورة راتبة كاحلال يف سائر الصلوات 

بن بشري أن رسول اهللا خرج م: وقال القاضي. ودليل الفعل يقتضي أن يكون هلا سورة راتبة سلم عن النعمان 
صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال 



فإذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم واحد قرأ هبما يف الصالتني وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن 
  .ائمااجلمعة ليس كان يقرأ هبا د

  الفصل الرابع يف أحكام اجلمعة
يف : الثالثة. على من جتب ممن خارج املصر: الثانية. يف حكم طهر اجلمعة: األوىل. ويف هذا الباب أربع مسائل

  .يف جواز البيع يوم اجلمعة بعد النداء: الرابعة. وقت الرواح املرغب فيه إىل اجلمعة
ذهب اجلمهور إىل أنه سنة وذهب أهل الظاهر إىل أنه فرض وال خالف اختلفوا يف طهر اجلمعة ف: املسألة األوىل 

والسبب يف اختالفهم تعارض اآلثار وذلك أن يف هذا الباب حديث ، فيما أعلم أنه ليس شرطا يف صحة الصالة
وفيه " طهر يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم كطهر اجلنابة: "أيب سعيد اخلدري وهو قوله عليه الصالة والسالم

  كان الناس: حديث عائشة قالت

عمال أنفسهم فريوحون إىل اجلمعة هبيئتهم فقيل لو اغتسلتم؟ واألول صحيح باتفاق والثاين خرجه أبو داود 
وظاهر حديث أيب سعيد يقتضي وجوب الغسل وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان ملوضع النظافة وأنه . ومسلم

ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهو نص يف سقوط فرضيته  ليس عبادة وقد روي من توضأ يوم اجلمعة فبها
ا قالوا: املسألة الثانية. إال أنه حديث ضعيف ال جتب : وأما وجوب اجلمعة على من هو خارج املصر فإن قوم

من كان بينه وبني : بل جتب وهؤالء اختلفوا اختالفا كثريا فمنهم من قال: على من خارج املصر وقوم قالوا
ة يوم وجب عليه اإلتيان إليها وهو شاذ ومنهم من قال جيب عليه اإلتيان إليها على ثالثة أميال اجلمعة مسري

جيب عليه اإلتيان من حيث يسمع النداء يف األغلب وذلك من ثالثة أميال من موضع النداء : ومنهم من قال
هذا الباب اختالف  وسبب اختالفهم يف. وهذان القوالن عن مالك وهذه املسألة ثبتت يف شروط الوجوب

اآلثار وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون اجلمعة من العوايل يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم وذلك ثالثة 
وروي " اجلمعة على من مسع النداء: "وروى أبو داود أن النيب عليه الصالة والسالم قال. أميال من املدينة

  .أثر ضعيف اجلمعة على من آواه الليل إىل أهله وهو
من : "وأما اختالفهم يف الساعات اليت وردت يف فضل الرواح وهو قوله عليه الصالة والسالم: املسألة الثالثة 

راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ومن راح يف الساعة الثالثة 
عة فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب فكأمنا قرب كبشا ومن راح يف الساعة الراب

فإن الشافعي ومجاعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار فندبوا إىل الرواح من أول " بيضة
هي أجزاء ساعة قبل الزوال وهو : النهار وذهب مالك إىل أهنا أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده وقال قوم

  .األظهر لوجوب السعي بعد الزوال إال على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة
  ،يفسخ البيع إذا وقع النداء: وأما اختالفهم يف البيع والشراء وقت النداء فإن قوما قالوا: املسألة الرابعة 

نهي بصفة يعود بفساد وسبب اختالفهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد ال. وقوم قالوا ال يفسخ
  .وآداب اجلمعة ثالثة الطيب والسواك واللباس احلسن وال خالف فيه لورود اآلثار بذلك. املنهي عنه أم ال؟



  يف صالة السفر: الباب الرابع

  يف القصر: الفصل األول

  الباب الرابع يف صالة السفر
  .جلمعالفصل الثاين يف ا. الفصل األول يف القصر: وهذا الباب فيه فصالن
  الفصل األول يف القصر

أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصالة . والسفر له تأثري يف القصر باتفاق ويف اجلمع باختالف
إِنْ ِخفُْتْم أَنْ َيفِْتَنكُُم {: للمسافر إال قول شاذ وهو قول عائشة وهو أن القصر ال جيوز إال للخائف لقوله تعاىل

إن النيب عليه الصالة والسالم إمنا قصر ألنه كان خائفا واختلفوا من ذلك يف مخسة : وقالوا} الَِّذيَن كَفَُروا
والثاين يف املسافة اليت جيب فيها القصر والثالث يف السفر الذي جيب فيه . أحدها يف حكم القصر: مواضع

لزمان الذي جيوز للمسافر فيه إذا القصر والرابع يف املوضع الذي يبدأ منه املسافر بالتقصري واخلامس يف مقدار ا
فمنهم من رأى أن : فأما حكم القصر فإهنم اختلفوا فيه على أربعة أقوال. أقام يف موضع أن يقصر الصالة

ومنهم من رأى أن القصر واإلمتام كالمها فرض خمري له كاخليار يف واجب . القصر هو فرض املسافر املتعني عليه
وبالقول األول قال أبو . ومنهم من رأى أنه رخصة وأن اإلمتام أفضل. صر سنةومنهم من رأى أن الق. الكفارة

أعين أنه فرض متعني وبالثاين قال بعض أصحاب الشافعي وبالثالث أعين : حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم
عنه وهو  وبالرابع أعين أنه رخصة قال الشافعي يف أشهر الروايات. أنه سنة قال مالك يف أشهر الروايات عنه

والسبب يف اختالفهم معارضة املعىن املعقول لصيغة اللفظ املنقول ومعارضة دليل الفعل . املنصور عند أصحابه
أيضا للمعىن املعقول ولصيغة اللفظ املنقول وذلك أن املفهوم من قصر الصالة للمسافر إمنا هو الرخصة ملوضع 

  إمنا قال: د هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمراملشقة كما رخص له يف الفطر ويف أشياء كثرية ويؤي

يريد يف قصر الصالة يف السفر فقال عمر عجبت مما عجبت منه } إِنْ ِخفُْتْم أَنْ َيفْتَِنكُُم الَِّذيَن كَفَُروا{: اهللا
بلوا صدقته: "فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما سألتين عنه فقال " صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاق

وحديث أيب قالبة عن رجل من بين عامر أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له النيب . فمفهوم هذا الرخصة
وهذا كله يدل على ، ومها يف الصحيح" إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة: "صلى اهللا عليه وسلم

وأما األثر الذي يعارض بصيغته املعىن . سنةالتخفيف والرخصة ورفع احلرج ال أن القصر هو الواجب وال أنه 
املعقول ومفهوم هذه اآلثار فحديث عائشة الثابت باتفاق قالت فرضت الصالة ركعتني ركعتني فأقرت صالة 

السفر وزيد يف صالة احلضر وأما دليل الفعل الذي يعارض املعىن املعقول ومفهوم األثر املنقول فإنه ما نقل عنه 
م من قصر الصالة يف كل أسفاره وأنه مل يصح عنه عليه الصالة والسالم أنه أمت الصالة قط عليه الصالة والسال

فمن ذهب إىل أنه سنة أو واجب خمري فإمنا محله على ذلك أنه مل يصح عنده أن النيب عليه الصالة والسالم أمت 
إما أن يكون سنة وإما أن يكون أعين إما واجبا خمريا و: الصالة وما هذا شأنه فقد جيب أن يكون أحد الوجهني

فرضا معينا لكن كونه فرضا معينا يعارضه املعىن املعقول وكونه رخصة يعارضه اللفظ املنقول فوجب أن يكون 
واجبا خمريا أو سنة وكان هذا نوعا من طريق اجلمع وقد اعتلوا حلديث عائشة باملشهور عنها من أهنا كانت تتم 



اهللا عليه وسلم كان يتم الصالة يف السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر وروى عطاء عنها أن النيب صلى 
اصطحبت : ويعجل العصر ويؤخر املغرب ويعجل العشاء ومما يعارضه أيضا حديث أنس وأيب جنيح املكي قال

أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فال يعيب 
على هؤالء وال هؤالء على هؤالء ومل خيتلف يف إمتام الصالة عن عثمان وعائشة فهذا هو اختالفهم يف  هؤالء

أما اختالفهم يف املوضع الثاين وهي املسافة اليت جيوز فيها القصر فإن العلماء اختلفوا يف ذلك . املوضع األول
 أن الصالة تقصر يف أربعة برد وذلك مسرية أيضا اختالفا كثريا فذهب مالك والشافعي وأمحد ومجاعة كثرية إىل

  وقال أبو حنيفة. يوم بالسري الوسط

وقال أهل . أقل ما تقصر فيه الصالة ثالثة أيام وإن القصر إمنا هو ملن سار من أفق إىل أفق: وأصحابه والكوفيون
ملعقول من ذلك اللفظ والسبب يف اختالفهم معارضة املعىن ا. القصر يف كل سفر قريبا كان أو بعيدا: الظاهر

وذلك أن املعقول من تأثري السفر يف القصر أنه ملكان املشقة املوجودة فيه مثل تأثريه يف الصوم وإذا كان األمر 
قد قال النيب عليه : وأما من ال يراعي يف ذلك إال اللفظ فقط فقالوا. على ذلك فيجب القصر حيث املشقة

فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له " افر الصوم وشطر الصالةإن اهللا وضع عن املس: "الصالة والسالم
القصر والفطر وأيدوا ذلك مبا رواه مسلم عن عمر بن اخلطاب أن النيب عليه الصالة والسالم كان يقصر يف 

إِنْ {: حنو السبعة عشر ميال وذهب قوم إىل خامس كما قلنا وهو أن القصر ال جيوز إال للخائف لقوله تعاىل
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا قصر ألنه : وقد قيل إنه مذهب عائشة وقالوا} ُتْم أَنْ َيفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَُرواِخفْ

الذين اعتربوا املشقة فسببه اختالف الصحابة يف ذلك وذلك أن مذهب األربعة برد روي عن ابن . كان خائفا
وأما املوضع . مروي أيضا عن ابن مسعود وعثمان وغريمهاعمر وابن عباس ورواه مالك ومذهب الثالثة أيام 

الثالث وهو اختالفهم يف نوع السفر الذي تقصر فيه الصالة فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر املتقرب 
ومنهم من أجازه يف السفر املباح دون سفر املعصية وهبذا . به كاحلج والعمرة واجلهاد وممن قال هبذا القول أمحد

ومنهم من أجازه يف كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية وبه قال أبو حنيفة . قال مالك والشافعي القول
والسبب يف اختالفهم معارضة املعىن املعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل وذلك . وأصحابه والثوري وأبو ثور

إنه ال جيوز إال : عترب دليل الفعل قالوأما من ا. أن من اعترب املشقة أو ظاهر لفظ السفر مل يفرق بني سفر وسفر
وأما من فرق بني املباح . يف السفر املتقرب به ألن النيب عليه الصالة والسالم مل يقصر قط إال يف سفر متقرب به

هل جتوز الرخصة للعصاة أم ال؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ املعىن : واملعصية فعلى جهة التغليظ واألصل فيه
وأما املوضع الرابع وهو اختالفهم يف املوضع الذي منه يبدأ املسافر بقصر الصالة . فيها لذلكفاختلف الناس 

  :فإن مالكا قال يف املوطأ

ال يقصر الصالة الذي يريد السفر حىت خيرج من بيوت القرية وال يتم حىت يدخل أول بيوهتا وقد روي عنه أنه 
و ثالثة أميال وذلك عنده أقصى ما جتب فيه اجلمعة على من ال يقصر إذا كانت قرية جامعة حىت يكون منها بنح

والسبب يف هذا االختالف معارضة . كان خارج املصر يف إحدى الروايتني عنه وبالقول األول قال اجلمهور
مفهوم االسم لدليل الفعل وذلك أنه إذا شرع يف السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر فمن راعى مفهوم االسم 

ال يقصر : أعين فعله عليه الصالة والسالم قال: ومن راعى دليل الفعل. من بيوت القرية قصر إذا خرج: قال



إال إذا خرج من بيوت القرية بثالثة أميال ملا صح من حديث أنس قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا 
يف الزمان الذي جيوز صلى ركعتني وأما اختالفهم  -شعبة الشاك -خرج مسرية ثالثة أميال أو ثالثة فراسخ

للمسافر إذا أقام فيه يف بلد أن يقصر فاختالف كثري حكى فيه أبو عمر حنوا من أحد عشر قوال إال أن األشهر 
أحدها مذهب مالك والشافعي أنه إذا أزمع املسافر : منها هو ما عليه فقهاء األمصار وهلم يف ذلك ثالثة أقوال

ا أمتوالثاين م. على إقامة أربعة أيام أمت . ذهب أيب حنيفة وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة مخسة عشر يوم
وسبب اخلالف أنه أمر مسكوت عنه يف . والثالث مذهب أمحد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أمت

حوال الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند اجلميع ولذلك رام هؤالء كلهم أن يستدلوا ملذهبهم من األ
فالفريق األول احتجوا . اليت نقلت عنه عليه الصالة والسالم أنه أقام فيها مقصرا أو أنه جعل هلا حكم املسافر

مبذهبهم مبا روي أنه عليه الصالة والسالم أقام مبكة ثالثا يقصر يف عمرته وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية 
والفريق الثاين احتجوا ملذهبهم مبا روي أنه أقام . ة فما دوهناوإمنا فيه حجة على أنه يقصر يف الثالث. للتقصري

ا ومثانية  مبكة عام الفتح مقصرا وذلك حنوا من مخسة عشر يوما يف بعض الروايات وقد روي سبعة عشر يوم
والفريق الثالث احتجوا مبقامه يف . عشر يوما وتسعة عشر يوما رواه البخاري عن ابن عباس وبكل قال فريق

  كة مقصرا أربعة أيام وقد احتجت املالكية ملذهبها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحجه مب

جعل للمهاجر مقام ثالثة أيام مبكة مقاما بعد قضاء نسكه فدل هذا عندهم على أن إقامة ثالثة أيام ليست 
ن فعله عليه الصالة تسلب عن املقيم فيها اسم السفر وهي النكتة اليت ذهب اجلميع إليها وراموا استنباطها م

أعين مىت يرتفع عنه بقصد اإلقامة اسم السفر ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت اإلقامة مدة ال يرتفع : والسالم
فيها عنه اسم السفر حبسب رأي واحد منهم يف تلك املدة وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا وإن أقام ما 

ه تأول مقامه يف الزمان األكثر مما ادعاه خصمه على هذه اجلهة ومن راعى الزمان األقل من مقام. شاء اهللا
ا اليت أقامها عليه الصالة والسالم عام الفتح إمنا أقامها وهو أبدا ينوي  فقالت املالكية مثال إن اخلمسة عشر يوم

: يسلك أحد أمرينأنه ال يقيم أربعة أيام وهذا بعينه يلزمهم يف الزمان الذي حدوه واألشبه يف اجملتهد يف هذا أن 
إما أن جيعل احلكم ألكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصالة والسالم أنه أقام فيه مقصرا وجيعل ذلك حدا من 
جهة أن األصل هو اإلمتام فوجب أال يزاد على هذا الزمان إال بدليل أو يقول إن األصل يف هذا هو أقل الزمان 

يه الصالة والسالم أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن الذي وقع عليه اإلمجاع وما ورد من أنه عل
يكون أقامه ألنه جائز للمسافر وحيتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي جتوز إقامته فيه مقصرا باتفاق فعرض له 

أن أقام أكثر من ذلك وإذا كان االحتمال وجب التمسك باألصل وأقل ما قيل يف ذلك يوم وليلة وهو قول 
وروي عن احلسن البصري أن املسافر يقصر أبدا إال أن يقدم مصرا من األمصار وهذا . بيعة بن أيب عبد الرمحنر

  .بناء على أن اسم السفر وعشرون عليه حىت يقدم مصرا من األمصار فهذه العاملني املسائل اليت تتعلق بالقصر

  الفصل الثاين يف اجلمع
  .والثالثة يف مبيحات اجلمع. والثانية يف صفة اجلمع. إحداها جوازه: وأما اجلمع فإنه يتعلق به ثالث مسائل

أما جوازه فإهنم أمجعوا على أن اجلمع بني الظهر والعصر يف وقت الظهر بعرفة سنة وبني املغرب : املسألة األوىل 
  ،واختلفوا يف اجلمع يف غري هذين املكانني. والعشاء باملزدلفة أيضا يف وقت العشاء سنة أيضا



فأجازه اجلمهور على اختالف بينهم يف املواضع اليت جيوز فيها من اليت ال جيوز ومنعه أبو حنيفة وأصحابه 
وسبب اختالفهم أوال اختالفهم يف تأويل اآلثار اليت رويت يف اجلمع واالستدالل منها على جواز . بإطالق

وثانيا . تمال كثريا أكثر من تطرقه إىل اللفظاجلمع ألهنا كلها أفعال وليست أقواال واألفعال يتطرق إليها االح
. اختالفهم أيضا يف تصحيح بعضها وثالثا اختالفهم أيضا يف إجازة القياس يف ذلك فهي ثالثة أسباب كما ترى

أما اآلثار اليت اختلفوا يف تأويلها فمنها حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه البخاري ومسلم قال كان رسول اهللا 
وسلم إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر مث نزل فجمع بينهما فإن  صلى اهللا عليه

زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر مث ركب ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال رأيت 
العشاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عجل به السري يف السفر يؤخر املغرب حىت جيمع بينها وبني 

واحلديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر 
والعصر مجيعا واملغرب والعشاء مجيعا يف غري خوف وال سفر فذهب القائلون جبواز اجلمع يف تأويل هذه 

ب الكوفيون إىل أنه إمنا أوقع صالة وذه. األحاديث إىل أنه أخر الظهر إىل وقت العصر املختص هبا ومجع بينهما
وعلى هذا يصح : الظهر يف آخر وقتها وصالة العصر يف أول وقتها على ما جاء يف حديث إمامة جربيل قالوا

أعين أن تصلى الصالتان معا : محل حديث ابن عباس ألنه قد انعقد اإلمجاع أنه ال جيوز هذا يف احلضر لغري عذر
ويلهم أيضا حبديث ابن مسعود قال والذي ال إله غريه ما صلى رسول اهللا صلى يف وقت إحدامها واحتجوا لتأ

اهللا عليه وسلم صالة قط إال يف وقتها إال صالتني مجع بني الظهر والعصر بعرفة وبني املغرب والعشاء جبمع 
يت الصالة وتبياهنا وقد صح توق. وأيضا فهذه اآلثار حمتملة أن تكون على ما تأولناه حنن أو تأولتموه أنتم: قالوا

أما األثر الذي اختلفوا يف تصحيحه فما رواه مالك . يف األوقات فال جيوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر حمتمل
من حديث معاذ بن جبل أهنم خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام تبوك فكان رسول اهللا صلى اهللا 

  ،فأخر الصالة يوما: العشاء قالعليه وسلم جيمع بني الظهر والعصر واملغرب و

مث خرج فصلى الظهر والعصر مجيعا مث دخل مث خرج فصلى املغرب والعشاء مجيعا وهذا احلديث لو صح لكان 
أظهر من تلك األحاديث يف إجازة اجلمع ألن ظاهره أنه قدم العشاء إىل وقت املغرب وإن كان هلم أن يقولوا 

العشاء يف أول وقتها ألنه ليس يف احلديث أمر مقطوع به على ذلك بل إنه أخر املغرب إىل آخر وقتها وصلى 
وأما اختالفهم يف إجازة القياس يف ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات يف عرفة واملزدلفة . لفظ الراوي حمتمل

 صالة وجبت يف سفر فجاز أن جتمع أصله مجع الناس بعرفة: أعين أن جياز اجلمع قياسا على تلك فيقال مثال
أعين جواز هذا القياس لكن القياس يف العبادات يضعف فهذه اخلالف : واملزدلفة وهو مذهب سامل بن عبد اهللا

  .الواقع يف جواز اجلمع
فمنهم من رأى أن . وهي صورة اجلمع فاختلف فيه أيضا القائلون باجلمع أعين يف السفر: وأما املسألة الثانية 

لى مع الثانية وإن مجعتا معا يف أول وقت األوىل جاز وهي إحدى الروايتني االختيار أن تؤخر الصالة األوىل وتص
أعين أن يقدم اآلخرة إىل وقت األوىل أو يعكس األمر وهو مذهب : عن مالك ومنهم من سوى بني األمرين

هذا الشافعي وهي رواية أهل املدينة عن مالك واألوىل رواية ابن القاسم عنه وإمنا كان االختيار عند مالك 
أعين أنه ال : النوع من اجلمع ألنه الثابت من حديث أنس ومن سوى بينهما فمصريا إىل أنه ال يرجح بالعدالة



تفضل عدالة عدالة يف وجوب العمل هبا ومعىن هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب حبديث 
  .لأنس إذ كان رواة احلديثني عدوال وإن كان رواة أحد احلديثني أعد

وهي األسباب املبيحة للجمع فاتفق القائلون جبواز اجلمع على أن السفر منها واختلفوا يف : وأما املسألة الثالثة 
اجلمع يف احلضر ويف شروط السفر املبيح له وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان 

من أنواع السفر فأما الذي اشترط فيه ضربا من وبأي صفة كان ومنهم من اشترط فيه ضربا من السري ونوعا 
ال جيمع املسافر إال أن جيد به السري ومنهم من مل : السري فهو مالك يف رواية ابن القاسم عنه وذلك أنه قال

  يشترط ذلك وهو الشافعي وهي إحدى الروايتني عن مالك ومن ذهب هذا املذهب

ومن مل يذهب هذا .  عليه وسلم إذا عجل به السري احلديثفإمنا راعى قول ابن عمر كان رسول اهللا صلى اهللا
ا يف نوع السفر الذي جيوز فيه اجلمع . املذهب فإمنا راعى ظاهر حديث أنس وغريه وكذلك اختلفوا كما قلن

هو السفر املباح : ومنهم من قال. هو سفر القربة كاحلج والغزو وهو ظاهر رواية ابن القاسم: فمنهم من قال
والسبب يف اختالفهم يف هذا هو السبب . عصية وهو قول الشافعي وظاهر رواية املدنيني عن مالكدون سفر امل

يف اختالفهم يف السفر الذي تقصر فيه الصالة وإن كان هنالك التعميم ألن القصر نقل قوال وفعال واجلمع إمنا 
هللا عليه وسلم يف غريه ومن فهم نقل فعال فقط فمن اقتصر به على نوع السفر الذي مجع فيه رسول اهللا صلى ا

وأما اجلمع يف احلضر لغري عذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء ال . منه الرخصة للمسافر عداه إىل غريه من األسفار
وسبب اختالفهم اختالفهم يف مفهوم . وأجاز ذلك مجاعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك. جييزونه

وقد . ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا. أنه كان يف مطر كما قال مالكحديث ابن عباس فمنهم من تأوله على 
وهبذا متسك " يف غري خوف وال سفر وال مطر: "خرج مسلم زيادة يف حديثه وهو قوله عليه الصالة والسالم

ه وأما اجلمع يف احلضر لعذر املطر فأجازه الشافعي ليال كان أو هنارا ومنعه مالك يف النهار وأجاز. أهل الظاهر
يف الليل وأجازه أيضا يف الطني دون املطر يف الليل وقد عدل الشافعي مالكا يف تفريقه من صالة النهار يف ذلك 

أعين خصص عمومه من جهة القياس وذلك أنه قال يف قول ابن عباس : وصالة الليل ألنه روى احلديث وتأوله
والعشاء يف غري خوف وال سفر أرى ذلك كان  مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الظهر والعصر واملغرب

أعين ختصيصه بل رد بعضه وتأول بعضه وذلك شيء ال . فلم يأخذ بعموم احلديث وال بتأويله: يف مطر قال
جيوز بإمجاع وذلك أنه مل يأخذ بقوله فيه مجع بني الظهر والعصر وأخذ بقوله واملغرب والعشاء وتأوله وأحسب 

رد بعض هذا احلديث ألنه عارضه العمل فأخذ منه بالبعض الذي مل يعارضه العمل وهو  أن مالكا رمحه اهللا إمنا
ا روي أن ابن عمر كان إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء مجع  اجلمع يف احلضر بني املغرب والعشاء على م

  معهم

شيوخ املالكية كانوا  لكن النظر يف هذا األصل لذي هو العمل كيف يكون دليال شرعيا فيه نظر فإن متقدمي
يقولون إنه من باب اإلمجاع وذلك ال وجه له فإن إمجاع البعض ال حيتج به وكان متأخروهم يقولون إنه من باب 
نقل التواتر وحيتجون يف ذلك بالصاع وغريه مما نقله أهل املدينة خلفا عن سلف والعمل إمنا هو فعل والفعل ال 

فإن التواتر طريقه اخلرب ال العمل وبأن جعل األفعال تفيد التواتر عسري بل لعله يفيد التواتر إال أن يقترن بالقول 
ممنوع واألشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة وذلك أنه ال جيوز أن يكون 



تلقوا العمل أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوعها منسوخة ويذهب العمل هبا على أهل املدينة الذين 
بالسنن خلفا عن سلف وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة ألن أهل املدينة أحرى أن ال 
يذهب عليهم ذلك من غريهم من الناس الذين يعتربهم أبو حنيفة يف طريق النقل وباجلملة العمل ال يشك أنه 

لبة الظن وإن خالفته أفادت به ضعف الظن فأما هل تبلغ قرينة إذا اقترنت بالشيء املنقول إن وافقته أفادت به غ
هذه القرينة مبلغا ترد به أخبار اآلحاد الثابتة ففيه نظر وعسى أهنا تبلغ يف بعض وال تبلغ يف بعض لتفاضل 
األشياء يف شدة عموم البلوى هبا وذلك أنه كلما كانت السنة احلاجة إليها أمس وهي كثرية التكرار على 

ان نقلها من طريق اآلحاد من غري أن ينتشر قوال أو عمال فيه ضعف وذلك أنه يوجب ذلك أحد املكلفني ك
وأما اجلمع يف . إما أهنا منسوخة وإما أن النقل فيه اختالل وقد بني ذلك املتكلمون كأيب املعايل وغريه: أمرين

والسبب يف . نع ذلك الشافعياحلضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن وم
أعين املشقة فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب األوىل : اختالفهم هو اختالفهم يف تعدي علة اجلمع يف السفر

واألحرى وذلك أن املشقة على املريض يف إفراد الصلوات أشد منها على املسافر ومن مل يعد هذه العلة وجعلها 
  .احلكم دون غريه مل جيز ذلك أي خاصة بذلك: كما يقولون قاصرة

  الباب اخلامس من اجلملة الثالثة وهو القول يف صالة اخلوف

اختلف العلماء يف جواز صالة اخلوف بعد النيب عليه الصالة والسالم ويف صفتها فأكثر العلماء على أن صالة 
اآلية وملا ثبت ذلك } لَْيكُْم ُجَناٌح أَنْ َتقُْصُرواَوإِذَا َضَرْبُتْم ِفي الْأَْرضِ فَلَْيَس َع{: اخلوف جائزة لعموم قوله تعاىل

: من فعله عليه الصالة والسالم وعمل األئمة واخللفاء بعده بذلك وشذ أبو يوسف من أصحاب أيب حنيفة فقال
ال تصلى صالة اخلوف بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم بإمام واحد وإمنا تصلى بعده بإمامني يصلي واحد منهما 

والسبب يف . ركعتني مث يصلي اآلخر بطائفة أخرى وهي احلارسة ركعتني أيضا وحترس اليت قد صلت بطائفة
اختالفهم هل صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه صالة اخلوف هي عبادة أو هي ملكان فضل النيب صلى 

الم ومن رآها ملكان فضل النيب عليه اهللا عليه وسلم فمن رأى أهنا عبادة مل ير أهنا خاصة بالنيب عليه الصالة والس
الصالة والسالم رآها خاصة بالنيب عليه الصالة والسالم وإال فقد كان ميكننا أن ينقسم الناس على إمامني وإمنا 
كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النيب عليه الصالة والسالم وتأيد عنده هذا التأويل 

أَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ{: قوله تعاىل بدليل اخلطاب املفهوم من اآلية ومفهوم اخلطاب أنه إذا مل } َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَ
يكن فيهم فاحلكم غري هذا احلكم وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إىل أن صالة اخلوف تؤخر عن وقت 

واجلمهور على أن ذلك الفعل . اخلوف إىل وقت األمن كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق
وأما صفة صالة اخلوف فإن العلماء اختلفوا فيها . يوم اخلندق كان قبل نزول صالة اخلوف وأنه منسوخ هبا

أعين املنقولة من فعله صلى اهللا عليه وسلم يف صالة اخلوف : اختالفا كثريا الختالف اآلثار يف هذا الباب
ا  أخرجه مالك ومسلم من حديث صاحل بن خوات عمن صلى مع واملشهور من ذلك سبع صفات فمن ذلك م

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم ذات الرقاع صالة اخلوف أن طائفة صفت معه



وصفت طائفة وجاه العدو فصلى باليت معه ركعة مث ثبت قائما وأمتوا ألنفسهم مث انصرفوا وجاه العدو وجاءت 
هتم مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم وهبذا احلديث قال الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة من صال

الشافعي وروى مالك هذا احلديث بعينه عن القاسم ابن حممد عن صاحل بن خوات موقوفا كمثل حديث يزيد 
بن رومان أنه ملا قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ومل ينتظرهم حىت يفرغوا من الصالة واختار مالك هذه الصفة 

اإلمام حىت  ١أعين أن ال جيلس: فالشافعي آثر املسند على املوقوف ومالك آثر املوقوف ألنه أشبه باألصول
والصفة الثالثة ما ورد يف حديث . تفرغ الطائفة الثانية من صالهتا ألن اإلمام متبوع ال متبع وغري خمتلف عليه

صلى رسول اهللا صلى اهللا : ة وخرجه أبو داود قالأيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه رواه الثوري ومجاع
عليه وسلم صالة اخلوف بطائفة وطائفة مستقبلو العدو فصلى بالذين معه ركعة وسجد سجدتني وانصرفوا ومل 

سلم فقام هؤالء فصلوا ألنفسهم  يسلموا فوقفوا بإزاء العدو مث جاء اآلخرون فقاموا معه فصلى هبم ركعة مث 
وا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إىل مراتبهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث ركعة مث سلموا وذهب

والصفة الرابعة الواردة يف حديث . سلموا وهبذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خال أبا يوسف على ما تقدم
خالد بن الوليد فصلينا  أيب عياش الزرقي قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعسفان وعلى املشركني

لقد أصبنا غفلة لو كنا محلنا عليهم وهم يف الصالة فأنزل اهللا آية القصر بني الظهر : الظهر فقال املشركون
والعصر فلما حضرت العصر قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستقبل القبلة واملشركون أمامه فصلى خلف 

صف بعد ذلك صف آخر فركع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صف واحد و
وركعوا مجيعا مث سجد وسجد الصف الذي يليه وقام اآلخر حيرسوهنم فلما صلى هؤالء سجدتني وقاموا سجد 

اآلخرون الذين كانوا خلفه مث تأخر الصف الذي يليه إىل مقام اآلخرين وتقدم الصف اآلخر إىل مقام الصف 
  ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وركعوا مجيعا مث سجد وسجداألول مث ركع رس
  ـــــــ

  .قوله جيلس لعله يسلم كما يظهر من سابقه ا هـ مصححة ١

الصف الذي يليه وقام اآلخرون حيرسوهنم فلما جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصف الذي يليه سجد 
قال أبو . صالة صالها بعسفان وصالها يوم بين سليماآلخرون مث جلسوا هبم مجيعا فسلم هبم مجيعا وهذه ال

وروي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن جماهد وعن أيب موسى وعن هشام بن عروة عن أبيه عن النيب : داود
وهو قول الثوري وهو أحوطها يريد أنه ليس يف هذه الصفة كبري عمل خمالف ألفعال : صلى اهللا عليه وسلم قال

ال هبذه الصفة مجلة من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وخرجها مسلم عن جابر وقال الصالة املعروفة وق
والصفة اخلامسة الواردة يف حديث حذيفة قال ثعلبة بن زهدم كنا . كما يصنع حرسكم هؤالء بأمرائكم: جابر

وف؟ قال أيكم صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة اخل: مع سعيد بن العاصي بطربستان فقام فقال
وخرج أيضا عن . أنا فصلى هبؤالء ركعة وهبؤالء ركعة ومل يقضوا شيئا وهذا خمالف لألصل خمالفة كثرية: حذيفة

ابن عباس يف معناه أنه قال الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربع ويف السفر ركعتان ويف اخلوف ركعة 
 حديث أيب بكرة وحديث جابر عن النيب صلى والصفة السادسة الواردة يف. واحدة وأجاز هذه الصفة الثوري

اهللا عليه وسلم أنه صلى بكل طائفة من الطائفتني ركعتني ركعتني وبه كان يفيت احلسن وفيه دليل على اختالف 



والصفة السابعة الواردة يف حديث ابن . خرجه مسلم عن جابر، نية اإلمام واملأموم لكونه متما وهم مقصرون
يتقدم اإلمام وطائفة من الناس : لصالة والسالم أنه كان إذا سئل عن صالة اخلوف قالعمر عن النيب عليه ا

فيصلي هبم ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبني العدو مل يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين 
وقد صلى ركعتني تتقدم  مل يصلوا معه وال يسلمون ويتقدم الذين مل يصلوا فيصلون معه ركعة مث ينصرف اإلمام

كل واحدة من الطائفتني فيصلون ألنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف اإلمام فتكون كل واحدة من الطائفتني 
قد صلت ركعتني فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجاال قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو 

احلجة ملن قال حبديث ابن عمر : وقال أبو عمر. ك ومجاعةغري مستقبليها وممن قال هبذه الصفة أشهب عن مال
  هذا أنه ورد بنقل األئمة أهل املدينة وهم احلجة

يف النقل على من خالفهم وهي أيضا مع هذا أشبه باألصول ألن الطائفة األوىل والثانية مل يقضوا الركعة إال بعد 
ف من سنة القضاء اجملتمع عليها يف سائر خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الصالة وهو املعرو

الصلوات وأكثر العلماء على ما جاء يف هذا احلديث من أنه إذا اشتد اخلوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة 
ال يصلي اخلائف إال إىل : وخالف يف ذلك أبو حنيفة فقال. وغري مستقبليها وإمياء من غري ركوع وال سجود

وسبب اخلالف يف ذلك خمالفة هذا الفعل لألصول وقد رأى قوم أن . ل املسايفةالقبلة وال يصلي أحد يف حا
  .إن هذا االختالف إمنا كان حبسب اختالف املواطن: كلها جائزة وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب وقد قيل

  الباب السادس من اجلملة الثالثة يف صالة املريض
ة وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا مل جالسا وكذلك يسقط وأمجع العلماء على أن املريض خماطب بأداء الصال

واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسا . عنه فرض الركوع والسجود إذا مل يستطعهما أو أحدمها ويومئ مكاهنما
ا  ويف هيئة اجللوس ويف هيئة الذي ال يقدر على اجللوس وال على القيام فأما من له أن يصلي جالسا فإن قوم

وسبب . لذي ال يستطيع القيام أصال وقوم قالوا هو عليه القيام من املرض وهو مذهب مالكهذا ا: قالوا
وأما صفة اجللوس . هل يسقط فرض القيام مع املشقة أو مع عدم القدرة؟ وليس يف ذلك نص: اختالفهم هو
س متربعا فمن أعين اجللوس الذي هو بدل من القيام وكره ابن مسعود اجللو: جيلس متربعا: فإن قوما قالوا

وأما صفة صالة . ذهب إىل التربيع فال فرق بينه وبني جلوس التشهد ومن كرهه فألنه ليس من جلوس الصالة
ا قالوا يصلي مضطجعا وقوم قالوا يصلي كيفما تيسر له : الذي ال يقدر على القيام وال على اجللوس فإن قوم

إن مل يستطع اجللوس صلى على جنبه فإن مل يستطع : ايصلي مستقبال رجاله إىل الكعبة وقوم قالو: وقوم قالوا
ا ورجاله إىل القبلة على قدر طاقته وهو الذي اختاره ابن املنذر   .على جنبه صلى مستلقي

  أفعال الصالة: اجلملة الرابعة

  مدخل

  :اجلملة الرابعة
  وهذه اجلملة تشتمل من أفعال الصالة على اليت ليست



الباب . ضاء وإما جرب ملا زاد أو نقص بالسجود ففي هذه اجلملة إذا ثالثة أبوابأداء وهذه هي إما إعادة وإما ق
  .يف اجلربان الذي يكون بالسجود: الباب الثالث. يف القضاء: الباب الثاين. يف اإلعادة: األول

  الباب األول يف اإلعادة
واتفقوا على أن من صلى بغري . وهذا الباب الكالم فيه يف األسباب اليت تقتضي اإلعادة وهي مفسدات الصالة

  .طهارة أنه جيب عليه اإلعادة عمدا كان أو نسيانا وكذلك من صلى لغري القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا
وباجلملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصالة وجبت عليه اإلعادة وإمنا خيتلفون من أجل اختالفهم يف 

  .الشروط املصححة
الباب خارجة عما ذكر من فروض الصالة اختلفوا فيها فمنها أهنم اتفقوا على أن  وهاهنا مسائل تتعلق هبذا

ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو  احلدث يقطع الصالة واختلفوا هل يقتضي اإلعادة من أوهلا إذا كان قد 
ه مما يقطع احلدث أم يبىن على ما قد مضى من الصالة فذهب اجلمهور إىل أنه ال يبىن ال يف حدث وال يف غري

الصالة إال يف الرعاف فقط ومنهم من رأى أنه ال يبىن ال يف احلدث وال يف الرعاف وهو الشافعي وذهب 
وسبب اختالفهم أنه مل يرد يف جواز ذلك أثر عن النيب عليه الصالة . الكوفيون إىل أنه يبىن يف األحداث كلها

ومل يتوضأ فمن رأى أن هذا الفعل من الصحايب جيري  والسالم وإمنا صح عن ابن عمر أنه رعف يف الصالة فبىن
جمرى التوقيف إذ ليس ميكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل ومن كان عنده من هؤالء أن الرعاف 

ليس حبدث أجاز البناء يف الرعاف فقط ومل يعده لغريه وهو مذهب مالك ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء 
ياسا على الرعاف ومن رأى أن مثل هذا ال جيب أن يصار إليه إال بتوقيف من النيب عليه يف سائر األحداث ق

الصالة والسالم إذ قد انعقد اإلمجاع على أن املصلي إذا انصرف إىل غري القبلة أنه قد خرج من الصالة 
  .وكذلك إذا فعل فيها فعال كثريا مل جيز البناء ال يف احلدث وال يف الرعاف

اختلف العلماء هل يقطع الصالة مرور شيء بني يدي املصلي إذا صلى لغري سترة أو مر بينه : ثانية املسألة ال
وبني السترة؟ فذهب اجلمهور إىل أنه ال يقطع الصالة شيء وأنه ليس عليه إعادة وذهبت طائفة إىل أنه يقطع 

لفعل وذلك أنه خرج مسلم عن وسبب هذا اخلالف معارضة القول ل. املرأة واحلمار والكلب األسود: الصالة
وخرج مسلم والبخاري " يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب األسود: "أيب ذر أنه عليه الصالة والسالم قال

لقد رأيتين بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معترضة كاعتراض اجلنازة وهو : عن عائشة أهنا قالت
أيب وال خالف بينهم يف كراهية املرور بني يدي املنفرد واإلمام يصلي وروي مثل قول اجلمهور عن علي وعن 

إذا صلى لغري سترة أو مر بينه وبني السترة ومل يروا بأسا أن مير خلف السترة وكذلك مل يروا بأسا أن مير بني 
رسول يدي املأموم لثبوت حديث ابن عباس وغريه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم و

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس فمررت بني يدي بعض الصفوف فنزلت وأرسلت األتان ترتع ودخلت 
يف الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وهذا عندهم جيري جمرى املسند وفيه نظر وإمنا اتفق اجلمهور على كراهية 

فليقاتله فإمنا هو : "الصالة والسالم فيهاملرور بني يدي املصلي ملا جاء فيه من الوعيد يف ذلك ولقوله عليه 
  " .شيطان

فقوم كرهوه ومل يروا اإلعادة على من فعله وقوم : اختلفوا يف النفخ يف الصالة على ثالثة أقوال: املسألة الثالثة 



وسبب اختالفهم تردد النفخ بني أن يكون . أوجبوا اإلعادة على من نفخ وقوم فرقوا بني أن يسمع أو ال يسمع
  .ما أو ال يكون كالماكال

اتفقوا على أن الضحك يقطع الصالة واختلفوا يف التبسم وسبب اختالفهم تردد التبسم بني أن : املسألة الرابعة 
  .يلحق بالضحك أو ال يلحق به

اختلفوا يف صالة احلاقن فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن ملا روي من : املسألة اخلامسة 
إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ن أرقم قالحديث زيد ب

  وملا روي عن عائشة عن النيب عليه الصالة والسالم أنه" الصالة

وملا ورد من النهي عن . يعين الغائط والبول" ال يصلي أحدكم حبضرة الطعام وال هو يدافعه األخبثان: "قال
وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن . أيضا وذهب قوم إىل أن صالته فاسدة وأنه يعيد ذلك عن عمر

والسبب يف اختالفهم . وذلك أنه روى عنه أنه أمره باإلعادة يف الوقت وبعد الوقت، صالة احلاقن فاسدة
ى تأثيم من فعله فقط اختالفهم يف النهي هل يدل على فساد املنهي عنه أم ليس يدل على فساده؟ وإمنا يدل عل

إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا وقد متسك القائلون بفساد صالته حبديث رواه 
ال حيل : "الشاميون منهم من جيعله عن ثوبان ومنهم من جيعله عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .هو حديث ضعيف السند ال حجة فيه: عبد الرب قال أبو عمر بن" ملؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا
سلم عليه فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن املسيب : املسألة السادسة  اختلفوا يف رد سالم املصلي على من 

واحلسن بن أيب احلسن البصري وقتادة ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد باإلشارة وهو مذهب مالك 
ول واإلشارة وهو مذهب النعمان وأجاز قوم الرد يف نفسه وقوم قالوا يرد إذا والشافعي ومنع آخرون رده بالق

هل رد السالم من نوع التكلم يف الصالة املنهي عنه أم ال؟ فمن رأى : والسبب يف اختالفهم. فرغ من الصالة
َتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن َوإِذَا ُحيِّيُتْم بِ{: أنه من نوع الكالم املنهي عنه وخصص األمر برد السالم يف قوله تعاىل

ال جيوز الرد يف الصالة ومن رأى أنه ليس داخال يف : اآلية بأحاديث النهي عن الكالم يف الصالة قال} ِمْنَها
قال أبو بكر بن املنذر ومن . الكالم املنهي عنه أو خصص أحاديث النهي باألمر برد السالم أجازه يف الصالة

خالف السنة فإنه قد أخرب حبيب أن النيب عليه الصالة والسالم رد على الذين سلموا  قال ال يرد وال يصري فقد
  .عليه وهو يف الصالة بإشارة

  الباب الثاين يف القضاء
والكالم يف هذا الباب على من جيب القضاء ويف صفة أنواع القضاء ويف شروطه فأما على من جيب القضاء؟ 

اسي والنائم واختلفوا يف العامد واملغمى عليه وإمنا اتفق املسلمون على فاتفق املسلمون على أنه جيب على الن
وأعين بقوله عليه الصالة : وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله عليه الصالة والسالم وفعله

" كرهاإذا نام أحدكم عن الصالة أو نسيها فليصلها إذا ذ: "فذكر النائم وقوله" رفع القلم عن ثالث: "والسالم
وأما تاركها عمدا حىت خيرج الوقت فإن اجلمهور على . وما روي أنه نام عن الصالة حىت خرج وقتها فقضاها

أنه آمث وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض أهل الظاهر إىل أنه ال يقضي وأنه آمث وأحد من ذهب إىل ذلك 
والثاين يف قياس . جواز القياس يف الشرعأحدمها يف : وسبب اختالفهم اختالفهم يف شيئني. أبو حممد بن حزم



فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع . العامد على الناسي إذا سلم جواز القياس
يف أشياء كثرية فاملتعمد أحرى أن جيب عليه ألنه غري معذور أوجب القضاء عليه ومن رأى أن الناسي والعامد 

بعضها على بعض إذ أحكامها خمتلفة وإمنا تقاس األشباه مل جيز قياس العامد على واألضداد ال يقاس : ضدان
وأما إن جعل من باب الرفق . الناسي واحلق يف هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا

ن الناسي معذور والقياس غري سائغ أل، بالناسي والعذر له وأن ال يفوته ذلك اخلري فالعامد يف هذا ضد الناسي
والعامد غري معذور واألصل أن القضاء ال جيب بأمر األداء وإمنا جيب بأمر حمدد على ما قال املتكلمون ألن 

القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصحة 
ألثر بالناسي والنائم وتردد العامد بني أن يكون شبيها والتأخري عن الوقت يف قياس التقدمي عليه لكن قد ورد ا

ا أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته وقوم أوجبوا . أو غري شبيه واهللا املوفق للحق وأما املغمى عليه فإن قوم
  عليه

والسبب يف . يقضي يف اخلمس فما دوهنا: ومن هؤالء من اشترط القضاء يف عدد معلوم وقالوا. القضاء
تردده بني النائم واجملنون فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء ومن شبهه باجملنون أسقط عنه  اختالفهم
أما قضاء اجلملة فالنظر . قضاء جلملة الصالة وقضاء لبعضها: وأما صفة القضاء فإن القضاء نوعان. الوجوب

ذا كانت الصالتان يف صفة فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة األداء إ. فيه يف صفة القضاء وشروطه ووقته
واحدة من الفرضية وأما إذا كانت يف أحوال خمتلفة مثل أن يذكر صالة حضرية يف سفر أو صالة سفرية يف 

إمنا يقضي مثل الذي عليه ومل يراعوا الوقت احلاضر وهو : فقوم قالوا: حضر فاختلفوا يف ذلك على ثالثة أقوال
ضي أبدا أربعا سفرية كانت املنسية أو حضرية فعلى رأي هؤالء إن إمنا يق: مذهب مالك وأصحابه وقوم قالوا

وقال . ذكر يف السفر حضرية صالها حضرية وإن ذكر يف احلضر سفرية صالها حضرية وهو مذهب الشافعي
إمنا يقضي أبدا فرض احلال اليت هو فيها فيقضي احلضرية يف السفر سفرية والسفرية يف احلضر حضرية : قوم

ضاء باألداء راعى احلال احلاضرة وجعل احلكم هلا قياسا على املريض يتذكر صالة نسيها يف الصحة فمن شبه الق
أعين أن فرضه هو فرض الصالة يف احلال احلاضرة ومن شبه القضاء : أو الصحيح يتذكر صالة نسيها يف املرض

الصفة يف إحدامها واحلال  وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى. بالديون أوجب للمقضية صفة املنسية
يف األخرى أعين أنه إذا ذكر احلضرية يف السفر راعى صفة املقضية وإذا ذكر السفرية يف احلضر راعى احلال 
  .وذلك اضطراب جار على غري قياس إال أن يذهب مذهب االحتياط وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة

فوا فيه الترتيب وذلك أهنم اختلفوا يف وجوب الترتيب فإن من شروطه الذي اختل: وأما شروط القضاء ووقته
أعين بوجوب ترتيب املنسيات مع الصالة احلاضرة الوقت وترتيب املنسيات بعضها مع : يف قضاء املنسيات

بعض إذا كانت أكثر من صالة واحدة فذهب مالك إىل أن الترتيب واجب فيها يف اخلمس الصلوات فما دوهنا 
إن ذكر املنسية وهو يف احلاضرة فسدت احلاضرة عليه : وإن فات وقت احلاضرة حىت أنه قالوأنه يبدأ باملنسية 

  ومبثل

ذلك قال أبو حنيفة والثوري إال أهنم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت احلاضرة واتفق هؤالء على سقوط 
يف الوقت متسع فحسن وقال الشافعي ال جيب الترتيب وإن فعل ذلك إذا كان . وجوب الترتيب مع النسيان



. والسبب يف اختالفهم اختالف اآلثار يف هذا الباب واختالفهم يف تشبيه القضاء باألداء. يعين يف وقت احلاضرة
من نسي : "أحدمها ما روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: فأما اآلثار فإنه ورد يف ذلك حديثان متعارضان

اإلمام فإذا فرغ من صالته فليعد الصالة اليت نسي مث ليعد الصالة  صالة وهو مع اإلمام يف أخرى فليصل مع
وأصحاب الشافعي يضعفون هذا احلديث ويصححون حديث ابن عباس أن النيب عليه " اليت صلى مع اإلمام
إذا نسي أحدكم صالة فذكرها وهو يف صالة مكتوبة فليتم اليت هو فيها فإذا فرغ منها : "الصالة والسالم قال

إذا نام أحدكم : "واحلديث الصحيح يف هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصالة والسالم" ليت نسيقضى ا
وأما اختالفهم يف جهة تشبيه القضاء باألداء فإن من رأى أن الترتيب يف األداء . احلديث" عن الصالة أو نسيها

ن ال يعقل إال مرتبا مل يلحق هبا القضاء ألنه إمنا لزم من أجل أن أوقاهتا منها هي مرتبة يف نفسها إذ كان الزما
ليس للقضاء وقت خمصوص ومن رأى أن الترتيب يف الصلوات املؤداة هو يف الفعل وإن كان الزمان واحدا 

وقد رأت املالكية أن توجب الترتيب للمقضية من : مثل اجلمع بني الوقوف يف وقت إحدامها شبه القضاء باألداء
فوقت املنسية هو وقت : قالوا" فليصلها إذا ذكرها: "الفعل لقوله عليه الصالة والسالمجهة الوقت ال من جهة 

الذكر ولذلك وجب أن تفسد عليه الصالة اليت هو فيها يف ذلك الوقت وهذا ال معىن له ألنه إن كان وقت 
ة واحدة وإذا الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا وقت للحاضرة أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صال

  كان الوقت واحدا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد يف أجزاء الصالة الواحدة فإنه ليس

إحدى الصالتني أحق بالوقت من صاحبتها إذ كان وقتا لكليهما إال أن يقوم دليل الترتيب وليس هاهنا عندي 
مع عند من سلمه فإن الصلوات املؤداة أوقاهتا شيء ميكن أن جيعل أصال يف هذا الباب لترتيب املنسيات إال اجل

وأظن . خمتلفة والترتيب يف القضاء إمنا يتصور يف الوقت الواحد بعينه للصالتني معا فافهم هذا فإن فيه غموضا
مالكا رمحه اهللا إمنا قاس ذلك على اجلمع وإمنا صار اجلميع إىل استحسان الترتيب يف املنسيات إذا مل خيف فوات 

ة لصالته عليه الصالة والسالم الصلوات اخلمس يوم اخلندق مرتبة وقد احتج هبذا من أوجب القضاء احلاضر
على العامد وال معىن هلذا فإن هذا منسوخ وأيضا فإنه كان تركا لعذر وأما التحديد يف اخلمس فما دوهنا فليس 

لة الصالة وأما القضاء الذي يكون إنه إمجاع فهذا حكم القضاء الذي يكون يف فوات مج: له وجه إال أن يقال
أعين أن يفوت : يف فوات بعض الصلوات فمنه ما يكون سببه النسيان ومنه ما يكون سببه سبق اإلمام للمأموم

يه مسائل ثالثا قواعد إحداها مىت تفوت : املأموم بعض صالة اإلمام فأما إذا فات املأموم بعض الصالة فإن ف
والثالث مىت يلزمه حكم صالة اإلمام ومىت ال . ا فاته بعد صالة اإلمام أداء أو قضاءوالثانية هل إتيانه مب. الركعة

إحدامها إذا دخل واإلمام قد أهوى إىل الركوع والثانية : أما مىت تفوته الركعة فإن يف ذلك مسألتني. يلزمه ذلك
  .ن زحام أو غريهإذا كان مع اإلمام يف الصالة فسها أن يتبعه يف الركوع أو منعه ذلك ما وقع م

أحدها وهو الذي عليه اجلمهور أنه إذا أدرك اإلمام قبل أن يرفع رأسه : فإن فيها ثالثة أقوال: أما املسألة األوىل 
هل من شرط هذا الداخل أن : من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها وهؤالء اختلفوا

كوع أو جيزيه تكبرية الركوع؟ وإن كانت جتزيه فهل من شرطها أن يكرب تكبريتني تكبرية لإلحرام وتكبرية للر
بل تكبرية واحدة جتزئه إذا نوى هبا تكبرية : ينوي هبا تكبرية اإلحرام أم ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم

ال بد من تكبريتني وقال قوم جتزي : االفتتاح وهو مذهب مالك والشافعي واالختيار عندهم تكبريتان وقال قوم



والقول الثاين أنه إذا ركع اإلمام فقد فاتته الركعة وأنه ال يدركها ما مل . واحدة وإن مل ينو هبا تكبرية االفتتاح
  يدركه

والقول الثالث أنه إذا انتهى إىل الصف اآلخر وقد رفع اإلمام رأسه ومل يرفع . قائما وهو منسوب إىل أيب هريرة
وسبب هذا االختالف تردد اسم الركعة . مة لبعض وبه قال الشعيببعضهم فأدرك ذلك أنه جيزيه ألن بعضهم أئ

بني أن يدل على الفعل نفسه الذي هو االحنناء فقط أو على االحنناء والوقوف معا وذلك أنه قال عليه الصالة 
ثبت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن املنذر" من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة: "والسالم

ا قالعل إذا فاته قيام اإلمام فقد فاتته : يه وسلم فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام واالحنناء مع
الركعة ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على االحنناء نفسه جعل إدراك االحنناء إدراكا للركعة واالشتراك 

واملعىن الشرعي وذلك أن اسم الركعة ينطلق الذي عرض هلذا االسم إمنا هو من قبل تردده بني املعىن اللغوي 
لغة على االحنناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق يف قوله عليه 

على الركعة الشرعية ومل يذهب مذهب اآلخذ ببعض ما تدل عليه األمساء " من أدرك ركعة: "الصالة والسالم
القيام واالحنناء والسجود وحيتمل أن يكون من ذهب إىل : مام الثالثة األحوال أعينال بد أن يدرك مع اإل: قال

اعتبار االحنناء فقط أن يكون اعترب أكثر ما يدل عليه االسم هاهنا ألن من أدرك االحنناء فقد أدرك منها جزأين 
إىل اختالفهم يف األخذ ببعض ومن فاته االحنناء إمنا أدرك منها جزءا واحدا فقط فعلى هذا يكون اخلالف آيال 

ا من اعترب ركوع من يف الصف من املأمومني . داللة األمساء أو بكلها فاخلالف يتصور فيها من الوجهني مجيعا وأم
فسبب االختالف هو . فألن الركعة من الصالة قد تضاف إىل اإلمام فقط وقد تضاف إىل اإلمام واملأمومني

وما عليه اجلمهور " من أدرك ركعة من الصالة: "ه عليه الصالة والسالماالحتمال يف هذه اإلضافة أعين قول
. هل جتزيه تكبرية واحدة أو تكبريتان؟ أعين املأموم إذا دخل يف الصالة واإلمام راكع: وأما اختالفهم يف. أظهر

تفعل فيه  فسببه هل من شرط تكبرية اإلحرام أن يأيت هبا واقفا أم ال؟ فمن رأى أن من شرطها املوضع الذي
يه الصالة والسالم وكان يرى أن التكبري كله فرض قال ومن . ال بد من تكبريتني: تعلقا بالفعل أعين بفعله عل

  رأى أنه ليس من

وكان عنده أن تكبرية اإلحرام هي " وحترميها التكبري: "شرطها املوضع تعلقا بعموم قوله عليه الصالة والسالم
وأما من أجاز أن يأيت بتكبرية واحدة ومل ينو هبا تكبرية اإلحرام فقيل . ا وحدهاجيزيه أن يأيت هب: فقط الفرض قال

يبىن على مذهب من يرى أن تكبرية اإلحرام ليست بفرض وقيل إمنا يبىن على مذهب من جيوز تأخري نية 
الصالة ألن  الصالة عن تكبرية اإلحرام ألنه ليس معىن أن ينوي تكبرية اإلحرام إال مقارنة النية للدخول يف

ال بد : أعين وقوعها يف أول الصالة فمن اشترط الوصفني قال: النية املقارنة واألولية: تكبرية اإلحرام هلا وصفان
  .من النية املقارنة ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبرية واحدة ومل تقارهنا النية

إذا فاته إدراك : ركوع حىت سجد اإلمام فإن قوما قالواوهي إذا سها عن اتباع اإلمام يف ال: وأما املسألة الثانية 
يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل : الركوع معه فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها وقوم قالوا

الركعة يتبعه ويعتد بالركعة ما مل يرفع اإلمام رأسه من االحنناء يف : أن يقوم اإلمام إىل الركعة الثانية وقوم قالوا
الثانية وهذا االختالف موجود ألصحاب مالك وفيه تفصيل واختالف بينهم بني أن يكون عن نسيان أو أن 



يكون عن زحام وبني أن يكون يف مجعة أو يف غري مجعة وبني اعتبار أن يكون املأموم عرض له هذا يف الركعة 
جيه وإمنا الغرض اإلشارة إىل قواعد املسائل األوىل أو يف الركعة الثانية وليس قصدنا تفصيل املذهب وال ختر

هل من شرط فعل املأموم أن يقارن فعل اإلمام أو ليس : إن سبب االختالف يف هذه املسألة هو: وأصوهلا فنقول
من شرطه ذلك؟ وهل هذا الشرط هو يف مجيع أجزاء الركعة الثالثة؟ أعين القيام واالحنناء والسجود أم إمنا هو 

أعين أن يفعل هو فعال واإلمام فعال ثانيا : ومىت يكون إذا مل يقارن فعله فعل اإلمام اختالفا عليهشرط يف بعضها؟ 
أعين أن يقارن فعل املأموم فعل اإلمام وإال كان : فمن رأى أنه شرط يف كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة

مىت مل يدرك معه من الركوع ولو جزأ : قال" فال ختتلفوا عليه: "اختالفا عليه وقد قال عليه الصالة والسالم
  يسريا مل يعتد بالركعة ومن اعتربه يف بعضها

هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إىل الركعة الثانية وليس ذلك اختالفا عليه فإذا قام : قال
يتبعه ما مل ينحن يف الركعة وأما من قال إنه . إىل الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه يف الركعة األوىل

الثانية فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل املأموم أن يقارن بعضه بعض فعل اإلمام وال كله وإمنا من شرطه أن 
يكون بعده فقط وإمنا اتفقوا على أنه إذا قام من االحنناء يف الركعة الثانية أنه ال يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها 

  .وىل واإلمام يف حكم الثانية وذلك غاية االختالف عليهألنه يكون يف حكم األ
هل إتيان املأموم مبا فاته من : من املسائل الثالث األول اليت هي أصول هذا الباب وهي: وأما املسألة الثانية 

اء إن ما يأيت به بعد سالم اإلمام هو قض: الصالة مع اإلمام أداء أو قضاء؟ فإن يف ذلك ثالثة مذاهب قوم قالوا
إن الذي يأيت به بعد سالم اإلمام هو أداء وإن ما أدرك هو أول : وقوم قالوا. وإن ما أدرك ليس هو أول صالته

يقضي يف األقوال يعنون يف القراءة ويبين يف األفعال يعنون : وقوم فرقوا بني األقوال واألفعال فقالوا. صالته
ام إذا سلم اإلمام إىل : ولاألداء فمن أدرك ركعة من صالة املغرب على املذهب األ أعين مذهب القضاء ق

ام إىل ركعة : ركعتني يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة أن جيلس بينهما وعلى املذهب الثاين أعين على البناء ق
واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة وجيلس مث يقوم إىل ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط وعلى املذهب الثالث 

ة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة مث جيلس مث يقوم إىل ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وسورة يقوم إىل ركع
وقد نسبت األقاويل الثالثة إىل املذهب والصحيح عن مالك أنه يقضى يف األقوال ويبىن يف األفعال ألنه مل 

ثانية مث جيلس وال اختالف يف قوله إنه خيتلف قوله يف املغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أن يقوم إىل الركعة ال
يقضي بأم القرآن وسورة وسبب اختالفهم أنه ورد يف بعض روايات احلديث املشهور فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأمتوا واإلمتام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صالته ويف بعض فاقضوا والقضاء يوجب أن ما أدرك 

ا أدرك هو أول صالته ومن ذهب مذهب القضاء قال: متام قالهو آخر صالته فمن ذهب مذهب اإل ما : م
  أدرك هو آخر صالته ومن ذهب

أعين أن يكون بعض الصالة أداء : مذهب اجلمع جعل القضاء يف األقوال واألداء يف األفعال وهو ضعيف
م هو افتتاح وبعضها قضاء واتفاقهم على وجوب الترتيب يف أجزاء الصالة وعلى أن موضع تكبرية اإلحرا

الصالة ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صالته لكن ختتلف نية املأموم واإلمام يف الترتيب فتأمل هذا 
ا أدرك فهو آخر صالته: ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال   .م



:  اإلتباع؟ فإن فيها مسائلوهي مىت يلزم املأموم حكم صالة اإلمام يف: وأما املسألة الثالثة من املسائل األول 
أعين أخذها : مىت يكون مدركا معه حلكم سجود السهو: والثانية. إحداها مىت يكون مدركا لصالة اجلمعة

  .مىت يلزم املسافر الداخل وراء إمام يتم اإلمتام إذا أدرك من صالة اإلمام بعضها: والثالثة. اإلمام
أدرك ركعة من اجلمعة فقد أدرك اجلمعة ويقضي ركعة ثانية وهو  إذا: فإن قوما قالوا: فأما املسألة األوىل 

بل يقضي ركعتني أدرك منها ما أدرك : وقوم قالوا. مذهب مالك والشافعي فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا
: وهو مذهب أيب حنيفة وسبب اخلالف يف هذا هو ما يظن من التعارض بني عموم قوله عليه الصالة والسالم

من أدرك ركعة من الصالة فقد : "وبني مفهوم قوله عليه الصالة والسالم" فصلوا وما فاتكم فأمتواما أدركتم "
أوجب أن يقضي ركعتني " وما فاتكم فأمتوا: "فإنه من صار إىل عموم قوله عليه الصالة والسالم" أدرك الصالة

أي " فقد أدرك الصالة: "والسالم وإن أدرك منها أقل من ركعتني ومن كان احملذوف عنده يف قوله عليه الصالة
دليل اخلطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصالة : فقد أدرك حكم الصالة وقال

واحملذوف يف هذا القول حمتمل فإنه ميكن أن يراد به فضل الصالة وميكن أن يراد به وقت الصالة وميكن أن 
 أحدمها أظهر منه يف الثاين فإن كان األمر كذلك كان من باب يراد به حكم الصالة ولعله ليس هذا اجملاز يف

ا أنه أظهر يف أحد هذه يرى ذلك مل يكن هذا  اجململ الذي ال يقتضي حكما وكان اآلخر بالعموم أوىل وإن سلمن
  الظاهر

املبين معارضا للعموم إال من باب دليل اخلطاب والعموم أقوى من دليل اخلطاب عند اجلميع وال سيما الدليل 
يه الصالة والسالم. على احملتمل أو الظاهر أنه يتضمن مجيع هذه " فقد أدرك الصالة: "وأما من يرى أن قوله عل

  .احملذوفات فضعيف وغري معلوم من لغة العرب إال أن يتقرر أن هناك اصطالحا عرفيا أو شرعيا
ا اعتربوا يف ذلك الركعةأعين يف سجود السهو ف: وأما مسألة اتباع املأموم لإلمام يف السجود أعين أن : إن قوم

يدرك من الصالة معه ركعة وقوم مل يعتربوا يف ذلك فمن مل يعترب ذلك فمصريا إىل عموم قوله عليه الصالة 
فقد أدرك : "ومن اعترب ذلك فمصريا إىل مفهوم قوله عليه الصالة والسالم" إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: "والسالم
إن املسافر إذا أدرك من صالة اإلمام احلاضر أقل من ركعة : لفوا يف املسألة الثالثة فقال قومولذلك اخت" الصالة

وأما . مل يتم وإذا أدرك ركعة لزمه اإلمتام فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصالة من قبل سبق اإلمام له
م اتفقوا على أن ما كان منها ركنا حكم القضاء لبعض الصالة الذي يكون لإلمام واملنفرد من قبل النسيان فإهن

أعين فريضة وأنه ليس جيزي منه إال اإلتيان به وفيه مسائل اختلفوا فيها بعضهم أوجب فيها القضاء : فهو يقضى
وبعضهم أوجب فيها اإلعادة مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة فإن قوما 

تبطل : وقوم قالوا. طل ما قبلها من الركعات مث يأيت هبا وهو قول مالكيصلح الرابعة بأن يسجد هلا ويب: قالوا
وقوم قالوا يأيت بأربع سجدات متوالية . الصالة بأسرها ويلزمه اإلعادة وهي إحدى الروايتني عن أمحد بن حنبل

تني وهو يصلح الرابعة ويعتد بسجد: وقوم قالوا. وبه قال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي، وتكمل هبا صالته
وسبب اخلالف يف هذا مراعاة الترتيب فمن راعاه يف الركعات والسجدات أبطل الصالة ومن . مذهب الشافعي

ا الترتيب أجاز سجودها معا يف ركعة  راعاه يف السجدات أبطل الركعات ما عدا األخرية قياسا على قضاء م



أعين السجود وذلك أن : كرر يف كل ركعةواحدة ال سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا يف الفعل امل
  كل ركعة تشتمل على قيام واحنناء وسجود والسجود مكرر فزعم أصحاب أيب حنيفة

أن السجود ملا كان مكررا مل جيب أن يراعى فيه التكرير يف الترتيب ومن هذا اجلنس اختالف أصحاب مالك 
د بالركعة ويقضيها وقيل يعيد الصالة وقيل يسجد فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة األوىل فقيل ال يعت

للسهو وصالته تامة وفروع هذا الباب كثرية وكلها غري منطوق به وليس قصدنا هاهنا إال ما جيري جمرى 
  .األصول

  من اجلملة الرابعة يف سجود السهو: الباب الثالث
  مدخل

  من اجلملة الرابعة يف سجود السهو: الباب الثالث

ول يف الشريعة يف أحد موضعني إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان يف أفعال الصالة والسجود املنق
وإما عند الشك يف أفعال الصالة فأما السجود الذي يكون من قبل . وأقواهلا من قبل النسيان ال من قبل العمد

: الثاين. رفة حكم السجوديف مع: الفصل األول: النسيان ال من قبل الشك فالكالم فيه ينحصر يف ستة فصول
يف صفة : الرابع. يف معرفة اجلنس من األفعال واألفعال اليت يسجد هلا: الثالث. يف معرفة مواضعه من الصالة

مباذا ينبه املأموم اإلمام الساهي على : السادس. يف معرفة من جيب عليه سجود السهو: اخلامس. سجود السهو
  .سهوه

  يف سجود السهو: الفصل األول

  لفصل األولا
اختلفوا يف سجود السهو هل هو فرض أو سنة فذهب الشافعي إىل أنه سنة وذهب أبو حنيفة إىل أنه فرض لكن 

وفرق مالك بني السجود للسهو يف األفعال وبني السجود للسهو يف األقوال وبني . من شروط صحة الصالة
ة واجب وهو عنده من شروط صحة الصالة سجود السهو الذي يكون لألفعال الناقص: الزيادة والنقصان فقال

والسبب يف اختالفهم . هذا يف املشهور وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب
اختالفهم يف محل أفعاله عليه الصالة والسالم يف ذلك على الوجوب أو على الندب فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله 

الوجوب إذا كان هو األصل عندهم إذ جاء بيانا لواجب كما قال عليه  عليه الصالة والسالم يف السجود على
وأما الشافعي فحمل أفعاله يف ذلك على الندب وأخرجها عن " صلوا كما رأيتموين أصلي: "الصالة والسالم

  األصل بالقياس وذلك أنه ملا كان

  يف مواضع سجود السهو: الفصل الثاين



  الفصل الثاين
فذهبت الشافعية إىل أن سجود السهو موضعه أبدا قبل : السهو على مخسة أقوال اختلفوا يف مواضع سجود

إن كان السجود لنقصان كان : وفرقت املالكية فقالت. السالم وذهبت احلنفية إىل أن موضعه أبدا بعد السالم
اليت سجد  يسجد قبل السالم يف املواضع: وقال أمحد بن حنبل. قبل السالم وإن كان لزيادة كان بعد السالم

فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل السالم ويسجد بعد السالم يف املواضع اليت سجد فيها رسول اهللا 
وقال . صلى اهللا عليه وسلم بعد السالم فما كان من سجود يف غري تلك املواضع يسجد له أبدا قبل السالم

جد فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقط وغري ال يسجد للسهو إال يف املواضع اخلمسة اليت س: أهل الظاهر
ذلك إن كان فرضا أتى به وإن كان ابنة فليس عليه شيء والسبب يف اختالفهم أنه عليه الصالة والسالم ثبت 
عنه أنه سجد قبل السالم وسجد بعد السالم وذلك أنه ثبت من حديث ابن حبينة أنه قال صلى لنا رسول اهللا 

م ركعتني مث قام فلم جيلس فقام الناس معه فلما قضى صالته سجد سجدتني وهو جالس صلى اهللا عليه وسل
وثبت أيضا أنه سجد بعد السالم يف حديث ذي اليدين املتقدم إذ سلم من اثنتني فذهب الذين جوزوا القياس يف 

م إىل أشباهها يف أعين الذين رأوا تعدية احلكم يف املواضع اليت سجد فيها عليه الصالة والسال: سجود السهو
والثالث مذهب اجلمع . والثاين مذهب اجلمع. أحدها مذهب الترجيح: هذه اآلثار الصحيحة ثالثة مذاهب

  فمن. والترجيح

السجود قبل السالم واحتج لذلك حبديث أيب سعيد اخلدري الثابت أنه عليه : رجح حديث ابن حبينة قال
فلم يدر كم صلى أثالثا أم أربعا فليصل ركعة وليسجد  إذا شك أحدكم يف صالته: "الصالة والسالم قال

سجدتني وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة اليت صالها خامسة شفعها هباتني السجدتني وإن كانت 
ففيه السجود للزيادة قبل السالم ألهنا ممكنة الوقوع خامسة واحتجوا : قالوا" رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان

كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السجود : ا روي عن ابن شهاب أنه قاللذلك أيضا مب
السجود بعد السالم واحتجوا لترجيح هذا احلديث بأن : قبل السالم وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال

ومل جيلس مث سجد  حديث ابن حبينة قد عارضه حديث املغرية بن شعبة أنه عليه الصالة والسالم قام من اثنتني
ثله يف النقل فيعارض به واحتجوا أيضا لذلك حبديث ابن مسعود الثابت أن : بعد السالم قال أبو عمر ليس م

وأما من ذهب مذهب اجلمع . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى مخسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السالم
فيها بعد السالم إمنا هو يف الزيادة والسجود قبل  إن هذه األحاديث ال تتناقض وذلك أن السجود: فإهنم قالوا

وهو أوىل : السالم يف النقصان فوجب أن يكون حكم السجود يف سائر املواضع كما هو يف هذا املوضع قالوا
يسجد يف املواضع اليت سجد : وأما من ذهب مذهب اجلمع والترجيح فقال. من محل األحاديث على التعارض

 عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن ذلك هو فيها رسول اهللا صلى اهللا
وأما املواضع اليت مل يسجد فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحلكم فيها السجود قبل . حكم تلك املواضع

قس على املواضع اليت السالم فكأنه قاس على املواضع اليت سجد فيها عليه الصالة والسالم قبل السالم ومل ي
سجد فيها بعد السالم وأبقى سجود املواضع اليت سجد فيها على ما سجد فيها فمن جهة أنه أبقى حكم هذه 



املواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة األحكام هو ضرب من اجلمع ورفع للتعارض بني مفهومها ومن 
  عنه فذلكجهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض وأحلق به املسكوت 

وأما من مل يفهم . ضرب من الترجيح أعين أنه قاس على السجود الذي قبل السالم ومل يقس على الذي بعده
من هذه األفعال حكما خارجا عنها وقصر حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه 

لظاهر ونظر أهل القياس وذلك أنه اقتصر وأما أمحد بن حنبل فجاء نظره خمتلطا من نظر أهل ا. املواضع فقط
بالسجود كما قلنا بعد السالم على املواضع اليت ورد فيها األثر ومل يعده وعدى السجود الذي ورد يف املواضع 

أعين ألصحاب القياس وليس : اليت قبل السالم ولكل واحد من هؤالء أدلة يرجح هبا مذهبه من جهة القياس
ألكثر ذكر اخلالف الذي يوجبه القياس كما ليس قصدنا ذكر املسائل املسكوت قصدنا يف هذا الكتاب يف ا

. عنها يف الشرع إال يف األقل وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغريها وإما من حيث هي كثرية الوقوع
ا جا: واملواضع اخلمسة اليت سها فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ء يف أحدها أنه قام من اثنتني على م

والثالث أنه صلى مخسا على ما . والثاين أنه سلم من اثنتني على ما جاء يف حديث ذي اليدين. حديث ابن حبينة
. والرابع أنه سلم من ثالث على ما يف حديث عمران بن احلصني. يف حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخاري

واختلفوا ملاذا جيب سجود . سيأيت بعدواخلامس السجود عن الشك على ما جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري و
  .السهو؟ فقيل جيب للزيادة والنقصان وهو األشهر وقيل للسهو نفسه وبه قال أهل الظاهر والشافعي

  أقوال واألفعال سجود السهو: الفصل الثالث

  الفصل الثالث
وقعت يف الصالة على  وأما األقوال واألفعال اليت يسجد هلا فإن القائلني بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة

فالرغائب ال شيء . طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصالة دون الفرائض ودون الرغائب
أعين إذا سها عنها يف الصالة ما مل يكن أكثر من رغيبة واحدة مثل ما يرى مالك أنه ال جيب : عندهم فيها

وأما الفرائض فال جيزئ عنها إال اإلتيان هبا وجربها . دةسجود من نسيان تكبرية واحدة وجيب من أكثر من واح
  إذا كان السهو عنها مما ال يوجب إعادة الصالة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب اإلعادة

وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة  ١وما يوجب القضاء أعين على من ترك بعض أركان الصالة
ذه اجلملة ال اختالف بينهم فيها وإمنا خيتلفون من قبل اختالفهم فيما هو منها يف الفرائض والسنن مجيعا فه

رغيبة مثال ذلك أن عند مالك  يما هو منها سنة أو  فرض أو ليس بفرض وفيما هو منها سنة أو ليس بسنة وف
ذا ليس يسجد لترك القنوت ألنه عنده مستحب ويسجد له عند الشافعي ألنه عنده سنة وليس خيفى عليك ه

مما تقدم القول فيه من اختالفهم بني ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة 
اليسرية يف الصالة وإن كانت من غري جنس الصالة وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب 

مر هبا وذلك راجع إىل قرائن أحوال تلك العبادة أعين يف تأكيد األ: الندب وإمنا ختتلفان عندهم باألقل واألكثر
ولذلك يكثر اختالفهم يف هذا اجلنس كثريا حىت إن بعضهم يرى أن يف بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن 



أعين يف تعلق اإلمث هبا وهذا موجود كثريا : كانت فعال أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب
م قد اتفقوا ما خال أهل الظاهر على أن تارك السنن املتكررة باجلملة آمث مثل ما ألصحاب مالك وكذلك جتده

لو ترك إنسان الوتر أو ركعيت الفجر دائما لكان مفسقا آمثا فكأن العبادات حبسب هذا النظر منها ما هي فرض 
عيت الفجر وما ومنها ما هي سنة بعينها فرض جبنسها مثل الوتر ورك. بعينها وجنسها مثل الصلوات اخلمس

وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن جبنسها مثل ما حكيناه عن . أشبه ذلك من السنن
يما أحسب عند هؤالء سنة : مالك من إجياب السجود ألكثر من تكبرية واحدة أعين للسهو عنها وال تكون ف

لقوله عليه الصالة والسالم لألعرايب الذي  وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها. بعينها وجنسها
واهللا ال أزيد على هذا : وذلك بعد أن قال له" أفلح إن صدق دخل اجلنة إن صدق: "سأله عن فروض اإلسالم

واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك اجللسة . يعين الفرائض وقد تقدم هذا احلديث: وال أنقص منه
  الوسطى واختلفوا فيها

  ـــــــ
ا ال خيفى تأمل ا هـ، هكذا هذه العبارة باألصول ١   .وفيها من الغموض م

هل هي فرض أو سنة وكذلك اختلفوا هل يرجع اإلمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع؟ وإن رجع فمىت يرجع؟ 
يرجع إن فارق ال : وقال قوم. يرجع ما مل يعقد الركعة الثالثة: يرجع ما مل يستو قائما وقال قوم: قال اجلمهور

  .تبطل صالته: وقال قوم. األرض قيد شرب وإذا رجع عند الذين رجوعه فاجلمهور على أن صالته جائزة

  صفة سجود السهو: الفصل الرابع

  الفصل الرابع
وأما صفة سجود السهو فإهنم اختلفوا يف ذلك فرأى مالك أن حكم سجديت السهو إذا كانت بعد السالم أن 

نها وبه قال أبو حنيفة ألن السجود كله عنده بعد السالم وإذا كانت قبل السالم أن يتشهد فيها ويسلم م
يتشهد هلا فقط وأن السالم من الصالة هو سالم منها وبه قال الشافعي إذ كان السجود كله عنده قبل السالم 

م من اليت بعد السالم أما السال: قال أبو عمر. وقد روي عن مالك أنه ال يتشهد لليت قبل السالم وبه قال مجاعة
وسبب هذا االختالف هو . وأما التشهد فال أحفظه من وجه ثابت. فثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

اختالفهم يف تصحيح ما ورد من ذلك يف حديث ابن مسعود أعين من أنه عليه الصالة والسالم تشهد مث سلم 
فمن شبهها هبا مل يوجب هلا التشهد وخباصة إذا كانت وتشبيه سجديت السهو بالسجدتني األخريتني من الصالة 

ال : فقالت طائفة: اختلف العلماء يف هذه املسألة على ستة أقوال: وقال أبو بكر بن املنذر. يف نفس الصالة
مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا : وقال قوم. تشهد فيها وال تسليم وبه قال أنس بن مالك واحلسن وعطاء

مقابل هذا وهو : وقال قوم. فيها تشهد فقط بدون تسليم وبه قال احلكم ومحاد والنخعي: موقال قو. وتسليما
والقول اخلامس إن شاء تشهد وسلم وإن شاء مل يفعل . أن فيها تسليما وليس فيها تشهد وهو قول ابن سريين

بل السالم مل والسادس قول أمحد بن حنبل أنه إن سجد بعد السالم تشهد وإن سجد ق. وروي ذلك عن عطاء



قال أبو بكر قد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم كرب فيها أربع تكبريات . يتشهد وهو الذي حكيناه حنن عن مالك
  .وأنه سلم ويف ثبوت تشهده فيها نظر

  سجود السهو من سنة املنفرد واإلمام: الفصل اخلامس

  الفصل اخلامس
واختلفوا يف املأموم يسهو وراء اإلمام هل عليه سجود أم . اتفقوا على أن سجود السهو من سنة املنفرد واإلمام

وسبب . ال؟ فذهب اجلمهور إىل أن اإلمام حيمل عنه السهو وشذ مكحول فألزمه السجود يف خاصة نفسه
ا ال حيمله واتفقوا على أن اإلمام إذا سها أن  اختالفهم اختالفهم فيما حيمل اإلمام من األركان عن املأموم وم

واختلفوا مىت يسجد املأموم إذا فاته مع اإلمام بعض . عه يف سجود السهو وإن مل يتبعه يف سهوهاملأموم يتب
يسجد مع اإلمام مث يقوم لقضاء ما عليه وسواء أكان سجوده : الصالة وعلى اإلمام سجود أخذها فقال قوم

: وقال قوم. اب الرأيقبل السالم أم بعده وبه قال عطاء واحلسن والنخعي والشعيب وأمحد وأبو ثور وأصح
إذا سجد قبل التسليم سجدمها معه وإن سجد بعد : وقال قوم. يقضي مث يسجد وبه قال ابن سريين وإسحاق

يسجدمها مع اإلمام مث يسجدمها : وقال قوم. التسليم سجدمها بعد أن يقضي وبه قال مالك والليث واألوزاعي
اختالفهم أي أوىل وأخلق أن يتبعه يف السجود مصاحبا له  وسبب اختالفهم. ثانية بعد القضاء وبه قال الشافعي

واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع " إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: "أو باع واجب لقوله عليه الصالة والسالم
السجود أعين يف آخر الصالة؟ أو موضعها هو وقت سجود اإلمام؟ فمن آثر مقارنة فعله لفعل اإلمام على 

يسجد مع اإلمام وإن مل : ود ورأى ذلك شرطا يف االتباع أعين أن يكون فعلهما واحدا حقا قالموضع السج
يؤخرها إىل آخر الصالة ومن أوجب عليه األمرين : يأت هبا يف موضع السجود ومن آثر موضع السجود قال

  .أوجب عليه السجود مرتني وهو ضعيف

  السنة ملن سها يف صالته: الفصل السادس

  ادسالفصل الس
: واتفقوا على أن السنة ملن سها يف صالته أن يسبح له وذلك للرجل ملا ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه قال

  ،ما يل أراكم أكثرمت من التصفيق من نابه شيء يف صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه"

وقال الشافعي . يح للرجال والنساءإن التسب: واختلفوا يف النساء فقال مالك ومجاعة" وإمنا التصفيق للنساء
والسبب يف اختالفهم اختالفهم يف مفهوم قوله عليه الصالة . للرجال التسبيح وللنساء التصفيق: ومجاعة
فمن ذهب إىل أن معىن ذلك أن التصفيق هو حكم النساء يف السهو وهو " وإمنا التصفيق للنساء: "والسالم

الرجال والنساء يف التسبيح : من فهم من ذلك الذم للتصفيق قالالنساء يصفقن وال يسبحن و: الظاهر قال
سواء وفيه ضعف ألنه خروج عن الظاهر بغري دليل إال أن تقاس املرأة يف ذلك على الرجل واملرأة كثريا ما 

  .خيالف حكمها يف الصالة حكم الرجل ولذلك يضعف القياس
لفوا فيمن شك يف صالته فلم يدر كم صلى واحدة وأما سجود السهو الذي هو ملوضع الشك فإن الفقهاء اخت



يبين على اليقني وهو األقل وال جيزيه التحري ويسجد : أو اثنتني أو ثالثا أو أربعا على ثالثة مذاهب فقال قوم
إن كان أول أمره فسدت صالته وإن تكرر : وقال أبو حنيفة. سجديت السهو وهو قول مالك والشافعي وداود

إنه ليس عليه إذا شك ال : وقالت طائفة. على غلبة الظن مث يسجد سجدتني بعد السالم ذلك منه حترى وعمل
والسبب يف اختالفهم تعارض ظواهر اآلثار الواردة . رجوع إىل يقني وال حتر وإمنا عليه السجود فقط إذا شك

حديث أيب سعيد  أحدها حديث بالبناء على اليقني وهو: وذلك أن يف هذا الباب ثالثة آثار. يف هذا الباب
إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى أثالثا أم أربعا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اخلدري قال

فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم فإن كان صلى مخسا شفعن له صالته وإن 
والثاين حديث ابن مسعود أن النيب عليه الصالة . مسلمخرجه " كان صلى إمتاما ألربع ينفذ ترغيما للشيطان

فلينظر أحرى ذلك "ويف رواية أخرى عنه " إذا سها أحدكم يف صالته فليتحر وليسجد سجدتني: "والسالم قال
  والثالث" إىل الصواب مث ليسلم مث ليسجد سجديت السهو ويتشهد ويسلم

إن أحدكم إذا قام يصلي : "لى اهللا عليه وسلم قالحديث أيب هريرة خرجه مالك والبخاري أن رسول اهللا ص
ويف " جاءه الشيطان فلبس عليه حىت ال يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتني وهو جالس

من شك يف : "هذا املعىن أيضا حديث عبد اهللا بن جعفر خرجه أبو داود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
األحاديث مذهب اجلمع ومذهب الترجيح والذين ذهبوا مذهب " دها ويسلمصالته فليسجد سجدتني بع

الترجيح منهم من مل يلتفت إىل املعارض ومنهم من رام تأويل املعارض وصرفه إىل الذي رجح ومنهم من مجع 
األمرين أعين مجع بعضها ورجح بعضها وأول غري املرجح إىل معىن املرجح ومن من مجع بني بعضها وأسقط 

فأما من ذهب مذهب اجلمع يف بعض والترجيح يف بعض مع تأويل غري املرجح وصرفه إىل . البعضحكم 
املرجح فمالك بن أنس فإنه محل حديث أيب سعيد اخلدري على الذي مل يستنكحه الشك ومحل حديث أيب 
املراد  هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه وذلك من باب اجلمع وتأول حديث ابن مسعود على أن

وأما من ذهب مذهب اجلمع بني . بالتحري هنالك هو الرجوع إىل اليقني فأثبت على مذهبه األحاديث كلها
إن حديث أيب سعيد إمنا : بعضها وإسقاط البعض وهو الترجيح من غري تأويل املرجح عليه فأبو حنيفة فإنه قال

على الذي عنده ظن غالب وأسقط حكم هو حكم من مل يكن عنده ظن غالب يعمل عليه وحديث ابن مسعود 
ما يف حديث أيب سعيد وابن مسعود زيادة والزيادة جيب قبوهلا واألخذ هبا : حديث أيب هريرة وذلك أنه قال
وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إمنا عليه السجود . وهذا أيضا كأنه ضرب من اجلمع

هريرة وأسقطوا حديث أيب سعيد وابن مسعود ولذلك كان أضعف  فقط وذلك أن هؤالء رجحوا حديث أيب
األقوال فهذا ما رأينا أن نثبته يف هذا القسم من قسمي كتاب الصالة وهو القول يف الصالة املفروضة فلنصر 

  .بعد إىل القول يف القسم الثاين من الصالة الشرعية وهي الصلوات اليت ليست فروض عني

  كتاب الصالة الثاين
  لمدخ

  كتاب الصالة الثاين



ا هي سنة ومنها ما هي العريب ومنها ما هي فرض على  وألن الصالة اليت ليست مبفروضة على األعيان منها م
الكفاية وكانت هذه األحكام منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو خمتلف فيه رأينا أن نفرد القول يف واحدة 

تا الفجر والوتر والنفل وركعتا دخول املسجد والقيام يف ركع: واحدة من هذه الصلوات وهي باجلملة عشر
رمضان والكسوف واالستسقاء والعيدان وسجود القرآن فإنه صالة فيشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب 

والصالة على امليت نذكرها على حدة يف باب أحكام امليت على ما جرت به عادة الفقهاء وهو الذي يترمجونه 
  .بكتاب اجلنائز

  لباب األول القول يف الوترا
منها يف حكمه ومنها يف صفته ومنها يف وقته ومنها يف القنوت فيه ومنها يف : واختلفوا يف الوتر يف مخسة مواضع

وأما صفته فإن مالكا . أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات املفروضة. صالته على الراحلة
الوتر ثالث ركعات من غري أن يفصل : وقال أبو حنيفة. يفصل بينها بسالم رمحه اهللا استحب أن يوتر بثالث

. ولكل قول من هذه األقوال سلف من الصحابة والتابعني. الوتر ركعة واحدة: وقال الشافعي. بينها بسالم
شة والسبب يف اختالفهم اختالف اآلثار يف هذا الباب وذلك أنه ثبت عنه عليه الصالة والسالم من حديث عائ

أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وثبت عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وخرج مسلم عن عائشة أنه " صالة الليل مثىن مثىن فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة: "وسلم قال

ال جيلس يف شيء إال يف آخرها عليه الصالة والسالم كان يصلي ثالث عشرة ركعة ويوتر من ذلك خبمس 
الوتر حق على كل مسلم فمن أحب : "وخرج أبو داود عن أيب أيوب األنصاري أنه عليه الصالة والسالم قال

  أن يوتر خبمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل ومن أحب أن يوتر

قلت : اهللا بن قيس قالوخرج أبو داود أنه كان يوتر بسبع وتسع ومخس وخرج عن عبد " بواحدة فليفعل
كان يوتر بأربع وثالث وست وثالث ومثان : لعائشة بكم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوتر؟ قالت

وثالث وعشر وثالث ومل يكن يوتر بأنقص من سبع وال بأكثر من ثالث عشرة وحديث ابن عمر عن النيب عليه 
فمن . فذهب العلماء يف هذه األحاديث مذهب الترجيح "املغرب وتر صالة النهار: "الصالة والسالم أنه قال

" فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة: "ذهب إىل أن الوتر ركعة واحدة فمصريا إىل قوله عليه الصالة والسالم
وإىل حديث عائشة أنه كان يوتر بواحدة ومن ذهب إىل أن الوتر ثالث من غري أن يفصل بينها وقصر حكم 

فليس يصح له أن حيتج بشيء مما يف هذا الباب ألهنا كلها تقتضي التخيري ما عدا حديث  الوتر على الثالث فقط
إنه إذا شبه شيء : فإن أليب حنيفة أن يقول" املغرب وتر صالة النهار: "ابن عمر أنه قال عليه الصالة والسالم

ا شبهت امل غرب بوتر صالة النهار بشيء وجعل حكمهما واحدا كان املشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة ومل
وأما مالك فإنه متسك يف هذا الباب بأنه عليه الصالة . وكانت ثالثا وجب أن يكون وتر صالة الليل ثالثا

والسالم مل يوتر قط إال يف أثر شفع فرأى أن ذلك من سنة الوتر وأن أقل ذلك ركعتان فالوتر عنده على احلقيقة 
أن يتقدمها شفع وإما أن يرى أن الوتر املأمور به هو يشتمل على إما إن يكون ركعة واحدة ولكن من شرطها 

شفع ووتر فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا ويشهد هلذا املذهب حديث عبد اهللا بن قيس املتقدم 
 :فإنه مسى الوتر فيه العدد املركب من شفع ووتر ويشهد العتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول



توتر له ما : "كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء وأي شيء يوتر له؟ وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أعين الغري مركب من : فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو عدد الوتر بنفسه" قد صلى

ق يف هذا أن ظاهر هذه األحاديث واحل. الشفع والوتر ذلك أن هذا هو وتر لغريه وهذا التأويل عليه أوىل
  يقتضي التخيري يف صفة الوتر من الواحدة إىل التسع على

ما روي ذلك من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والنظر إمنا هو يف هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع 
صلى اهللا عليه  منفصل أم ليس ذلك من شرطه فيشبه أن يقال ذلك من شرطه ألنه هكذا كان وتر رسول اهللا

وسلم ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه ألن مسلما قد خرج أنه عليه الصالة والسالم كان إذا انتهى إىل 
الوتر أيقظ عائشة فأوترت وظاهره أهنا كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا وأيضا فإنه خرج من طريق 

ركعات جيلس يف الثامنة والتاسعة وال يسلم إال يف  عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يوتر بتسع
التاسعة مث يصلي ركعتني وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات مل 

جيلس إال يف السادسة والسابعة ومل يسلم إال يف السابعة مث يصلي ركعتني وهو جالس فتلك تسع ركعات وهذا 
دم على الشفع ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع وأن الوتر ينطلق احلديث الوتر فيه متق

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : على الثالث ومن احلجة يف ذلك ما روى أبو داود عن أيب بن كعب قال
ت يف الثالثة بقل يوتر بسبح اسم ربك األعلى و قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد وعن عائشة مثله وقال

وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر لورود . هو اهللا أحد واملعوذتني
ذلك من طرق شىت عنه عليه الصالة والسالم ومن أثبت ما يف ذلك ما خرجه مسلم عن أيب نضرة العويف أن أبا 

واختلفوا يف جواز " الوتر قبل الصبح: "عليه وسلم عن الوتر فقال سعيد أخربهم أهنم سألوا النيب صلى اهللا
صالته بعد الفجر فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما مل يصل الصبح وبالقول األول قال أبو يوسف وحممد بن 

وسبب اختالفهم معارضة عمل . احلسن صاحبا أيب حنيفة وسفيان الثوري وبالثاين قال الشافعي ومالك وأمحد
بة يف ذلك باآلثار وذلك أن ظاهر اآلثار الواردة يف ذلك أن ال جيوز أن يصلى بعد الصبح كحديث أيب الصحا

نضرة املتقدم وحديث أيب حذيفة العدوي يف هذا خرجه أبو داود وفيه وجعلها لكم ما بني صالة العشاء إىل أن 
  يطلع الفجر وال خالف بني أهل

ذا كانت غاية وأن هذا وإن كان من باب دليل اخلطاب فهو من أنواعه األصول أن ما بعد إىل خبالف ما قبلها إ
ا بعد } إِلَى الَْمَراِفقِ{: وقوله} ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{: املتفق عليها مثل قوله ال خالف بني العلماء أن م

عن ابن مسعود وابن عباس وعباده بن الغاية خبالف ما قبل الغاية وأما العمل املخالف يف ذلك لألثر فإنه روي 
الصامت وحذيفة وأيب الدرداء وعائشة أهنم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صالة الصبح ومل يرو عن غريهم من 

الصحابة خالف هذا وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل يف باب اإلمجاع وال معىن هلذا فإنه ليس ينسب إىل 
وأما هذه املسألة فكيف . سب إىل اإلمجاع من مل يعرف له قول يف املسألةأعين أنه ليس ين: ساكت قول قائل

يصح أن يقال إنه مل يرو يف ذلك خالف عن الصحابة ونصف خالف أعظم من خالف الصحابة الذين رووا 
هذه األحاديث أعين خالفهم هلؤالء الذين أجازوا صالة الوتر بعد الفجر والذي عندي يف هذا أن هذا من 

يس خمالفا اآلثار الواردة يف ذلك أعين يف إجازهتم الوتر بعد الفجر بل إجازهتم ذلك هو من باب القضاء فعلهم ل



ال من باب األداء وإمنا يكون قوهلم خالف اآلثار لو جعلوا صالته بعد الفجر من باب األداء فتأمل هذا وإمنا 
لعبادة املؤقتة حيتاج إىل أمر جديد أم ال؟ أعين يتطرق اخلالف هلذه املسألة من باب اختالفهم يف هل القضاء يف ا

غري أمر األداء وهذا التأويل هبم أليق فإن أكثر ما الوتر قبل الصالة وبعد الفجر وإن كان الذي نقل عن ابن 
إن وقت الوتر من بعد العشاء اآلخرة إىل صالة الصبح فليس جيب : مسعود يف ذلك قول أعين أنه كان يقول

ن جبميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا املذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد ملكان هذا أن يظ
: الفجر فينبغي أن تتأمل صفة النقل يف ذلك عنهم وقد حكى ابن املنذر يف وقت الوتر عن الناس مخسة أقوال

. بح وهو قول طاووسوالقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الص. منها القوالن املشهوران اللذان ذكرهتما
واخلامس أنه يوتر من الليلة القابلة وهو . والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس وبه قال أبو ثور واألوزاعي

  .قول سعيد بن جبري

وهذا االختالف إمنا سببه اختالفهم يف تأكيده وقربه من درجة الفرض فمن رآه أقرب أوجب القضاء يف زمان 
ومن رآه أبعد أوجب القضاء يف زمان أقرب ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف  أبعد من الزمان املختص به

عنده القضاء إذ القضاء إمنا جيب يف الواجبات وعلى هذا جييء اختالفهم يف قضاء صالة العيد ملن فاتته وينبغي 
أن يعتقد أن ال يفرق يف هذا بني الندب والواجب أعين أن من رأى أن القضاء يف الواجب يكون بأمر متجدد 

مثل ذلك يف الندب ومن رأى أنه جيب باألمر األول أن يعتقد مثل ذلك يف الندب وأما اختالفهم يف القنوت فيه 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل أنه يقنت فيه ومنعه مالك وأجازه الشافعي يف أحد قوليه يف النصف اآلخر من 

والسبب يف اختالفهم يف ذلك اختالف . مضان كلهرمضان وأجازه قوم يف النصف األول من رمضان وقوم يف ر
اآلثار وذلك أنه روي عنه صلى اهللا عليه وسلم القنوت مطلقا وروي عنه القنوت شهرا وروي عنه أنه آخر 

وأما صالة الوتر على . أمره مل يكن يقنت يف شيء من الصالة وأنه هنى عن ذلك وقد تقدمت هذه املسألة
جلمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصالة والسالم أعين أنه الراحلة حيث توجهت به فإن ا

وهو ما يعتمدونه يف احلجة على أهنا ليست بفرض إذ كان قد صح عنه عليه الصالة : كان يوتر على الراحلة
ان وأما احلنفية فلمك. والسالم أنه كان يتنفل على الراحلة ومل يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة

اتفاقهم معهم على هذه املقدمة وهو أن كل صالة مفروضة ال تصلى على الراحلة واعتقادهم أن الوتر فرض 
وذهب أكثر العلماء إىل أن . وجب عندهم من ذلك أال تصلى على الراحلة وردوا اخلرب بالقياس وذلك ضعيف

خرج ذلك أبو " ال وتران يف ليلة: "الة والسالماملرء إذا أوتر مث نام فقام يتنفل أنه ال يوتر ثانية لقوله عليه الص
داود وذهب بعضهم إىل أنه يشفع الوتر األول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا وهي 

أحدمها أن الوتر ليس ينقلب إىل النفل بتشفيعه والثاين : املسألة اليت يعرفوهنا بنقض الوتر وفيه ضعف من وجهني
  وجتويز هذا وال جتويزه. واحدة غري معروف من الشرعأن التنفل ب

هو سبب اخلالف يف ذلك فمن راعى من الوتر املعىن املعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه 
ليس ينقلب شفعا ألن الشفع العريب والوتر سنة مؤكدة أو : ركعة ثانية ومن راعى منه املعىن الشرعي قال

  .واجبة



  ين يف ركعيت الفجرالباب الثا
واتفقوا على أن ركعيت الفجر سنة ملعاهدته عليه الصالة والسالم على فعلها أكثر منه على سائر النوافل 

طلوع الشمس حني نام عن الصالة واختلفوا من ذلك يف مسائل إحداها يف . ولترغيبه فيها وألنه قضاها بعد 
ال بأس أن يقرأ : قرأ فيهما بأم القرآن فقط وقال الشافعياملستحب من القراءة فيهما فعند مالك املستحب أن ي
ال توقيف فيهما يف القراءة يستحب وأنه جيوز أن يقرأ فيهما : فيهما بأم القرآن مع سورة قصرية وقال أبو حنيفة

 والسبب يف اختالفهم اختالف قراءته عليه الصالة والسالم يف هذه الصالة واختالفهم يف. املرء حزبه من الليل
تعيني القراءة يف الصالة وذلك أنه روي عنه عليه الصالة والسالم أنه كان خيفف ركعيت الفجر على ما روته 

وروي . حىت أين أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم ال؟ فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط: عائشة قالت
ما ب قل هو اهللا أحد و قل يا أيها الكافرون فمن عنه من طريق أيب هريرة خرجه أبو داود أنه كان يقرأ فيه

ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط ومن ذهب مذهب احلديث الثاين اختار أم القرآن 
قال } فَاقَْرأُوا َما َتَيسََّر ِمْنُه{: وسورة قصرية ومن كان على أصله يف أنه ال تتعني القراءة يف الصالة لقوله تعاىل

والثانية يف صفة القراءة املستحبة فيهما فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إىل أن . يهما ما أحبيقرأ ف
املستحب فيهما هو اإلسرار وذهب قوم إىل أن املستحب فيهما هو اجلهر وخري قوم يف ذلك بني اإلسرار 

هوم من ظاهره أنه عليه والسبب يف ذلك تعارض مفهوم اآلثار وذلك أن حديث عائشة املتقدم املف. واجلهر
ا  الصالة والسالم كان يقرأ فيهما سرا ولوال ذلك مل تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم ال؟ وظاهر م

أن قراءته عليه الصالة } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{و } قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما بـ 
  والسالم فيهما

إما : را ولوال ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما فمن ذهب مذهب الترجيح بني هذين األثرين قالجه
باختيار اجلهر إن رجح حديث أيب هريرة وإما باختيار اإلسرار إن رجح حديث عائشة ومن ذهب مذهب ي 

إذا كان قد دخل : مالكالفجر وأدرك اإلمام يف الصالة أو دخل املسجد ليصليهما فأقيمت الصالة فقال 
املسجد فأقيمت الصالة فليدخل مع اإلمام يف الصالة وال يركعهما يف املسجد واإلمام يصلي الفرض وإن كان 
مل يدخل املسجد فإن مل خيف أن يفوته اإلمام بركعة فلريكعهما خارج املسجد وإن خاف فوات الركعة فليدخل 

أبو حنيفة مالكا يف الفرق بني أن يدخل املسجد أو ال يدخله  مع اإلمام مث يصليهما إذا طلعت الشمس ووافق
يركعهما خارج املسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع اإلمام وقال : وخالفه يف احلد يف ذلك فقال

الشافعي إذا أقيمت الصالة املكتوبة فال يركعهما أصال ال داخل املسجد وال خارجه وحكى ابن املنذر أن قوما 
والسبب يف اختالفهم اختالفهم يف مفهوم قوله عليه . كوعهما يف املسجد واإلمام يصلي وهو شاذجوزوا ر

فمن محل هذا على عمومه مل جيز صالة ركعيت " إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة: "الصالة والسالم
سجد فقد أجاز ذلك خارج الفجر إذا أقيمت الصالة املكتوبة ال خارج املسجد وال داخله ومن قصره على امل

املسجد ما مل تفته الفريضة أو مل يفته منها جزء ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده يف النهي إمنا هو االشتغال 
بالنفل عن الفريضة ومن قصر ذلك على املسجد فالعلة عنده إمنا هو أن تكون صالتان معا يف موضع واحد 

أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه قال مسع قوم اإلقامة فقاموا يصلون ملكان االختالف على اإلمام كما روي عن 



قال وذلك يف صالة الصبح " أصالتان معا؟ أصالتان معا؟: "فخرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
 وإمنا اختلف مالك وأبو حنيفة يف القدر الذي يراعى من فوات صالة الفريضة من. والركعتني اللتني قبل الصبح

  قبل اختالفهم يف القدر الذي يفوت

فضل صالة اجلماعة للمشتغل بركعيت الفجر إذا كان فضل صالة اجلماعة عندهم أفضل من ركعيت الفجر فمن 
ا مل تفته ركعة من الصالة املفروضة ومن : رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صالة اجلماعة قال يتشاغل هبا م

من أدرك ركعة من الصالة فقد : "ركعة من الصالة لقوله عليه الصالة والسالمرأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك 
يتشاغل هبا : أي قد أدرك فضلها ومحل ذلك على عمومه يف تارك ذلك قصدا أو بغري اختيار قال" أدرك الصالة

قصد منه و مالك إمنا حيمل هذا احلديث واهللا أعلم على من فاتته الصالة دون . ما ظن أنه يدرك ركعة منها
وأما من أجاز ركعيت الفجر يف املسجد والصالة . لفواهتا ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها

هو أثر : قال أبو بكر بن املنذر. إما أنه مل يصح عنده هذا األثر أو مل يبلغه: تقام فالسبب يف ذلك أحد أمرين
وكذلك صححه أبو عمر بن " يمت الصالة فال صالة إال املكتوبةإذا أق: "أعين قوله عليه الصالة والسالم: ثابت

والرابعة يف وقت قضائها إذا فاتت حىت صلى الصبح فإن طائفة . عبد الرب وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود
يقضيها بعد طلوع الشمس ومن هؤالء : قالت يقضيها بعد صالة الصبح وبه قال عطاء وابن جريج وقال قوم

يقضيها من لدن طلوع الشمس إىل وقت : ا الوقت غري املتسع ومنهم من جعله هلا متسعا فقالمن جعل هلا هذ
. الزوال وال يقضيها بعد الزوال وهؤالء الذين قالوا بالقضاء ومنهم من استحب ذلك ومنهم من خري فيه

  .واألصل يف قضائها صالته هلا عليه الصالة والسالم بعد طلوع الشمس حني نام عن الصالة

  الباب الثالث يف النوافل
صالة التطوع بالليل والنهار مثىن مثىن : واختلفوا يف النوافل هل تثىن أو تربع أو تثلث؟ فقال مالك والشافعي

، إن شاء ثىن أو ثلث أو ربع أو سدس أو مثن دون أن يفصل بينها بسالم: وقال أبو حنيفة. يسلم يف كل ركعتني
والسبب يف . وصالة النهار أربع، صالة الليل مثىن مثىن: لنهار فقالواوفرق قوم بني صالة الليل وصالة ا

  اختالفهم اختالف اآلثار الواردة يف هذا

الباب وذلك أنه ورد يف هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجال سأل النيب عليه الصالة والسالم عن صالة 
وثبت " ركعة واحدة توتر له ما قد صلىصالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى : "الليل فقال

عنه عليه الصالة والسالم أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتني وبعدها ركعتني وبعد املغرب ركعتني وبعد اجلمعة 
وثبت أيضا من . صالة الليل والنهار مثىن مثىن: ركعتني وقبل العصر ركعتني فمن أخذ هبذين احلديثني قال

وصفت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي أربعا فال تسأل عن وقد : حديث عائشة أهنا قالت
فقلت يا رسول اهللا أتنام : حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالثا قالت

قال عليه وثبت عنه أيضا من طريق أيب هريرة أنه " يا عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب: "قبل أن توتر؟ قال
وروى األسود عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا " من كان يصلي بعد اجلمعة فليصل أربعا: "الصالة والسالم

عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات فمن أخد أيضا بظاهر هذه 



هور على أنه ال يتنفل بواحدة األحاديث لصاحب التنفل باألربع والثالث دون أن يفصل بينها بسالم واجلم
  .وأحسب أن فيه خالفا شاذا

  الباب الرابع يف ركعيت دخول املسجد
وسبب . واجلمهور على أن ركعيت دخول املسجد مندوب إليها من غري إجياب وذهب أهل الظاهر إىل وجوهبا

حممول " كع ركعتنيإذا جاء أحدكم املسجد فلري: "اخلالف يف ذلك هل األمر يف قوله عليه الصالة والسالم
على الندب أو على الوجوب فإن احلديث متفق على صحته فمن متسك يف ذلك مبا اتفق عليه اجلمهور من أن 
األصل هو محل األوامر املطلقة على الوجوب حىت يدل الدليل على الندب ومل ينقدح عنده دليل ينقل احلكم 

دح عنده دليل على محل األوامر هاهنا على الندب أو قال الركعتان واجبتان ومن انق: من الوجوب إىل الندب
  كان األصل عنده يف األوامر أن حتمل

الركعتان غري واجبتني لكن اجلمهور : على الندب حىت يدل الدليل على الوجوب فإن هذا قد قال به قوم قال
اليت تقتضي بظاهرها أو  إمنا ذهبوا إىل محل األمر هاهنا على الندب ملكان التعارض الذي بينه وبني األحاديث

ا على الوجوب لزم أن  بنصها أن ال صالة مفروضة إال الصلوات اخلمس اليت غريه وذلك أنه إن محل األمر هاهن
تكون املفروضات أكثر من مخس وملن أوجبها أن الوجوب هاهنا إمنا هو متعلق بدخول املسجد ال مطلقا كاألمر 

جوهبا باملكان شبيه بتقييد وجوهبا بالزمان وألهل الظاهر أن املكان بالصلوات املفروضة وللفقهاء أن تقييد و
واختلف العلماء من هذا . املخصوص ليس من شرط صحة الصالة والزمان من شرط صحة الصالة املفروضة

يركع وهي : الباب فيمن جاء املسجد وقد ركع ركعيت الفجر يف بيته عند دخول املسجد أم ال؟ فقال الشافعي
وسبب اختالفهم معارضة عموم . وهي رواية ابن القاسم عن مالك: هب عن مالك وقال أبو حنيفةرواية أش

ال صالة : "وقوله عليه الصالة والسالم" إذا جاء أحدكم املسجد فلريكع ركعتني: "قوله عليه الصالة والسالم
خر يف الصالة وذلك أن أحدمها يف الزمان واآل: فههنا هنا عمومان وخصوصان" بعد الفجر إال ركعيت الصبح

حديث األمر بالصالة عند دخول املسجد عام يف الزمان خاص يف الصالة والنهي عن الصالة بعد الفجر إال 
ركعيت الصبح خاص يف الزمان عام يف الصالة فمن استثىن خاص الصالة من عامها رأى الركوع بعد ركعيت 

إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس جيب : قد قلناالفجر ومن استثىن خاص الزمان من عامه مل يوجب ذلك و
أن يصار إىل أحد التخصيصني إال بدليل وحديث النهي ال يعارض به حديث األمر الثابت واهللا أعلم فإن ثبت 

  .احلديث وجب طلب الدليل من موضع آخر

  الباب اخلامس يف قيام رمضان
من قام : "األشهر لقوله عليه الصالة والسالموأمجعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر 

  رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم

وأن التراويح اليت مجع عليها عمر بن اخلطاب الناس ورغب فيها وإن كانوا اختلفوا أي أفضل أهي أو " من ذنبه
ر على أن الصالة آخر الصالة آخر الليل؟ أعين اليت كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكن اجلمهو



: ولقول عمر فيها" أفضل الصالة صالتكم يف بيوتكم إال املكتوبة: "الليل أفضل لقوله عليه الصالة والسالم
ملكا تنامون عنها أفضل واختلفوا يف املختار من عدد الركعات اليت يقوم هبا الناس يف رمضان فاختار مالك يف 

وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر وذكر ابن القاسم عن مالك أنه أحد قوليه و أبو حنيفة والشافعي وأمحد 
وسبب اختالفهم اختالف النقل يف ذلك وذلك أن مالكا روى . كان يستحسن ستا وثالثني ركعة والوتر ثالث

وخرج ابن أيب . كان الناس يقومون يف زمان عمر ابن اخلطاب بثالث وعشرين ركعة: عن يزيد بن رومان قال
أدركت الناس باملدينة يف زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا : ن داود ابن قيس قالشيبة ع

  .يعين القيام بست وثالثني ركعة: وثالثني ركعة ويوترون بثالث وذكر ابن القاسم عن مالك أنه األمر القدمي

  الباب السادس يف صالة الكسوف
ا يف مجاعة واختلفوا يف صفتها ويف صفة القراءة فيها ويف اتفقوا على أن صالة كسوف الشمس سنة وأهن

األوقات اليت جتوز فيها وهل من شروطها اخلطبة أم ال؟ وهل كسوف القمر ككسوف الشمس؟ ففي ذلك 
  .مخس مسائل أصول يف هذا الباب

ل ركعة ذهب مالك والشافعي ومجهور أهل احلجاز وأمحد أن صالة الكسوف ركعتان يف ك: املسألة األوىل 
والسبب . ركوعان وذهب أبو حنيفة والكوفيون إىل أن صالة الكسوف ركعتان على هيئة صالة العيد واجلمعة

يف اختالفهم اختالف اآلثار الواردة يف هذا الباب وخمالفة القياس لبعضها وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أهنا 
صلى بالناس فقام فأطال القيام مث ركع فأطال خسفت الشمس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف: قالت

  ،الركوع

مث قام فأطال القيام وهو دون القيام األول مث ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول مث رفع فسجد مث 
ا ثبت أيضا من هذه الصفة يف  رفع فسجد مث فعل يف الركعة اآلخرة مثل ذلك مث انصرف وقد جتلت الشمس ومل

هذان احلديثان من أصح ما روي يف هذا الباب : قال أبو عمر. أعين من ركوعني يف ركعةحديث ابن عباس 
وورد أيضا من حديث أيب بكرة ومسرة بن . صالة الكسوف ركعتان يف ركعة: فمن أخذ هبذين قبل النقل قال

عمر بن عبد قال أبو . جندب وعبد اهللا بن عمر والنعمان بن بشري أنه صلى يف الكسوف ركعتني كصالة العيد
وهي كلها آثار مشهورة صحاح ومن أحسنها حديث أيب قالبة عن النعمان بن بشري قال صلى بنا رسول : الرب

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الكسوف حنو ويسجد ركعتني ركعتني ويسأل اهللا حىت جتلت الشمس فمن رجح 
قال : صالة الكسوف ركعتان: صلوات قالأعين موافقتها لسائر ال: هذه اآلثار لكثرهتا وموافقتها للقياس

وباجلملة فإمنا صار كل فريق منهم إىل ما ورد عن سلفه : قال أبو عمر. خرج مسلم حديث مسرة: القاضي
وهو األوىل فإن : ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيري وممن قال بذلك الطربي قال القاضي

وقد روي يف صالة الكسوف عشر ركعات يف ركعتني ومثان ركعات يف : قال أبو عمر. اجلمع أوىل من الترجيح
قال أبو بكر بن املنذر وقال . ركعتني وست ركعات يف ركعتني وأربع ركعات يف ركعتني لكن من طرق ضعيفة

كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غري خمتلف ألن االعتبار يف ذلك لتجلي الكسوف فالزيادة يف : إسحاق بن راهويه
إمنا تقع حبسب اختالف التجلي يف الكسوفات اليت صلى فيها وروي عن العالء بن زياد أنه كان يرى  الركوع

أن املصلي ينظر إىل الشمس إذا رفع رأسه من الركوع فإن كانت قد جتلت سجد وأضاف إليها ركعة ثانية وإن 



ت جتلت سجد وأضاف إليها كانت مل تنجل ركع يف الركعة الواحدة ركعة ثانية مث نظر إىل الشمس فإن كان
ال : وكان إسحاق بن راهويه يقول. ثانية وإن كانت مل تنجل ركع ثالثة يف الركعة األوىل وهكذا حىت تنجلي

  يتعدى بذلك أربع ركعات يف كل ركعة ألنه

: وقال أبو بكر بن املنذر وكان بعض أصحابنا يقول. مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر من ذلك
وهذا يدل على أن : قال. ختيار يف صالة الكسوف عني وإن شاء ثالثة وإن شاء أربعة ومل يصح عنده ذلكاال

هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم وال : قال القاضي. النيب عليه الصالة والسالم صلى يف كسوفات كثرية
كعتني فإمنا أخرجه أبو داود وأما عشر ركعات يف ر. أدري كيف قال أبو عمر فيها إهنا وردت من طرق ضعيفة

  .فقط
وقال أبو يوسف . واختلفوا يف القراءة فيها فذهب مالك والشافعي إىل أن القراءة فيها سر: املسألة الثانية 

والسبب يف اختالفهم اختالف اآلثار يف ذلك . جيهر بالقراءة فيها: وحممد بن احلسن وأمحد وإسحاق بن راهويه
: مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه عليه الصالة والسالممبفهومها وبصيغها وذلك أن 

فقام قياما حنوا من سورة البقرة وقد روي هذا املعىن نصا عنه أنه قال قمت إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ا وقد روي أيضا من طريق ابن إسحاق عن عائشة يف صالة الكسوف أهن ا قالت وسلم فما مسعت منه حرف

ا جاء يف : حتريت قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة فمن رجح هذه األحاديث قال القراءة فيها سر وملكان م
هذه اآلثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ يف األوىل البقرة ويف الثانية آل عمران ويف الثالثة بقدر مائة ومخسني 

البقرة ويف كل واحدة أم القرآن ورجحوا أيضا مذهبهم هذا مبا آية من البقرة ويف الرابعة بقدر مخسني آية من 
ووردت هاهنا أيضا أحاديث خمالفة هلذه فمنها " صالة النهار عجماء: "روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال

أنه روي أنه عليه الصالة والسالم قرأ يف إحدى الركعتني من صالة الكسوف بالنجم مفهوم هذا أنه جهر وكان 
د وإسحاق حيتجان هلذا املذهب حبديث سفيان بن احلسن عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النيب عليه أمح

بن احلسن ليس بالقوي: الصالة والسالم جهر بالقراءة يف كسوف الشمس قال أبو عمر وقد : وقال. سفيان 
بن سليمان بن كثري وكلهم ليس يف حديث الزهري مع أن حديث  تابعه على ذلك عن الزهري عن عبد الرمحن 
  صالة سنة: ابن إسحاق املتقدم عن عائشة يعارضه واحتج هؤالء أيضا ملذهبهم بالقياس الشبهي فقالوا

تفعل يف مجاعة هنارا فوجب أن جيهر فيها أصله العيدان واالستسقاء وخري يف ذلك كله الطربي وهي طريقة 
  .وال خالف يف هذا أعلمه بني األصوليني اجلمع وقد قلنا إهنا أوىل من طريقة الترجيح إذا أمكنت

تصلى يف مجيع األوقات املنهي عن الصالة : واختلفوا يف الوقت الذي تصلى فيه فقال الشافعي: املسألة الثالثة 
وأما مالك فروى عنه ابن . ال تصلى يف األوقات املنهي عن الصالة فيها: وقال أبو حنيفة. فيها وغري املنهي
وروى ابن القاسم أن سنتها أن . صلى لكسوف الشمس إال يف الوقت الذي جتوز فيه النافلةال ي: وهب أنه قال

وسبب اختالفهم يف هذه املسألة اختالفهم يف جنس الصالة اليت ال تصلى يف األوقات . تصلى ضحى إىل الزوال
ف وال غريها ومن املنهي عنها فمن رأى أن تلك األوقات ختتص جبميع أجناس الصالة مل جيز فيها صالة كسو

رأى أن تلك األحاديث ختتص بالنوافل وكانت الصالة عنده يف الكسوف سنة أجاز ذلك ومن رأى أيضا أهنا 
  .وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس هلا وجه إال تشبيهها بصالة العيد. من النفل مل جيزها يف أوقات النهي



. اخلطبة بعد الصالة؟ فذهب الشافعي إىل أن ذلك من شرطهاواختلفوا أيضا هل من شروطها : املسألة الرابعة 
والسبب يف اختالفهم اختالف العلة اليت من . وذهب مالك وأبو حنيفة إىل أنه ال خطبة يف صالة الكسوف

أجلها خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس ملا انصرف من صالة الكسوف على ما يف حديث عائشة 
إن الشمس والقمر : "ا انصرف من الصالة وقد جتلت الشمس محد اهللا وأثىن عليه مث قالوذلك أهنا روت أنه مل

احلديث فزعم الشافعي أنه إمنا خطب ألن من سنة هذه " آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته
خطبة النيب عليه وزعم بعض من قال بقول أولئك أن . الصالة اخلطبة كاحلال يف صالة العيدين واالستسقاء

  .الصالة والسالم إمنا كانت يومئذ ألن الناس زعموا أن الشمس إمنا كسفت ملوت إبراهيم ابنه عليه السالم
واختلفوا يف كسوف القمر فذهب الشافعي إىل أنه يصلى له مجاعة وعلى حنو ما يصلى يف : املسألة اخلامسة 

  كسوف الشمس وبه قال أمحد وداود

وأبو حنيفة إىل أنه ال يصلى له يف مجاعة واستحبوا أن يصلي الناس له أفذاذا ركعتني ومجاعة وذهب مالك 
إن الشمس والقمر : "وسبب اختالفهم اختالفهم يف مفهوم قوله عليه الصالة والسالم. كسائر الصلوات النافلة

وا حىت يكشف ما بكم آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتمومها فادعوا اهللا وصل
فمن فهم هاهنا من األمر بالصالة فيهما معىن واحدا وهي الصفة اليت فعلها . خرجه البخاري ومسلم" وتصدقوا

ا ألنه مل يرو عنه عليه الصالة . يف كسوف الشمس رأى الصالة فيها يف مجاعة ومن فهم من ذلك معىن خمتلف
قال املفهوم من ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صالة يف . والسالم أنه صلى يف كسوف القمر مع كثرة دورانه

الشرع وهي النافلة فذا وكأن قائل هذا القول يرى أن األصل هو أن حيمل اسم الصالة يف الشرع إذا ورد 
ا ينطلق عليه هذا االسم يف الشرع إال أن يدل الدليل على غري ذلك فلما دل فعله عليه  األمر هبا على أقل م

م يف كسوف الشمس على غري ذلك بقي املفهوم يف كسوف القمر على أصله والشافعي حيمل الصالة والسال
وزعم أبو عمر بن . فعله يف كسوف الشمس بيانا جململ ما أمر به من الصالة فيهما فوجب الوقوف عند ذلك

كوعان مثل قول عبد الرب أنه روي عن ابن عباس وعثمان أهنما صليا يف القمر يف مجاعة ركعتني يف كل ركعة ر
وقد استحب قوم الصالة للزلزلة والريح والظلمة وغري ذلك من اآليات قياسا على كسوف القمر . الشافعي

والشمس لنصه عليه الصالة والسالم على العلة يف ذلك وهو كوهنا آية وهو من أقوى أجناس القياس عندهم 
إن : وقال أبو حنيفة. شافعي وال مجاعة من أهل العلمألنه قياس العلة اليت نص عليها لكن مل ير هذا مالك وال ال

  .صلى للزلزلة فقد أحسن وإال فال حرج وروي عن ابن عباس أنه صلى هلا مثل صالة الكسوف

  الباب السابع يف صالة االستسقاء
نزول  أمجع العلماء على أن اخلروج إىل االستسقاء والربوز عن املصر والدعاء إىل اهللا تعاىل والتضرع إليه يف

واختلفوا يف الصالة يف االستسقاء فاجلمهور على أن ذلك من . املطر سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  سنة اخلروج إىل

وسبب اخلالف أنه ورد يف بعض اآلثار أنه استسقى . ليس من سنة الصالة: االستسقاء إال أبا حنيفة فإنه قال
أشهر ما ورد يف أنه صلى وبه أخذ اجلمهور حديث عباد بن متيم عن وصلى ويف بعضها مل يذكر فيها صالة ومن 



عمه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى هبم ركعتني الرجعة فيهما بالقراءة ورفع 
وأما األحاديث اليت ذكر . يديه حذو منكبيه وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى خرجه البخاري ومسلم

الستسقاء وليس فيها ذكر للصالة فمنها حديث أنس ابن مالك خرجه مسلم أنه قال جاء رجل إىل رسول فيها ا
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا هلكت املواشي وانقطعت السبل فادع اهللا فدعا رسول اهللا صلى اهللا 

املازين وفيه أنه قال خرج رسول اهللا  عليه وسلم فمطرنا من اجلمعة إىل اجلمعة ومنها حديث عبد اهللا بن زيد
صلى اهللا عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حني استقبل القبلة ومل يذكر فيه صالة وزعم القائلون بظاهر هذا 
األثر أن ذلك مروي عن عمر بن اخلطاب أعين أنه خرج إىل املصلى فاستسقى ومل يصل واحلجة للجمهور أنه 

ذكره والذي يدل عليه اختالف اآلثار يف ذلك ليس عندي فيه شيء  من مل يذكر شيئا فليس هو حبجة على من 
أكثر من أن الصالة ليست من شرط صحة االستسقاء إذ قد ثبت أنه عليه الصالة والسالم قد استسقى على 

ة أيضا وأمجع القائلون بأن الصالة من سننه على أن اخلطب. املنرب ال أهنا ليست من سننه كما ذهب إليه أبو حنيفة
ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة االستسقاء : قال ابن املنذر. من سننه لورود ذلك يف األثر

وخطب واختلفوا هل هي قبل الصالة أو بعدها؟ الختالف اآلثار يف ذلك فرأى قوم أهنا بعد الصالة قياسا على 
قد روي عن : قال ابن املنذر. اخلطبة قبل الصالة: دوقال الليث بن سع. صالة العيدين وبه قال الشافعي ومالك

. النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه استسقى فخطب قبل الصالة وروي عن عمر بن اخلطاب مثل ذلك وبه نأخذ
وقد خرج ذلك أبو داود من طرق ومن ذكر اخلطبة فإمنا ذكرها يف علمي قبل الصالة واتفقوا : قال القاضي

را واختلفوا هل يكرب فيها كما يكرب يف العيدين؟ فذهب مالك إىل أنه يكرب فيها كما على أن القراءة فيها جه
  يكرب يف سائر الصلوات وذهب الشافعي إىل أنه يكرب فيها كما يكرب

وقد احتج الشافعي ملذهبه يف ذلك مبا . وسبب اخلالف اختالفهم يف قياسها على صالة العيدين. يف العيدين
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى فيها ركعتني كما يصلى يف العيدين واتفقوا على روي عن ابن عباس أن رس

ا جاء يف اآلثار واختلفوا يف  أن من سنتها أن يستقبل اإلمام القبلة واقفا ويدعو وحيول رداءه رافعا يديه على م
ا كيفية ذلك؟ فاجلمهور على أنه جيعل ما على ميينه ع. كيفية ذلك ومىت يفعل ذلك ا على مشاله فأم لى مشاله وم

. بل جيعل أعاله أسفله وما على ميينه منه على يساره وما على يساره على ميينه: وقال الشافعي. على ميينه
وسبب االختالف اختالف اآلثار يف ذلك وذلك أنه جاء يف حديث عبد اهللا ابن زيد أنه صلى اهللا عليه وسلم 

أجعل الشمال : لب رداءه وصلى ركعتني ويف بعض رواياته قلتخرج إىل املصلى يستسقي فاستقبل القبلة وق
بل اجعل الشمال على اليمني واليمني على : على اليمني واليمني على الشمال أم أجعل أعاله أسفله؟ أنه قال

استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه مخيصة له : وجاء أيضا يف حديث عبد اهللا هذا أنه قال. الشمال
فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعالها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه وأما مىت يفعل اإلمام ذلك فإن  سوداء

حيول رداءه إذا مضى صدر من : وقال أبو يوسف. يفعل ذلك عند الفراغ من اخلطبة: مالكا والشافعي قاال
قائما حول الناس أرديتهم جلوسا إنه إذا حول اإلمام رداءه : اخلطبة وروي ذلك أيضا عن مالك وكلهم يقول

إال حممد بن احلسن والليث بن سعد وبعض أصحاب " إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: "لقوله عليه الصالة والسالم
مالك فإن الناس عندهم ال حيولون أرديتهم بتحويل اإلمام ألنه مل ينقل ذلك يف صالته عليه الصالة والسالم هبم 



خلروج هلا وقت اخلروج إىل صالة العيدين إال أبا بكر بن حممد ابن عمرو ابن حزم ومجاعة من العلماء على أن ا
وروى أبو داود عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج . إن اخلروج إليها عند الزوال: فإنه قال

  .إىل االستسقاء حني بدا حاجب الشمس

  الباب الثامن يف صالة العيدين
  سان الغسل لصالة العيدين وأهنما بال أذان وال إقامةأمجع العلماء على استح

. لثبوت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال من أحدث من ذلك معاوية يف أصح األقاويل قاله أبو عمر
وكذلك أمجعوا على أن السنة فيها تقدمي الصالة على اخلطبة لثبوت ذلك أيضا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بن عفان أنه أخر الصالة وقدم اخلطبة لئال يفترق الناس قبل اخلطبة وأمجعوا أيضا  وسلم إال ما روي عن عثمان 
على أنه ال توقيت يف القراءة يف العيدين وأكثرهم استحب أن يقرأ يف األوىل بسبح ويف الثانية بالغاشية لتواتر 

ما بـ ق والقرآن اجمليد و اقتربت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستحب الشافعي القراءة فيه
واختلفوا من ذلك يف مسائل أشهرها اختالفهم يف التكبري . الساعة لثبوت ذلك عنه عليه الصالة والسالم

وذلك أنه حكى يف ذلك أبو بكر بن املنذر حنوا من اثين عشر قوال إال أنا نذكر من ذلك املشهور الذي يستند 
لك إىل أن التكبري يف األوىل من ركعيت العيدين سبع مع تكبرية اإلحرام ذهب ما: إىل صحايب أو مساع فنقول

ويف الثانية ست مع  ١يف األوىل مثانية: وقال الشافعي. قبل القراءة ويف الثانية ست مع تكبرية القيام من السجود
يديه فيها مث يقرأ أم  وقال أبو حنيفة يكرب يف األوىل ثالثا بعد تكبرية اإلحرام يرفع. تكبرية القيام من السجود

القرآن وسورة مث يكرب راكعا وال يرفع يديه فإذا قام إىل الثانية كرب ومل يرفع يديه وقرأ فاحتة الكتاب وسورة مث 
فيها تسع يف كل ركعة وهو : وقال قوم. كرب ثالث تكبريات يرفع فيها يديه مث يكرب للركوع وال يرفع فيها يديه

وسبب اختالفهم . بن شعبة وأنس ابن مالك وسعيد بن املسيب وبه قال النخعيمروي عن ابن عباس واملغرية 
اختالف اآلثار املنقولة يف ذلك عن الصحابة فذهب مالك رمحه اهللا إىل ما رواه عن ابن عمر أنه قال شهدت 

ءة ألن األضحى والفطر مع أيب هريرة فكرب يف األوىل سبع تكبريات قبل القراءة ويف اآلخرة مخسا قبل القرا
العمل عنده باملدينة كان على هذا وهبذا األثر بعينه أخذ الشافعي إال أنه تأول يف السبع أنه ليس فيها تكبرية 

اإلحرام كما ليس يف اخلمس تكبرية القيام ويشبه أن يكون مالك إمنا أصاره إىل أن يعد تكبرية اإلحرام يف 
ة أن العمل ألفاه على ذلك فكأنه عنده وجه من اجلمع بني السبع ويعد تكبرية القيام زائدا على اخلمس املروي

  األثر والعمل وقد
  ـــــــ

  .أي ومنها تكبرية اإلحرام ا هـ مصححة ١

وروي أنه سئل أبو موسى . خرج أبو داود معىن حديث أيب هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص
 عليه وسلم يكرب يف األضحى والفطر؟ فقال أبو كيف كان رسول اهللا صلى اهللا: األشعري وحذيفة بن اليمان

كذلك كنت أكرب يف البصرة حني : صدق فقال أبو موسى: موسى كان يكرب أربعا على اجلنائز فقال حذيفة
وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيني فإهنم اعتمدوا يف ذلك على ابن مسعود وذلك أنه . كنت عليهم وقال قوم هبذا



م صالة العيدين على وإمنا صار اجلميع إىل األخذ بأقاويل الصحابة يف هذه املسألة ألنه مل ثبت عنه أنه كان يعلمه
يثبت فيها عن النيب عليه الصالة والسالم شيء ومعلوم أن فعل الصحابة يف ذلك هو توقيف إذ ال مدخل 

ذهب الشافعي وكذلك اختلفوا يف رفع اليدين عند كل تكبرية فمنهم من رأى ذلك وهو م. للقياس يف ذلك
أعين وجوب : ومنهم من مل ير الرفع إال يف االستفتاح فقط ومنهم من خري واختلفوا فيمن جتب عليه صالة العيد

السنة فقالت طائفة يصليها احلاضر واملسافر وبه قال الشافعي واحلسن البصري وكذلك قال الشافعي إنه 
إمنا جتب صالة اجلمعة والعيدين : وقال أبو حنيفة وأصحابهيصليها أهل البوادي ومن ال جيمع حىت املرأة يف بيتها 

وروي عن الزهري . ال مجعة وال تشريق إال يف مصر جامع: وروي عن علي أنه قال. على أهل األمصار واملدائن
والسبب يف هذا االختالف اختالفهم يف قياسها على اجلمعة . ال صالة فطر وال أضحى على مسافر: أنه قال

لى اجلمعة كان مذهبه فيها على مذهبه يف اجلمعة ومن مل يقسها رأى أن األصل هو أن كل مكلف فمن قاسها ع
قد فرقت السنة بني احلكم للنساء يف العيدين واجلمعة : قال القاضي. خماطب هبا حىت يثبت استثناؤه من اخلطاب

مر بذلك يف اجلمعة وكذلك اختلفوا وذلك أنه ثبت أنه عليه الصالة والسالم أمر النساء باخلروج للعيدين ومل يأ
. يف املوضع الذي جيب منه اجمليء إليها كاختالفهم يف صالة اجلمعة من الثالثة األميال إىل مسرية اليوم التام

واختلفوا فيمن مل يأهتم علم بأنه العيد إال بعد الزوال . واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إىل الزوال
  ،م أن يصلوا يومهم وال من الغد وبه قال مالك والشافعي وأبو ثورليس عليه: فقالت طائفة

قال أبو بكر ابن . خيرجون إىل الصالة يف غداة ثاين العيد وبه قال األوزاعي وأمحد وإسحاق: وقال آخرون
ا إىل وبه نقول حلديث رويناه عن النيب عليه الصالة والسالم أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يعودو: املنذر

خرجه أبو داود إال أنه عن صحايب جمهول ولكن األصل فيهم رضي اهللا عنهم محلهم : مصالهم قال القاضي
على العدالة واختلفوا إذا اجتمع يف يوم واحد عيد ومجعة هل جيزئ العيد عن اجلمعة؟ فقال قوم جيزئ العيد عن 

: وقال قوم. وروي ذلك عن ابن الزبري وعلياجلمعة وليس عليه يف ذلك اليوم إال العصر فقط وبه قال عطاء 
هذه رخصة ألهل البوادي الذين يردون األمصار للعيد واجلمعة خاصة كما روي عن عثمان أنه خطب يف يوم 

من أحب من أهل العالية أن ينتظر اجلمعة فلينتظر ومن أحب أن يرجع فلريجع وروي حنوه : عيد ومجعة فقال
بن عبد العزيز وبه قال  إذا اجتمع عيد ومجعة فاملكلف خماطب هبما : الشافعي وقال مالك وأبو حنيفةعن عمر 

مجيعا العيد على أنه سنة واجلمعة على أهنا فرض وال ينوب أحدمها عن اآلخر وهذا هو األصل إال أن يثبت يف 
توفيق ذلك شرع جيب املصري إليه ومن متسك بقول عثمان فألنه رأي أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإمنا هو 

وأما إسقاط فرض الظهر واجلمعة اليت هي بدله ملكان صالة العيد . وليس هو خبارج عن األصول كل اخلروج
واختلفوا فيمن تفوته صالة العيد مع . فخارج عن األصول جدا إال أن يثبت يف ذلك شرع جيب املصري إليه

بل يقضيها على : وقال قوم. بن مسعوديصلي أربعا وبه قال أمحد والثوري وهو مروي عن ا: اإلمام فقال قوم
بل : وقال قوم. صفة صالة اإلمام ركعتني يكرب فيهما حنو تكبريه وجيهر كجهره وبه قال الشافعي وأبو ثور

إن صلى اإلمام يف املصلى صلى ركعتني وإن صلى : وقال قوم. ركعتني فقط ال جيهر فيهما وال يكرب تكبري العيد
وحكى ابن املنذر عنه . ال قضاء عليه أصال وهو قول مالك وأصحابه: ل قوموقا. املصلى صلى أربع ركعات



مثل قول الشافعي فمن قال أربعا اجلمعة وهو تشبيه ضعيف ومن قال ركعتني كما صالمها اإلمام فمصريا إىل أن 
  األصل هو أن القضاء جيب أن يكون على صفة األداء ومن منع القضاء فألنه رأى أهنا صالة من شرطها

اجلماعة واإلمام كاجلمعة فلم جيب قضاؤها ركعتني وال أربعا إذ ليست هي بدال من شيء وهذان القوالن مها 
وأما سائر األقاويل يف ذلك فضعيف ال معىن له ألن . أعين قول الشافعي وقول مالك: اللذان يتردد فيهما النظر

تقاس إحدامها على األخرى يف القضاء  صالة اجلمعة بدل من الظهر وهذه ليست بدال من شيء فكيف جيب أن
وعلى احلقيقة فليس من فاتته اجلمعة فصالته الظهر قضاء بل هي أداء ألنه إذا فاته البدل وجبت هي واهللا املوفق 
للصواب واختلفوا يف التنفل قبل صالة العيد وبعدها فاجلمهور على أنه ال يتنفل ال قبلها وال بعدها وهو مروي 

وقيل يتنفل قبلها وبعدها وهو مذهب أنس . الب وابن مسعود وحذيفة وجابر وبه قال أمحدعن علي بن أيب ط
وفيه قول ثالث وهو أن يتنفل بعدها وال يتنفل قبلها وقال به الثوري واألوزاعي وأبو . وعروة وبه قال الشافعي

 املسجد وهو مشهور حنيفة وهو مروي أيضا عن ابن مسعود وفرق قوم بني أن تكون الصالة يف املصلى أو يف
وسبب اختالفهم أنه ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يوم أضحى فصلى ركعتني مل . مذهب مالك

وترددها أيضا " إذا جاء أحدكم املسجد فلريكع ركعتني: "يصل قبلهما وال بعدمها وقال عليه الصالة والسالم
التنفل قبلها وبعدها حكم املكتوبة أو ال يكون ذلك من حيث هي مشروعة بني أن يكون حكمها يف استحباب 

حكمها؟ فمن رأى أن تركه الصالة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصالة قبل السنن وبعدها ومل ينطلق اسم 
املسجد عنده على املصلى مل يستحب تنفال قبلها وال بعدها ولذلك تردد املذهب يف الصالة قبلها إذا صليت يف 

ليل الفعل معارضا يف ذلك القول أعين أنه من حيث هو داخل يف مسجد يستحب له الركوع املسجد لكون د
ومن حيث هو مصل صالة العيد يستحب له أن تشبها بفعله عليه الصالة والسالم ومن رأى أن ذلك من باب 

روضة استحب الرخصة ورأى أن اسم املسجد ينطلق على املصلى ندب إىل التنفل قبلها ومن شبهها بالصالة املف
التنفل قبلها وبعدها كما قلنا ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب املباح اجلائز ال من باب املندوب وال 

من باب املكروه وهو أقل اشتباها إن مل يتناول اسم املسجد املصلى واختلفوا يف وقت التكبري يف عيد الفطر بعد 
  أن أمجع على استحبابه

يكرب عند الغدو إىل : فقال مجهور العلماء} َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ َوِلُتكَبُِّروا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم{: ىلاجلمهور لقوله تعا
وقال قوم . الصالة وهو مذهب ابن عمر ومجاعة من الصحابة والتابعني وبه قال مالك وأمحد وإسحاق وأبو ثور

إىل املصلى وحىت خيرج اإلمام وكذلك يف ليلة األضحى عندهم يكرب من ليلة الفطر إذا رأوا اهلالل حىت يغدو 
وروي عن ابن عباس إنكار التكبري مجلة إال إذا كرب اإلمام واتفقوا أيضا على التكبري يف أدبار . إن مل يكن حاجا

 يكرب من صالة الصبح يوم عرفة إىل: واختلفوا يف توقيت ذلك اختالفا كثريا فقال قوم. الصلوات أيام احلج
وقيل يكرب من صالة الظهر من يوم النحر إىل . العصر من آخر أيام التشريق وبه قال سفيان وأمحد وأبو ثور
وقال الزهري مضت السنة أن يكرب اإلمام يف . صالة الصبح من آخر أيام التشريق وهو قول مالك والشافعي

  .قاألمصار دبر صالة الظهر من يوم النحر إىل العصر من آخر أيام التشري
وسبب اختالفهم يف ذلك هو أنه نقلت . وباجلملة فاخلالف يف ذلك كثري حكى ابن املنذر فيها عشرة أقوال

واألصل يف هذا الباب . ومعناه ومل ينقل يف ذلك قول حمدود فلما اختلفت الصحابة يف ذلك اختلف من بعدهم



ا اخلطاب وإن كان املقصود به أوال أهل احلج فإن اجلمهور فهذ} َواذْكُُروا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدوَداٍت{: قوله تعاىل
رأوا أنه يعم أهل احلج وغريهم وتلقي ذلك ومعناه وإن كانوا اختلفوا يف التوقيت يف ذلك ولعل التوقيت يف 

التكبري دبر الصالة يف هذه األيام : وقال قوم. ذلك على التخيري ألهنم كلهم أمجعوا على التوقيت واختلفوا فيه
يكرب ثالثا اهللا : منا هو ملن صلى يف مجاعة وكذلك اختلفوا يف صفة التكبري يف هذه األيام فقال مالك والشافعيإ

وقيل يزيد بعد هذا ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل . أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب
وقال . كبريا ثالث مرات مث يقول الرابعة وهللا احلمداهللا أكرب : وروي عن ابن عباس أنه يقول. شيء قدير

والسبب يف هذا االختالف عدم التحديد يف ذلك يف الشرع مع فهمهم من . ليس فيه شيء مؤقت: مجاعة
وهذا هو السبب يف اختالفهم يف توقيت زمان التكبري أعين فهم . أعين فهم األكثر: الشرع يف ذلك التوقيت

  ذلك وأمجعواالتوقيت مع عدم النص يف 

على أنه يستحب أن يفطر يف عيد الفطر قبل الغدو إىل املصلى وأن ال يفطر يوم األضحى إال بعد االنصراف من 
  .الصالة وأنه يستحب أن يرجع من غري الطريق اليت مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصالة والسالم

  الباب التاسع يف سجود القرآن
ويف عدد السجدات اليت هي عزائم أعين . يف حكم السجود: حصر يف مخسة فصولوالكالم يف هذا الباب ين

فأما حكم سجود . ويف صفة السجود. وعلى من جيب السجود. ويف األوقات اليت يسجد هلا. اليت يسجد هلا
وسبب . هو مسنون وليس بواجب: وقال مالك والشافعي، هو واجب: التالوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا

إِذَا {: ف اختالفهم يف مفهوم األوامر بالسجود واألخبار اليت معناها معىن األوامر بالسجود مثل قوله تعاىلاخلال
هل هي حممولة على الوجوب أو على الندب فأبو حنيفة محلها } ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياُت الرَّْحَمنِ َخرُّوا ُسجَّداً َوُبِكيّاً

عي اتبعا يف مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم األوامر على ظاهرها من الوجوب ومالك والشاف
بن اخلطاب قرأ السجدة يوم اجلمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما  الشرعية وذلك أنه ملا ثبت أن عمر 

ا على رسلكم إن اهللا مل يكتبها علينا إال أن نشاء قالو: كان يف اجلمعة الثانية وقرأها هتيأ الناس للسجود فقال
وهذا مبحضر الصحابة فلم ينقل عن أحد منهم خالف وهم أفهم مبغزى الشرع وهذا إمنا حيتج به من يرى قول 

الصحايب إذا مل يكن له خمالف حجة وقد احتج أصحاب الشافعي يف ذلك حبديث زيد بن ثابت أنه قال كنت 
جد ومل نسجد ما روي عنه عليه أقرأ القرآن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأت سورة احلج فلم يس

الصالة والسالم أنه مل يسجد يف املفصل ومبا روي أنه سجد فيها ألن وجه اجلمع بني ذلك يقتضي أن ال يكون 
وأما . السجود واجبا وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث مبا رأى من قال إنه سجد ومن قال إنه مل يسجد

ل األوامر على الوجوب أو األخبار اليت تنزل منزلة األوامر وقد أبو حنيفة فتمسك يف ذلك بأن األصل هو مح
  إن احتجاج أيب حنيفة باألوامر الواردة بالسجود يف ذلك ال معىن له فإن إجياب: قال أبو املعايل

ولو كان األمر كما : أعين قراءة آية السجود قال: السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة
حنيفة لكانت الصالة جتب عند قراءة اآلية اليت فيها األمر بالصالة وإذا مل جيب ذلك فليس جيب زعم أبو 

السجود عند قراءة اآلية اليت فيها األمر بالسجود من األمر بالسجود وأليب حنيفة أن يقول قد أمجع املسلمون 



لك يف أكثر املواضع وإذا كان ذلك على أن األخبار الواردة يف السجود عند تالوة القرآن هي مبعىن األمر وذ
كذلك فقد ورد األمر بالسجود مقيدا بالتالوة أعين عند التالوة وورد األمر به مطلقا فوجب محل املطلق على 
املقيد وليس األمر يف ذلك بالسجود كاألمر بالصالة فإن الصالة قيد وجوهبا بقيود أخر وأيضا فإن النيب عليه 

أعين أنه عند التالوة فوجب أن : ها فبني لنا بذلك معىن األمر بالسجود الوارد فيهاالصالة والسالم قد سجد في
األمر عندنا أن : وأما عدد عزائم سجود القرآن فإن مالكا قال يف املوطأ. حيمل مقتضى األمر يف الوجوب عليه

ة األعراف أوهلا خامت: عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس يف املفصل منها شيء وقال أصحابه
} َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ{: وثالثها يف النحل عند قوله تعاىل} بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ{: وثانيها يف الرعد عند قوله تعاىل

َخرُّوا ُسجَّداً {: وخامسها يف مرمي عند قوله تعاىل} َوَيزِيُدُهْم ُخُشوعاً{: ورابعها يف بين إسرائيل عند قوله تعاىل
ا َيَشاُء{: وسادسها األوىل من احلج عند قوله تعاىل} ّياًَوُبِك : وسابعها يف الفرقان عند قوله تعاىل} إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َم

: وتاسعها يف آمل تنزيل عند قوله تعاىل} َربُّ الَْعْرشِ الَْعِظيمِ{: وثامنها يف النمل عند قوله تعاىل} َوَزاَدُهْم ُنفُوراً{
واحلادية عشر يف حم تنزيل عند } َوَخرَّ َراِكعاً َوأََناَب{: وعاشرها يف ص عند قوله تعاىل} كْبُِرونََوُهْم ال َيْسَت{

أربع عشرة : وقال الشافعي} َوُهْم ال َيْسأَُمونَ{: وقيل عند قوله تعاىل} إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه َتْعُبُدونَ{: قوله تعاىل
سجدة ألهنا } ص{ومل ير يف } اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{يف النجم ويف يف االنشقاق و: ثالث منها يف املفصل: سجدة

وقال أبو } ص{هي مخس عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من احلج وسجدة : وقال أمحد. عنده من باب الشكر
  قال. هي اثنتا عشرة سجدة: حنيفة

إذنه اليت اعتمدوها يف والسبب يف اختالفهم اختالفهم يف . وهي كل سجدة جاءت بلفظ اخلرب: الطحاوي
. تصحيح عددها وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل املدينة ومنهم من اعتمد القياس ومنهم من اعتمد السماع

: وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه وذلك أهنم قالوا. أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه
غة اخلرب وهي سجدة األعراف والنحل والرعد واإلسراء ومرمي وجدنا السجدات اليت أمجع عليها جاءت بصي

وأول احلج والفرقان والنمل و آمل تنزيل فوجب أن يلحق هبا سائر السجدات اليت جاءت بصيغة اخلرب وهي اليت 
يف ص واالنشقاق لبعض ثالث جاءت بلفظ األمر وهي اليت يف والنجم ويف الثانية من احلج ويف اقرأ باسم ربك 

إىل ما ثبت عنه عليه الصالة والسالم من سجوده يف االنشقاق ويف  الذين اعتمدوا السماع فإهنم صاروا وأما
سئل ألمحدكم يف احلج من سجدة؟ قال : وقال األثرم. خرج ذلك مسلم} َوالنَّْجمِ{ويف } اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{

ر سجدتان وصحح حديث عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف احلج سجدتان وهو قول عم
وأما الشافعي فإنه إمنا صار إىل إسقاط سجدة ص ملا رواه أبو داود عن . خرجه أبو داود: قال القاضي. وعلي

فنزل وسجد } ص{أيب سعيد اخلدري أن النيب عليه الصالة والسالم قرأ وهو على املنرب آية السجود من سورة 
بة نيب ولكن رأيتكم تشريون للسجود فنزلت إمنا هي تو: "فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال

ويف هذا ضرب من احلجة أليب حنيفة يف قوله بوجوب السجود ألنه علل ترك السجود يف هذه " فسجدت
السجدة بعلة انتفت يف غريها من السجدات فوجب أن يكون حكم اليت انتفت عنها العلة خبالف اليت ثبتت هلا 

وقد احتج بعض من مل ير . ختالف ألنه من باب جتويز دليل اخلطابالعلة وهو نوع من االستدالل وفيه ا
السجود يف املفصل حبديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يسجد 



وهو منكر ألن أبا هريرة الذي روى سجوده يف املفصل : يف شيء من املفصل منذ هاجر إىل املدينة قال أبو عمر
  وقد روى الثقات عنه أنه سجد عليه الصالة والسالم. يصحبه عليه الصالة والسالم إال باملدينةمل 

وأما وقت السجود فإهنم اختلفوا فيه فمنع قوم السجود يف األوقات املنهي عن الصالة فيها وهو ، يف والنجم
ك أيضا ذلك يف املوطأ ألهنا مذهب أيب حنيفة على أصله يف منع الصلوات املفروضة يف هذه األوقات ومنع مال

وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما مل . عنده من النفل والنفل ممنوع يف هذه األوقات عنده
تصفر الشمس أو تتغري وكذلك بعد الصبح وبه قال الشافعي وهذا بناء على أهنا سنة وأن السنن تصلى يف هذه 

وأما على من يتوجه حكمها؟ فأمجعوا على أنه يتوجه على . أو الطلوعاألوقات ما مل تدن الشمس من الغروب 
عليه : واختلفوا يف السامع هل عليه سجود أم ال؟ فقال أبو حنيفة. القارئ يف صالة كان أو يف غري صالة
أحدمها إذا كان قعد ليسمع القرآن : يسجد السامع بشرطني: وقال مالك. السجود ومل يفرق بني الرجل واملرأة

وروى ابن القاسم عن مالك أنه . اآلخر أن يكون القارئ يسجد وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامعو
وأما صفة السجود فإن مجهور الفقهاء . يسجد السامع وإن كان القارئ ممن ال يصلح لإلمامة إذا جلس إليه

وأما إذا . إذا كان يف غري صالةإذا سجد القارئ كرب إذا خفض وإذا رفع واختلف قول مالك يف ذلك : قالوا
  .كان يف الصالة فإنه يكرب قوال واحدا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصل اهللا على سيدنا حممد وآله

  كتاب أحكام امليت
  مدخل

  كتاب أحكام امليت

فيما يستحب : اجلملة األوىل: ينقسم إىل ست مجل. والكالم يف هذا الكتاب وهي حقوق األموات على األحياء
يف : اخلامسة. يف محله واتباعه: الرابعة. يف تكفينه: الثالثة. يف غسله: الثانية. يفعل به عند االحتضار وبعدهأن 

  .يف دفنه: السادسة. الصالة عليه

  فيما يستحب أن يفعل به عند االحتضاروبعده: الباب األول

  الباب األول فيما يستحب أن يفعل به عند االحتضار وبعده
  امليت عند املوت شهادة أن ال إله إال اهللا لقوله عليهويستحب أن يلقن 

  يف غسل امليت: الباب الثاين

  يف حكم الغسل: الفصل األول



  الباب الثاين يف غسل امليت
ومن جيوز أن يغسل . ومنها فيمن جيب غسله من املوتى. منها يف حكم الغسل: ويتعلق هبذا الباب فصول أربعة

  .الغسل ومنها يف صفة. وما حكم الغاسل
  الفصل األول يف حكم الغسل

. والقوالن كالمها يف املذهب. وقيل سنة على الكفاية. فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية
وقد احتج عبد . والسبب يف ذلك أنه نقل ومعناه ال بالقول والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو ال تفهمه

فمن " اغسلوه: "وبقوله يف احملرم" يف ابنته اغسلنها ثالثا أو مخسا: "ة والسالمالوهاب لوجوبه بقوله عليه الصال
  .بوجوبه: رأى أن هذا القول خرج خمرج تعليم لصفة أنه يتضمن األمر والصفة قال

  الفصل الثاين فيمن جيب غسله من املوتى
الذي مل يقتل يف معترك حرب وأما األموات الذين جيب غسلهم فإهنم اتفقوا من ذلك على غسل امليت املسلم 

  واختلفوا يف غسل الشهيد ويف. الكفار

  الفصل الثالث فيمن جيوز أن يغسل امليت
واختلفوا يف . وأما من جيوز أن يغسل امليت فإهنم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء

يغسل كل : فقال قوم: ا زوجني على ثالثة أقوالاملرأة متوت مع الرجال أو الرجل ميوت مع النساء ما مل يكون
  ،ييمم كل واحد منهما صاحبه: وقال قوم. واحد منهما صاحبه من فوق الثياب

ال يغسل واحد منهما صاحبه وال ييممه وبه قال الليث : وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومجهور العلماء وقال قوم
الترجيح بني تغليب النهي على األمر أو األمر على النهي وسبب اختالفهم هو . بن سعد بل يدفن من غري غسل

فمن غلب النهي تغليبا . وذلك أن الغسل مأمور به ونظر الرجل إىل بدن املرأة واملرأة إىل بدن الرجل منهي عنه
 ال يغسل: مطلقا أعين مل يقس امليت على احلي يف كون الطهارة التراب له بدال من طهارة املاء عند تعذرها قال

أعين : ومن غلب األمر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه. كل واحد منهما صاحبه وال ييممه
ومن ذهب إىل التيمم فألنه رأى أنه ال يلحق األمر والنهي يف ذلك تعارض . غلب األمر على النهي تغليبا مطلقا

أن ييمم الرجل املرأة يف يديها وذلك أن النظر إىل مواضع التيمم جيوز لكال الصنفني ولذلك رأى مالك 
ووجهها فقط لكون ذلك منها ليسا بعورة وأن تيمم املرأة الرجل إىل املرفقني ألنه ليس من الرجل عورة إال من 
السرة إىل الركبة على مذهبه فكأن الضرورة اليت نقلت امليت من الغسل إىل التيمم عند من قال به هي تعارض 

وهو تسبيه فيه بعد ولكن عليه ، الضرورة بالضرورة اليت جيوز معها للحي التيمم األمر والنهي فكأنه شبه هذه
ييمم كل واحد منهما صاحبه قوال مطلقا ومرة : فأما مالك فاختلف يف قوله هذه املسألة فمرة قال. اجلمهور

نه أن له يف فرق يف ذلك بني ذوي احملارم وغريهم ومرة فرق يف ذوي احملارم بني الرجال والنساء فيتحصل ع
والثاين أنه ال يغسل أحدمها . أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب: ذوي احملارم ثالثة أقوال

أعين تغسل : والثالث الفرق بني الرجال والنساء. صاحبه ولكن ييممه مثل قول اجلمهور يف غري ذوي احملارم
أن كل واحد منهما ال حيل له أن ينظر إىل موضع الغسل من فسبب املنع . املرأة الرجل وال يغسل الرجل املرأة



وسبب الفرق أن . وسبب اإلباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر يف ذلك من األجنيب. صاحبه كاألجانب سواء
نظر الرجال إىل النساء أغلظ من نظر النساء إىل الرجال بدليل أن النساء حجنب عن نظر الرجال إليهن ومل 

واختلفوا يف جواز غسله . وأمجعوا من هذا الباب على جواز غسل املرأة زوجها. النساءحيجب الرجال عن 
  ال جيوز غسل: إياها فاجلمهور على جواز ذلك وقال أبو حنيفة

ال حيل أن ينظر إليها بعد : وسبب اختالفهم هو تشبيه املوت بالطالق فمن شبهه بالطالق قال. الرجل زوجته
ا حيل له من النظر إليها قبل املوت حيل له بعد املوت وإمنا : ق وهم اجلمهور قالاملوت ومن مل يشبهه بالطال إن م

دعا أبا حنيفة أن يشبه املوت بالطالق ألنه رأى أنه إذا ماتت إحدى األختني حل له نكاح األخرى كاحلال فيها 
أن يقال إن علة منع اجلمع  إذا طلقت وهذا فيه بعد فإن علة منع اجلمع مرتفعة بني احلي وامليت لذلك حلت إال

غري معقولة وأن منع اجلمع بني األختني عبادة حمضة غري معقولة املعىن فيقوى حينئذ مذهب أيب حنيفة وكذلك 
أمجعوا على أن املطلقة املبتوتة ال تغسل زوجها واختلفوا يف الرجعية فروي عن مالك أهنا تغسله وبه قال أبو 

ال تغسله وإن كان الطالق جناسة وهو قياس قول مالك ألنه ليس جيوز عنده : وقال ابن القاسم. حنيفة وأصحابه
وسبب اختالفهم هو هل حيل للزوج أن ينظر إىل الرجعية أو ال ينظر إليها؟ وأما . أن يراها وبه قال الشافعي

 غسل ال: وقال قوم. من غسل ميتا وجب عليه الغسل: حكم الغاسل فإهنم اختلفوا فيما جيب عليه فقال قوم
وسبب اختالفهم معارضة حديث أيب هريرة حلديث أمساء وذلك أن أبا هريرة روى عن النيب عليه الصالة . عليه

وأما حديث أمساء فإهنا ملا . خرجه أبو داود" من غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ: "والسالم أنه قال
ين واألنصار وقالت إين صائمة وإن هذا غسلت أبا بكر رضي اهللا عنه خرجت فسألت من حضرها من املهاجر

وأما حديث أيب هريرة فهو عند ، يوم شديد الربد فهل علي من غسل؟ قالوا ال وحديث أمساء يف هذا صحيح
لكن حديث أمساء ليس فيه يف احلقيقة معارضة له فإن من أنكر . أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غري صحيح

مل تبلغه السنة يف ذلك الشيء وسؤال أمساء واهللا أعلم يدل على اخلالف يف الشيء حيتمل أن يكون ذلك ألنه 
ذلك يف الصدر األول وهلذا كله قال الشافعي رضي اهللا عنه على عادته يف االحتياط وااللتفات إىل األثر ال 

  .غسل على من غسل امليت إال أن يثبت حديث أيب هريرة

  الفصل الرابع يف صفة الغسل
  مسائل ويف هذا الفصل

  إحداها هل ينزع عن امليت قميصه إذا غسل؟ أم يغسل يف قميصه؟

يغسل : إذا غسل امليت تنزع ثيابه وتستر عورته وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: اختلفوا يف ذلك فقال مالك
نظر إىل وسبب اختالفهم تردد غسله عليه الصالة والسالم يف قميصه بني أن يكون املوطأ حيرم من ال. يف قميصه

ومن رأى . يغسل عريانا إال عورته فقط اليت حيرم النظر إليها يف حال احلياة: امليت إال ما حيرم منه وهو حي قال
ال : أن ذلك سنة يستند إىل باب اإلمجاع أو إىل األمر اإلهلي ألنه روي يف احلديث أهنم مسعوا صوتا يقول هلم

  .فضل أن يغسل امليت يف قميصهاأل: تنزعوا القميص وقد ألقي عليهم النوم قال
وسبب . إن وضئ فحسن: وقال مالك. يوضأ: وقال الشافعي. ال يوضأ امليت: قال أبو حنيفة: املسألة الثانية 



وذلك أن القياس يقتضي أن ال وضوء على امليت ألن الوضوء طهارة . اخلالف يف ذلك معارضة القياس لألثر
ادة عن امليت سقط شرطها الذي هو الوضوء ولوال أن الغسل ورد يف مفروضة ملوضع العبادة وإذا أسقطت العب

وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوضوء شرط يف غسل امليت ألن فيه أن رسول اهللا . اآلثار ملا وجب غسله
وهذه الزيادة ثابتة خرجها " ابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها: "صلى اهللا عليه وسلم قال يف غسل ابنته

ولذلك جيب أن تعارض بالروايات اليت فيها الغسل مطلقا ألن املقيد يقضي على املطلق إذ فيه . خاري ومسلمالب
زيادة على ما يراه كثري من الناس ويشبه أيضا أن يكون اخلالف يف ذلك معارضة املطلق للمقيد وذلك أنه 

الء رجحوا اإلطالق على التقييد وردت آثار كثرية فيها األمر بالغسل مطلقا من غري ذكر وضوء فيها فهؤ
  .و الشافعي جرى على األصل من محل املطلق على املقيد. ملعارضة القياس له يف هذا املوضع

والذين أوجبوا . اختلفوا يف التوقيت يف الغسل فمنهم من أوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه: املسألة الثالثة 
  .قال ابن سريينالتوقيت منهم من أوجب الوتر أي وتر كان وبه 

ال ينقص عن الثالثة ومل : ومنهم من حد أقل الوتر يف ذلك فقال. ومنهم من أوجب الثالثة فقط وهو أبو حنيفة
وممن . ال يتجاوز به السبعة وهو أمحد بن حنبل: ومنهم من حد األكثر يف ذلك فقال. حيد األكثر وهو الشافعي

  أنسقال باستحباب الوتر ومل حيد فيه حدا مالك بن 

وسبب اخلالف بني من شرط التوقيت ومن مل يشترطه بل استحبه معارضة القياس لألثر وذلك أن . وأصحابه
ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت ألن فيه اغسلنها ثالثا أو مخسا أو أكثر من ذلك إن رأينت ويف بعض 

توقيت فيها كما ليس يف طهارة احلي وأما قياس امليت على احلي يف الطهارة فيقتضي أن ال . رواياته أو سبعا
ومن رأى اجلمع بني األثر والنظر محل التوقيت على . توقيت فمن رجح األثر على النظر قال بالتوقيت

. وأما الذين اختلفوا يف التوقيت فسبب اختالفهم اختالف ألفاظ الروايات يف ذلك عن أم عطية. االستحباب
ا فوق ذلك فأما الشافعي فإنه رأى أن ال ينقص عن  ثالثة ألنه أقل وتر نطق به يف حديث أم عطية ورأى أن م

وأما أمحد فأخذ بأكثر وتر نطق به يف بعض " . أو أكثر من ذلك إن رأينت: "مباح لقوله عليه الصالة والسالم
ثالث وأما أبو حنيفة فصار يف قصره الوتر على ال" . أو سبعا: "روايات احلديث وهو قوله عليه الصالة والسالم

ملا روي أن حممد بن سريين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثالثا يغسل بالسدر مرتني والثالثة باملاء والكافور 
وكان مالك يستحب أن يغسل يف األوىل باملاء . وأيضا فإن الوتر الشرعي عنده إمنا ينطلق على الثالث فقط

واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم ال؟ . القراح ويف الثانية بالسدر ويف الثالثة باملاء والكافور
فقيل ال يعاد وبه قال مالك وقيل يعاد والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا يف العدد الذي جتب به اإلعادة إن تكرر 

وأمجعوا على . وقيل يعاد سبعا. وقيل يعاد ثالثا. خروج احلدث فقيل يعاد الغسل عليه واحدة وبه قال الشافعي
تقلم أظفاره ويؤخذ : واختلفوا يف تقليم أظفار امليت واألخذ من شعره فقال قوم.  يزاد على السبع شيءأنه ال
وأما سبب اخلالف يف ذلك فاخلالف الواقع . ال تقلم أظفاره وال يؤخذ من شعره وليس فيه أثر: وقال قوم. منه

يت على احلي فمن قاسه أوجب تقليم يف ذلك يف الصدر األول ويشبه أن يكون سبب اخلالف يف ذلك قياس امل
فمنهم من رأى . األظفار وحلق العانة ألهنا من سنة احلي باتفاق وكذلك اختلفوا يف عصر بطنه قبل أن يغسل

  فمن رآه رأى أن فيه ضربا من االستنقاء من احلدث عند ابتداء الطهارة وهو مطلوب. ذلك ومنهم من مل يره



مل ير ذلك رأى أنه من باب تكليف ما مل يشرع وأن احلي يف ذلك خبالف  ومن. من امليت كما مطلوب من احلي
  .امليت

  الباب الثالث يف األكفان
واألصل يف هذا الباب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص 

سل أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى وال عمامة وخرج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت فيمن غ
اهللا عليه وسلم فكان أول ما أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلقو مث الدرع مث اخلمار مث امللحفة مث 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفاهنا يناولناها : أدرجت بعد يف الثوب اآلخر قالت
، يكفن الرجل يف ثالثة أثواب واملرأة يف مخسة أثواب: خذ بظاهر هذين األثرين فقالثوبا ثوبا فمن العلماء من أ

ا تكفن فيه املرأة ثالثة أثواب والسنة مخسة أثواب وأقل : وقال أبو حنيفة. وبه قال الشافعي وأمحد ومجاعة أقل م
وأنه جيزئ ثوب واحد فيهما ورأى مالك أنه ال حد يف ذلك . ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة فيه ثالثة أثواب

وسبب اختالفهم يف التوقيت اختالفهم يف مفهوم هذين األثرين فمن فهم منهما اإلباحة مل . إال أنه يستحب الوتر
يقل بتوقيت إال أنه استحب الوتر التفاقهما يف الوتر ومل يفرق يف ذلك بني املرأة والرجل وكأنه فهم منهما 

هم منه شرعا ملناسبته للشرع ومن فهم من العدو أنه شرع ال إباحة قال بالتوقيت اإلباحة إال يف التوقيت فإنه ف
إما على جهة الوجوب وإما على جهة االستحباب وكله واسع إن شاء اهللا وليس فيه شرع حمدود ولعله تكلف 

اله شرع فيما ليس فيه شرع وقد كفن مصعب بن عمري يوم أحد بنمرة فكانوا إذا غطوا هبا رأسه خرجت رج
غطوا هبا رأسه واجعلوا على رجليه من : "وإذا غطوا هبا رجليه خرج رأسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

واتفقوا على أن امليت يغطى رأسه ويطيب إال احملرم إذا مات يف إحرامه فإهنم اختلفوا فيه فقال مالك " اإلذخر
وسبب . ال يغطى رأس احملرم إذا مات وال ميس طيبا: وقال الشافعي. احملرم مبنزلة غري احملرم: وأبو حنيفة

ا اخلصوص فهو حديث. اختالفهم معارضة العموم للخصوص   فأم

"ابن عباس قال أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو حمرم فقال كفنوه يف ثوبني : 
وأما العموم فهو ما ورد من " يوم القيامة يليبواغسلوه مباء وسدر وال ختمروا رأسه وال تقربوه طيبا فإنه يبعث 

األمر بالغسل مطلقا فمن خص من األموات احملرم هبذا احلديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد جعل احلكم منه 
ومن ذهب . ال يغطى رأس احملرم وال ميس طيبا: عليه الصالة والسالم على الواحد حكما على اجلميع وقال

  .حديث األعرايب خاص به ال يعدى إىل غريه: تثناء والتخصيص قالمذهب اجلمع ال مذهب االس

  الباب الرابع يف صفة املشي مع اجلنازة
وقال الكوفيون وأبو . فذهب أهل املدينة إىل أن من سننها املشي أمامها. واختلفوا يف سنة املشي مع اجلنازة

ثار اليت روى كل واحد من صليت عن وسبب اختالفهم اختالف اآل. إن املشي خلفها أفضل: حنيفة وسائرهم
سلفه وعمل به فروى مالك عن النيب عليه الصالة والسالم مرسال املشي أمام اجلنازة وعن أيب بكر وعمر وبه 

كنت : وأخذ أهل الكوفة مبا رووا عن علي ابن أيب طالب من طريق عبد الرمحن ابن أبزى قال. قال الشافعي
دي وهو ميشي خلفها و أبو بكر وعمر ميشيان أمامها فقلت له يف ذلك أمشي مع علي يف جنازة وهو آخذ بي



إن فضل املاشي خلفها على املاشي أمامها كفضل صالة املكتوبة على صالة النافلة وإهنما ليعلمان ذلك : فقال
 قدمها بني يديك واجعلها نصب عينيك: وروي عنه رضي اهللا عنه أنه قال. ولكنهما سهالن يسهالن على الناس

سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : فإمنا هي موعظة وتذكرة وعربة ومبا روي أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقول
وحديث املغرية بن " اجلنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها من يقدمها: "وسلم عن السري مع اجلنازة فقال

نازة واملاشي خلفها وأمامها وعن ميينها أو عن الراكب ميشي أمام اجل: "شعبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  امشوا: "وحديث أيب هريرة أيضا يف هذا املعىن قال" يسارها قريبا منها

وأكثر . وهذه األحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححوهنا ويضعفها غريهم، " خلف اجلنازة
حديث علي بن أيب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا العلماء على أن القيام إىل اجلنازة منسوخ مبا روى مالك من 

عليه وسلم كان يقوم يف اجلنائز مث جلس وذهب قوم إىل وجوب القيام ومتسكوا يف ذلك مبا روي من أمره 
إذا رأيتم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم بالقيام هلا كحديث عامر بن ربيعة قال

واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ يف القيام على القرب يف وقت " ا حىت ختلفكم أو توضعاجلنائز فقوموا إليه
الدفن فبعضهم رأى أنه مل يدخل حتت النهي وبعضهم رأى أنه داخل حتت النهي على ظاهر اللفظ ومن أخرجه 

أال جتلس يا أمري من ذلك احتج بفعل علي يف ذلك وذلك أنه روى النسخ وقام على قرب ابن املكفف فقيل له 
  .قليل ألخينا قيامنا على قربه: املؤمنني؟ فقال

  يف الصالة غلى اجلنازة: الباب اخلامس

  مدخل

  الباب اخلامس يف الصالة على اجلنازة
على من يصلى ومن : والثاين. أحدها يف صفة صالة اجلنازة: وهذه اجلملة يتعلق هبا بعد معرفة وجوهبا فصول

يف شروط هذه : واخلامس. يف موضع هذه الصالة: والرابع. يف وقت هذه الصالة: والثالث. أوىل بالصالة
  .الصالة

  الفصل األول يف صفة صالة اجلنازة
  :فأما صفة الصالة فإهنا يتعلق هبا مسائل

أعين الصحابة رضي : اختلفوا يف عدد التكبري يف الصدر األول اختالفا كثريا من ثالث إىل سبع: املسألة األوىل 
إال ابن أيب ليلى وجابر بن زيد فإهنما كانا ،  عنهم ولكن فقهاء األمصار على أن التكبري يف اجلنازة أربعاهللا

وسبب االختالف اختالف اآلثار يف ذلك وذلك أنه روي من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا . يقوالن إهنا مخس
م إىل املصلى فصف هبم وكرب أربع صلى اهللا عليه وسلم نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه وخرج هب

  تكبريات وهو حديث متفق على صحته ولذلك أخذ به مجهور فقهاء األمصار وجاء يف هذا



  الفصل الثاين فيمن يصلى عليه ومن أوىل بالتقدمي
وأمجع أكثر أهل العلم على إجازة الصالة على كل من قال ال إله إال اهللا ويف ذلك أثر أنه قال عليه الصالة 

وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع إال أن مالكا كره " صلوا على من قال ال إله إال اهللا: "سالموال
واختلفوا فيمن قتل نفسه فرأى . ألهل الفضل الصالة على أهل البدع ومل ير أن يصلي اإلمام على من قتله حدا

مل جيز الصالة على أهل الكبائر وال على أهل  قوم أنه ال يصلى عليه وأجاز آخرون الصالة عليه ومن العلماء من
والسبب يف اختالفهم يف الصالة أما يف أهل البدع فالختالفهم يف تكفريهم ببدعهم فمن كفرهم . البغي والبدع

بالتأويل البعيد مل جيز الصالة عليهم ومن مل يكفرهم إذ كان الكفر عنده إمنا هو تكذيب الرسول ال تأويل أقواله 
الصالة عليهم جائزة وإمنا أمجع العلماء على ترك الصالة على املنافقني مع تلفظهم : ة والسالم قالعليه الصال

وأما اختالفهم يف أهل . اآلية} َوال ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أََبداً َوال َتقُْم َعلَى قَْبرِِه{: بالشهادة لقوله تعاىل
 من جهة اختالفهم يف القول بالتكفري بالذنوب لكن ليس هذا مذهب الكبائر فليس ميكن أن يكون له سبب إال

  أهل السنة فلذلك ليس ينبغي

أن مينع الفقهاء الصالة على أهل الكبائر وأما كراهية مالك الصالة على أهل البدع فذلك ملكان الزجر 
تله حدا ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يصل على  والعقوبة هلم وإمنا مل ير مالك صالة اإلمام على من ق

ماعز ومل ينه عن الصالة عليه خرجه أبو داود وإمنا اختلفوا يف الصالة على من قتل نفسه حلديث جابر بن مسرة 
ال يصلى على : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أىب أن يصلي على رجل قتل نفسه فمن صحح هذا األثر قال

مه حكم املسلمني وإن كان من أهل النار كما ورد به األثر لكن ليس قاتل نفسه ومن مل يصححه رأى أن حك
أخرجوا من النار من يف : "هو من املخلدين لكونه من أهل اإلميان وقد قال عليه الصالة والسالم حكاية عن ربه

: والشافعي واختلفوا أيضا يف الصالة على الشهداء املقتولني يف املعركة فقال مالك" قلبه مثقال حبة من اإلميان
وسبب اختالفهم . يصلى عليه وال يغسل: ال يصلى على الشهيد املقتول يف املعركة وال يغسل وقال أبو حنيفة

اختالف اآلثار الواردة يف ذلك وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر بشهداء 
ن طريق ابن عباس مسندا أنه عليه الصالة والسالم صلى أحد فدفنوا بثياهبم ومل يصل عليهم ومل يغسلوا وروى م

تلى أحد وعلى محزة ومل يغسل ومل يتيمم وروى ذلك أيضا مرسال من حديث أيب مالك الغفاري وكذلك  على ق
إن هذا : "روي أيضا أن أعرابيا جاءه سهم فوقع يف حلقه فمات فصلى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

وكال الفريقني يرجع األحاديث اليت أخذ هبا "  سبيلك فقتل كالمها وأنا شهيد عليهعبدك خرج جماهدا يف
يرويه ابن أيب الزناد وكان قد اختل آخر عمره وقد كان : وكانت الشافعية تعتل حبديث ابن عباس هذا وتقول

ال يصلى على : شعبة يطعن فيه وأما املراسيل فليست عندهم حبجة واختلفوا مىت يصلى على الطفل فقال مالك
الطفل حىت يستهل صارخا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح وذلك أنه إذا كان 

وسبب اختالفهم يف ذلك معارضة املطلق للمقيد وذلك . وبه قال ابن أيب ليلى، له يف بطن أمه أربعة أشهر فأكثر
  الطفل ال يصلى: "يب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالأنه روى الترمذي عن جابر ابن عبد اهللا عن الن

وروي عن النيب عليه الصالة والسالم من حديث املغرية ابن " عليه وال يرث وال يورث حىت يستهل صارخا
ذلك عام وهذا مفسر فالواجب أن حيمل : الطفل يصلى عليه فمن ذهب مذهب حديث جابر قال: شعبة أنه قال



 فيكون معىن حديث املغرية أن الطفل يصلى عليه إذا استهل صارخا ومن ذهب ذلك العموم على هذا التفسري
معلوم أن املعترب يف الصالة هو حكم اإلسالم واحلياة والطفل إذا حترك فهو حي : مذهب حديث املغرية قال

وحكمه حكم املسلمني وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه فرجحوا هذا العموم على ذلك اخلصوص ملوضع 
وروى أبو داود أن النيب عليه الصالة . ال يصلى على األطفال أصال: قة القياس له ومن الناس من شذ وقالمواف

والسالم مل يصل على ابنه إبراهيم وهو ابن مثانية أشهر وروى فيه أنه صلى عليه وهو ابن سبعني ليلة واختلفوا 
عنه أن الطفل من أوالد احلربيني ال يصلى  يف الصالة على األطفال املسبيني فذهب مالك يف رواية البصريني

عليه حىت يعقل اإلسالم سواء سيب مع والديه أو مل يسب معهما وأن حكمه حكم أبويه إال أن يسلم األب فهو 
تابع له دون األم ووافقه الشافعي على هذا إال أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع ملن أسلم منهما ال لألب 

وقال . يصلى على األطفال املسبيني وحكمهم حكم من سباهم: وقال أبو حنيفة. إليه مالكوحده على ما ذهب 
وهبذا جرى العمل يف الثغر وبه : قال. يعين إذا بيعوا يف السيب: إذا ملكهم املسلمون صلي عليهم: األوزاعي
ميلكهم مسلم وال أسلم أحد أ. الفتيا فيه بويهم أن حكمهم حكم وأمجعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ومل 
والسبب يف اختالفهم اختالفهم يف أطفال املشركني هل هم من أهل اجلنة أو من أهل النار؟ وذلك أنه . آبائهم

كل مولود : "أي أن حكمهم حكم آبائهم ودليل قوله عليه الصالة والسالم: جاء يف بعض اآلثار أهنم من آبائهم
وأما من أوىل بالتقدمي للصالة على اجلنازة فقيل الويل وقيل الوايل  .أن حكمهم حكم املؤمنني" يولد على الفطرة

  فمن قال الوايل شبهه بصالة اجلمعة من حيث هي صالة مجاعة ومن قال الويل شبهها

بسائر احلقوق اليت الويل أحق هبا مثل مواراته ودفنه وأكثر أهل العلم على أن الوايل هبا أحق قال أبو بكر بن 
سني بن علي سعيد بن العاص وهو وايل املدينة ليصلي على احلسن بن علي وقال لوال أهنا سنة ما املنذر وقدم احل

تقدمت قال أبو بكر وبه أقول وأكثر العلماء على أنه ال يصلى إال على احلاضر وقال بعضهم يصلى على 
على بعض اجلسد الغائب حلديث النجاشي واجلمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده واختلفوا هل يصلى 

واجلمهور على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم امليت له ومن قال إنه يصلى على أقله قال ألن حرمة البعض 
ممن التابعني الصالة على الغائب   .كحرمة الكل ال سيما إن كان ذلك البعض حمل احلياة وكان 

  الفصل الثالث يف وقت الصالة على اجلنازة
جتوز فيه الصالة على اجلنازة فقال قوم ال يصلى عليها يف األوقات الثالثة اليت ورد  واختلفوا يف الوقت الذي

النهي عن الصالة فيها وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثالث 
وم ال يصلى ساعات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقرب موتانا احلديث وقال ق

ال  يف الغروب والطلوع فقط ويصلى بعد العصر ما مل تصفر الشمس وبعد الصبح ما مل يكن اإلسفار وقال قوم 
يصلى على اجلنازة يف األوقات اخلمسة اليت ورد النهي عن الصالة فيها وبه قال عطاء والنخعي وغريهم وهو 

كل وقت ألن النهي عنده إمنا هو خارج على النوافل قياس قول أيب حنيفة وقال الشافعي يصلى على اجلنازة يف 
  .ال على السنن على ما تقدم



  الفصل الرابع يف مواضع الصالة
واختلفوا يف الصالة على اجلنازة يف املسجد فأجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب 

ارج املسجد والناس يف املسجد وسبب مالك وقد روي كراهية ذلك عن مالك وحتقيقه إذا كانت اجلنازة خ
  اخلالف يف ذلك حديث عائشة وحديث أيب هريرة أما حديث عائشة فما رواه مالك

  الفصل اخلامس يف شروط الصالة على اجلنازة
واتفق األكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق مجيعهم على أن من شرطها القبلة واختلفوا يف جواز التيمم 

واهتا فقال قوم هلا إذا خاف الفوات وبه قال أبو حنيفة وسفيان واألوزاعي ومجاعة وقال مالك هلا إذا خيف ف
والشافعي وأمحد ال يصلي عليها بتيمم وسبب اختالفهم قياسها يف ذلك على الصالة املفروضة فمن شبهها هبا 

هبا مل جيز التيمم ألهنا عتده  أجاز التيمم أعين من شبه ذهاب الوقت بفوات الصالة على اجلنازة ومن مل يشبهها
من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية على اختالفهم يف ذلك وشذ قوم فقالوا جيوز أن يصلى على اجلنازة بغري 
طهارة وهو قول الشعيب وهؤالء ظنوا أن اسم الصالة ال يتناول صالة اجلنازة وإمنا يتناوهلا اسم الدعاء إذ كان 

  .ليس فيها ركوع وال سجود

  يف الذقن: الباب السادس

  الباب السادس يف الدفن
فََبَعثَ اللَُّه {: وقوله} أَلَْم َنجَْعلِ الْأَْرَض ِكفَاتاً أَْحَياًء َوأَْمَواتاً{: وأمجعوا على وجوب الدفن واألصل فيه قوله تعاىل

نيفة وكذلك كره قوم القعود وكره مالك والشافعي جتصيص القبور وأجاز ذلك أبو ح} غَُراباً َيْبَحثُ ِفي الْأَْرضِ
عليها وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها حلاجة اإلنسان واآلثار الواردة يف النهي عن 

ذلك منها حديث جابر بن عبد اهللا قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جتصيص القبور والكتابة عليها 
منها حديث عمرو بن حزم قال رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قرب واجللوس عليها والبناء عليها و

واحتج من أجاز القعود على القرب مبا روي عن زيد " انزل عن القرب ال تؤذي صاحب القرب وال يؤذيك: "فقال
: ول قالوابن ثابت أنه قال إمنا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجللوس على القرب حلدث أو غائط أو ب

من جلس على قرب يبول أو : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويؤيد ذلك ما روي عن أيب هريرة قال
  .وإىل ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي" يتغوط فكأمنا جلس على مجرة من نار

  ١بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم تسليما
  ـــــــ

، حيث أننا التزمنا يف التصحيح النسخة املغربية وفيها تقدمي كتاب الزكاة على الصيام فقدمناه تبعا هلا: هتنبي ١
  .وإن كانت النسخة املصرية قدمت الصيام

  كتاب الزكاة
  مدخل



  كتاب الزكاة

. جتب عليهيف معرفة من : اجلملة األوىل: والكالم احمليط هبذه العبادة بعد معرفة وجوهبا ينحصر يف مخس مجل
يف معرفة مىت جتب : الرابعة. يف معرفة كم جتب ومن كم جتب: الثالثة. يف معرفة ما جتب فيه من األموال: الثانية

  .معرفة ملن جتب وكم جيب له: اخلامسة. ومىت وال جتب
  .فمعلوم من الكتاب والسنة واإلمجاع وال خالف يف ذلك: فأما معرفة وجوهبا

  من جتب عليه الزكاةيف معرفة : اجلملة األوىل

  :اجلملة األوىل
واختلفوا يف وجوهبا على اليتيم . وأما على من جتب فإهنم اتفقوا على كل مسلم عاقل مالك للنصاب ملكا تاما

فأما . واجملنون والعبيد وأهل الذمة والناقص امللك مثل الذي عليه دين أو له دين ومثال املال احملبس األصل
جتب الزكاة يف أمواهلم وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك  :الصغار فإن قوما قالوا

ليس يف مال اليتيم صدقة : وقال قوم. والشافعي والثوري وأمحد وإسحق وأبو ثور وغريهم من فقهاء األمصار
ما ال خترجه وفرق قوم بني ما خترج األرض وبني . أصال وبه قال النخعي واحلسن وسعيد بن جبري من التابعني

ة فيما عدا ذلك من املاشية والناض والعروض وغري : فقالوا يما خترجه األرض وليس عليه زكا عليه الزكاة ف
وسبب . عليه الزكاة إال يف الناض: وفرق آخرون بني الناض وغريه فقالوا. ذلك وهو أبو حنيفة وأصحابه

فهوم الزكاة الشرعية هل هي عبادة كالصالة اختالفهم يف إجياب الزكاة أو ال إجياهبا هو اختالفهم يف م
والصيام؟ أم هي حق واجب للفقراء على األغنياء؟ فمن قال إهنا عبادة اشترط فيها البلوغ ومن قال إهنا حق 

وأما من فرق بني ما خترجه األرض أو . واجب للفقراء واملساكني يف أموال األغنياء مل يعترب ذلك بلوغا من غريه
وأما أهل الذمة فإن األكثر على أال زكاة على . خلفي والظاهر فال أعلم له مستندا يف هذا الوقتال خترجه وبني ا

مجيعهم إال ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بين تغلب أعين أن يؤخذ منهم مثال ما يؤخذ من 
يس عن مالك يف ذلك قول املسلمني يف كل شيء وممن قال هبذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأمحد والثوري ول

وإمنا صار هؤالء هلذا ألنه أثبت أنه فعل عمر بن اخلطاب هبم وكأهنم رأوا أن مثل هذا هو توقيف ولكن 
ال زكاة يف أمواهلم أصال وهو : فقوم قالوا: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثالثة مذاهب. األصول تعارضه

بل زكاة مال العبد على : وقال آخرون. وأيب عبيد من الفقهاءقول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك وأمحد 
سيده وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن املنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأوجبت طائفة أخرى على العبد يف 
ماله الزكاة وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة وبه قال عطاء من التابعني وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر 

  وبعضهم ومجهور من قال ال زكاة يف مال العبد هم على أن

وسبب اختالفهم يف زكاة مال العبد . يف مال املكاتب زكاة: وقال أبو ثور. ال زكاة يف مال املكاتب حىت يعتق
ن اختالفهم يف هل ميلك العبد ملكا تاما أو غري تام؟ فمن رأى أنه ال ميلك ملكا تاما وأن السيد هو املالك إذا كا

الزكاة على السيد ومن رأى أنه لواحد منهما ميلكه ملكا تاما ال السيد إذا كانت يد : ال خيلو مال من مالك قال



ومن رأى أن . ال زكاة يف ماله أصال: العبد هي اليت عليه ال يد السيد وال العبد أيضا ألن للسيد انتزاعه منه قال
الزكاة عليه ال سيما من كان : يه تشبيها بتصرف يد احلر قالاليد على املال توجب الزكاة فيه ملكان تصرفها ف

وأما . عنده أن اخلطاب العام يتناول األحرار والعبيد وأن الزكاة عبادة تتعلق باملكلف لتصرف اليد يف املال
ال املالكون الذين عليهم الديون اليت تستغرق أمواهلم أو تستغرق ما جتب فيه الزكاة من أمواهلم وبأيديهم أمو

ال زكاة يف مال حبا كان أو غريه حىت خترج منه الديون فإن : جتب فيها الزكاة فإهنم اختلفوا يف ذلك فقال قوم
: وقال أبو حنيفة وأصحابه. بقي ما جتب فيه الزكاة زكي وإال فال وبه قال الثوري وأبو ثور وابن املبارك ومجاعة

الدين مينع زكاة الناض فقط أال أن يكون له عروض : مالكوقال . الدين ال مينع زكاة احلبوب ومينع ما سواها
والسبب يف . مبقابل القول األول وهو أن الدين ال مينع زكاة أصال: وقال قوم. فيها وفاء من دينه فإنه ال مينع

ال زكاة يف : اختالفهم اختالفهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب يف املال للمساكني؟ فمن رأى أهنا حق هلم قال
ال من عليه الدين ألن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق املساكني وهو يف احلقيقة مال صاحب الدين م

جتب على من بيده مال ألن ذلك هو شرط التكليف وعالمته : ومن قال هي عبادة قال. ال الذي املال بيده
حق هللا : تعارض هنالك حقان املقتضية الوجوب على املكلف سواء كان عليه دين أو مل يكن وأيضا فإنه قد

وحق لآلدمي وحق اهللا أحق أن يقضى واألشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن املديان لقوله عليه الصالة 
وأما من فرق بني احلبوب . واملدين ليس بغين" فيها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم: "والسالم

إنه إن كان ال يعلم أن : م له شبهة بينة وقد كان أبو عبيد يقولوغري احلبوب وبني الناض وغري الناض فال أعل
  عليه دينا إال بقوله مل يصدق وإن علم أن عليه دينا مل يؤخذ

يصدق يف الدين كما يصدق يف : منه وهذا ليس خالفا ملن يقول بإسقاط الدين الزكاة وإمنا هو خالف ملن يقول
 ذمة الغري وليس هو بيد املالك وهو الدين فإهنم اختلفوا فيه أيضا وأما املال الذي هو يف الذمة أعين يف. املال

ال زكاة فيه وإن قبض حىت يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو احلول وهو أحد قويل : فقوم قالوا
يزكيه : وقال مالك. إذا قبضه زكاه ملا مضى من السنني: الشافعي وبه قال الليث أو هو قياس قوله وقوم قالوا

وأما إذا كان عن غري عوض مثل املرياث فإنه . ول واحد وإن قام عند املديان سنني إذا كان أصله عن عوضحل
يستقبل به احلول ويف املذهب تفصيل يف ذلك ومن هذا الباب اختالفهم يف زكاة الثمار احملبسة األصول ويف 

األرض أو صاحب الزرع؟ ومن زكاة األرض املستأجرة على من جتب زكاة ما خيرج منها؟ هل على صاحب 
ذلك اختالفهم يف أرض اخلراج إذا انتقلت من أهل اخلراج إىل املسلمني وهم أهل العشر ويف األرض العشر 

وهي أرض املسلمني إذا انتقلت إىل اخلراج أعين أهل الذمة وذلك أنه يشبه أن يكون سبب اخلالف يف هذا كله 
  .أهنا أمالك ناقصة

وهي زكاة الثمار احملبسة األصول فإن مالكا والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة وكان  :أما املسألة األوىل 
مكحول وطاووس يقوالن ال زكاة فيها وفرق قوم بني أن تكون حمبسة على املساكني وبني أن تكون على قوم 

كانت على املساكني وال بأعياهنم فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعياهنم ومل يوجبوا فيها الصدقة إذا 
أحدمها أهنا ملك ناقص والثانية أهنا على قوم : معىن ملن أوجبها على املساكني ألنه جيتمع يف ذلك شيئان اثنان

  .غري معينني من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة ال من الذين جتب عليهم



ا خت: وأما املسألة الثانية  الزكاة على صاحب : رجه فإن قوما قالواوهي األرض املستأجرة على من جتب زكاة م
الزكاة على : وقال أبو حنيفة وأصحابه. الزرع وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن املبارك وأبو ثور ومجاعة

والسبب يف اختالفهم هل العشر حق األرض أو حق الزرع أو حق . رب األرض وليس على املستأجر منه شيء
إنه حق جملموعهما وهو يف احلقيقة حق جمموعهما فلما كان عندهم أنه حق ألحد  جمموعهما؟ إال أنه مل يقل أحد

  األمرين

. اختلفوا يف أيهما هو أوىل أن ينسب إىل املوضع الذي فيه االتفاق وهو كون الزرع واألرض ملالك واحد
شيء الذي هو وذهب أبو حنيفة إىل أنه لل. فذهب اجلمهور إىل أنه للشيء الذي جتب فيه الزكاة وهو احلب

وأما اختالفهم يف أرض اخلراج إذا انتقلت إىل املسلمني هل فيها عشر من اخلراج . أصل الوجوب وهو األرض
. ليس فيها عشر: وقال أبو حنيفة وأصحابه. أعين الزكاة: أم ليس فيها عشر؟ فإن اجلمهور على أن فيها العشر

: حلب؟ فإن قلنا إنه حق األرض مل جيتمع فيها حقانوسبب اختالفهم كما قلنا هل الزكاة حق األرض أو حق ا
الزكاة حق احلب كان اخلراج حق األرض والزكاة حق احلب وإمنا جييء هذا : ومها العشر واخلراج وإن قلنا

وأما إذا انتقلت . اخلالف فيها ألهنا ملك ناقص كما قلنا ولذلك اختلف العلماء يف جواز بيع أرض اخلراج
إذا اشترى الذمي أرض : وقال النعمان. ي يزرعها فإن اجلمهور على أنه ليس فيها شيءأرض العشر إىل الذم

عشر حتولت أرض خراج فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض املسلمني واخلراج هو حق أرض الذميني لكن كان 
قلت أرض جيب على هذا األصل إذا انتقلت أرض اخلراج إىل املسلمني أن فإذا أرض عشر كما أن عنده إذا انت

أحدها إذا . العشر إىل الذمي عادت أرض خراج ويتعلق باملالك مسائل أليق املواضع بذكرها هو هذا الباب
والثالثة إذا مات وعليه . والثانية إذا أمكن إخراجها فهلك بعض املال قبل اإلخراج. أخرج املرء الزكاة فضاعت

  .الزكاة على من الزكاة وكذلك إذا وهبهوالرابعة إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه . زكاة
هو هلا ضامن حىت : جتزى عنه وقوم قالوا: وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت فإن قوما قالوا: فأما املسألة األوىل 

يضعها موضعها وقوم فرقوا بني أن خيرجها بعد أن أمكنه إخراجها وبني أن خيرجها أول زمان الوجوب 
ها بعد أيام من اإلمكان والوجوب ضمن وإن أخرجها يف أول الوجوب ومل إن أخرج: واإلمكان فقال بعضهم

إن فرط ضمن وإن مل يفرط زكى ما بقي وبه : يقع منه تفريط مل يضمن وهو مشهور مذهب مالك وقول قالوا
بل يعد الذاهب من اجلميع ويبقى املساكني ورب املال شريكني يف الباقي : قال أبو ثور والشافعي وقال قوم

ر حظهما من حظ رب املال مثل الشريكني يذهب بعض املال املشترك بينهما ويبقيان شريكني على تلك بقد
  ،النسبة يف الباقي

قول إنه ال يضمن بإطالق وقول إنه يضمن بإطالق وقول إن فرط ضمن وإن : فيتحصل يف املسألة مخسة أقوال
  .والقول اخلامس يكونان شريكني يف الباقيمل يفرط مل يضمن وقول إن فرط ضمن وإن مل يفرظ زكى ما بقي 

يزكى ما بقي : إذا ذهب بعض املال بعد الوجوب وقبل متكن إخراج الزكاة فقوم قالوا: وأما املسألة الثانية 
والسبب يف اختالفهم تشبيه . حال املساكني وحال رب املال حال الشريكني يضيع بعض ماهلما: وقوم قالوا

تعلق احلق فيها بالذمة ال بعني املال أو تشبيهها باحلقوق اليت تتعلق بعني املال ال بذمة الزكاة بالديون أعين أن ي
إذا أخرج فهلك املخرج فال شيء : فمن شبه مالكي الزكاة باألمناء قال. الذي يده على املال كاألمناء وغريهم



هم باألمناء من مجيع الوجوه إذ يضمنون ومن فرق بني التفريط والالتفريط أحلق: عليه ومن شبههم بالغرماء قال
إذا مل يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد اإلخراج : وأما من قال. كان األمني يضمن إذا فرط

مبن ذهب بعض ماله قبل وجود الزكاة فيه كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإمنا يزكي املوجود فقط كذلك هذا 
وسبب االختالف هو تردد شبه املالك بني الغرمي واألمني والشريك ومن هلك  .إمنا يزكي املوجود من ماله فقط

وأما إذا وجبت الزكاة ومتكن من اإلخراج فلم خيرج حىت ذهب بعض املال فإهنم . بعض ماله قبل الوجوب
يما أحسب أنه ضامن إال يف املاشية عند من رأى أن وجوهبا إمنا يتم بشرط خروج الساعي مع احلو ل متفقون ف

  .وهو مذهب مالك
خيرج من رأس ماله وبه قال : فإن قوما قالوا. وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه: وأما املسألة الثالثة 

إن أوصى هبا أخرجت عنه من الثلث وإال فال شيء عليه ومن : الشافعي وأمحد وإسحق وأبو ثور وقوم قالوا
ا ولكن املشهور أهنا : ليبدأ هبا إن ضاق الثلث ومنهم من قا: هؤالء من قال ال يبدأ هبا وعن مالك القوالن مجيع
يأخذ املصدق الزكاة من : وأما اختالفهم يف املال يباع بعد وجوب الصدقة فيه فإن قوما قالوا. مبنزلة الوصية

. البيع مفسوخ وبه قال الشافعي: وقال قوم. املال نفسه ويرجع املشتري بقيمته على البائع وبه قال أبو ثور
املشتري باخليار بني إنفاذ البيع ورده والعشر مأخوذ من الثمرة أو من احلب الذي وجبت فيه : وقال أبو حنيفة

  وسبب اختالفهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته. الزكاة على البائع: وقال مالك. الزكاة

البيع ليس بإتالف لعني املال  الزكاة مترتبة يف ذمة املتلف واملفوت ومن قال: وإتالف عينه فمن شبهه بذلك قال
الزكاة يف عني املال مث هل البيع مفسوخ أو غري مفسوخ : وال تفويت له وإمنا هو مبنزلة من باع ما ليس له قال

ومن هذا النوع اختالفهم يف زكاة املال املوهوب ويف بعض . نظر آخر يذكر يف باب البيوع إن شاء اهللا تعاىل
يل يف املذهب مل نر أن نتعرض له إذ كان غري موافق لغرضنا مع أنه يسر فيها تلك هذه املسائل اليت ذكرنا تفص

الفروق ألهنا أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون اليت تزكى من اليت ال تزكى والديون املسقطة للزكاة من 
وشروط امللك اليت  اليت ال تسقطها فهذا ما رأينا أن نذكره يف هذه اجلملة وهي معرفة من جتب عليه الزكاة

وقد بقي من أحكامه حكم مشهور وهو ماذا حكم من منع الزكاة ومل جيحد . جتب به وأحكام من جتب عليه
وجوهبا؟ فذهب أبو بكر رضي اهللا عنه إىل أن حكمه حكم املرتد وبذلك حكم يف مانع الزكاة من العرب وذلك 

نه وأطلق من كان استرق منهم وبقول عمر قال أنه قاتلهم وسىب ذريتهم وخالفه يف ذلك عمر رضي اهللا ع
وسبب اختالفهم هل اسم . وذهبت طائفة إىل تكفري من منع فريضة من الفرائض وإن مل جيحد وجوهبا. اجلمهور

اإلميان الذي هو ضد الكفر ينطلق على االعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه وجود العمل معه؟ فمنهم من 
معه ومنهم من مل يشترط ذلك حىت لو مل يلفظ بالشهادة إذا صدق هبا فحكمه  رأى أن من شرطه وجود العمل

حكم املؤمن عند اهللا واجلمهور وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه أعين يف اعتقاد اإلميان الذي ضده 
 يقولوا ال أمرت أن أقاتل الناس حىت: "الكفر من األعمال إال التلفظ بالشهادة فقط لقوله صلى اهللا عليه وسلم

فاشترط مع العلم القول وهو عمل من األعمال فمن شبه سائر األفعال الواجبة بالقول " إله إال اهللا ويؤمنوا يب
مجيع األعمال املفروضة شرط يف العلم الذي هو اإلميان ومن شبه القول بسائر األعمال اليت اتفق اجلمهور : قال



التصديق فقط هو شرط اإلميان وبه يكون حكمه عند اهللا : ان قالعلى أهنا ليست شرطا يف العلم الذي هو اإلمي
  .تعاىل حكم املؤمن والقوالن شاذان واستثناء التلفظ بالشهادتني من سائر األعمال هو الذي عليه اجلمهور

ا جتب فيه من األموال: اجلملة الثانية   يف معرفة م

  :اجلملة الثانية
  م اتفقوا منها علىوأما ما جتب فيه الزكاة من األموال فإهن

أما ما اتفقوا عليه فصنفان من املعدن الذهب والفضة اللتني ليستا حبلي وثالثة أصناف . أشياء واختلفوا يف أشياء
من احليوان اإلبل والبقر والغنم وصنفان من احلبوب احلنطة والشعري وصنفان من الثمر التمر والزبيب ويف 

ن الذهب هو احللي فقط وذلك أنه ذهب فقهاء احلجاز مالك والليث والذي اختلفوا فيه م. الزيت خالف شاذ
والسبب يف . فيه الزكاة: والشافعي إىل أنه ال زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس وقال أبو حنيفة وأصحابه

بالترب اختالفهم تردد شبه بني العروض وبني الترب والفضة اللتني املقصود منهما املعاملة يف مجيع األشياء شبهه 
ليس فيه زكاة ومن شبهه بالترب والفضة اليت : والفضة فمن شبهه بالعروض اليت املقصود منها املنافع أوال قال

وذلك . والختالفهم أيضا سبب آخر وهو اختالف اآلثار يف ذلك. املقصود فيها املعاملة هبا أوال قال فيه الزكاة
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه " ليس يف احللي زكاة: "قالأنه روى جابر عن النيب عليه الصالة والسالم أنه 

عن جده أن امرأة أتت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعها ابنة هلا ويف يد ابنتها مسك من ذهب فقال 
فخلعتهما " أيسرك أن يسورك اهللا هبما يوم القيامة سوارين من نار؟: "قالت ال قال" أتؤدين زكاة هذا؟: "هلا

واألثران ضعيفان وخباصة حديث جابر ولكون . مها هللا ولرسوله: ا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالتوألقتهم
السبب األملك الختالفهم تردد احللي املتخذ للباس بني الترب والفضة اللذين املقصود منهما أوال املعاملة ال 

قصود من الترب والفضة أعين االنتفاع هبا ال االنتفاع وبني العروض املقصود منها اليت بالوضع األول خالف امل
املعاملة وأعين باملعاملة كوهنا مثنا واختلف قول مالك يف احللي املتخذ للكراء فمرة شبهه باحللي املتخذ من 

  .اللباس ومرة شبهه بالترب املتخذ للمعاملة
أما ما اختلفوا يف نوعه . يف صنفه فمنه ما اختلفوا يف نوعه ومنه ما اختلفوا: وأما ما اختلفوا فيه من احليوان

فاخليل وذلك أن اجلمهور على أن ال زكاة يف اخليل فذهب أبو حنيفة إىل أهنا إذا كانت سائمة وقصد هبا النسل 
والسبب يف اختالفهم معارضة القياس للفظ وما يظن من معارضة . أن فيها الزكاة أعين إذا كانت ذكرانا وإناثا

ليس على املسلم يف : "للفظ الذي يقتضي أن ال زكاة فيها فقوله عليه الصالة والسالمأما ا. اللفظ للفظ فيها
  عبده وال يف فرسه

فأشبه . وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن اخليل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل" صدقة
وقد ذكر اخليل : "عليه الصالة والسالموأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله . اإلبل والبقر

قال . فذهب أبو حنيفة إىل أن حق اهللا هو الزكاة وذلك يف السائمة منها" ومل ينس حق اهللا يف رقاهبا وال ظهورها
وأن يكون هذا اللفظ جممال أحرى منه أن يكون عاما فيحتج به يف الزكاة عدا أبا حنيفة يف هذه : القاضي



سف وحممد وصح عن عمر رضي اهللا عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة فقيل إنه كان اختيار املسألة صاحباه أبو يو
وأما ما اختلفوا يف صنفه فهي السائمة من اإلبل والبقر والغنم من غري السائمة منها فإن قوما أوجبوا . منهم

ال : ل سائر فقهاء األمصارالزكاة يف هذه األصناف الثالثة سائمة كانت أو غري سائمة وبه قال الليث ومالك وقا
وسبب اختالفهم معارضة املطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم . زكاة يف غري السائمة من هذه األنواع الثالثة

: وأما املقيد فقوله عليه الصالة والسالم" . يف أربعني شاة شاة: "أما املطلق فقوله عليه الصالة والسالم. اللفظ
الزكاة يف السائمة وغري السائمة ومن غلب املقيد : من غلب املطلق على املقيد قالف" يف سائمة الغنم الزكاة"

الزكاة يف السائمة منها فقط ويشبه أن يقال إن من سبب اخلالف يف ذلك أيضا معارضة دليل اخلطاب : قال
أن ال زكاة يف  يقتضي" يف سائمة الغنم الزكاة: "وذلك أن دليل اخلطاب يف قوله عليه الصالة والسالم. للعموم

يقتضي أن السائمة يف هذا مبنزلة غري " يف كل أربعني شاة شاة: "غري السائمة وعموم قوله عليه الصالة والسالم
السائمة لكن العموم أقوى من دليل اخلطاب كما أن تغليب املقيد على املطلق أشهر من تغليب املطلق على 

قضي على املقيد وأن يف الغنم سائمة وغري سائمة الزكاة وذهب أبو حممد بن حزم إىل أن املطلق ي. املقيد
وأن البقر ملا مل يثبت " ليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة: "وكذلك يف اإلبل لقوله عليه الصالة والسالم

فيها أثر وجب أن يتمسك فيها باإلمجاع وهو أن الزكاة يف السائمة منها فقط فتكون التفرقة بني البقر وغريها 
  "يف أربعني شاة شاة: "وأما القياس املعارض لعموم قوله عليه الصالة والسالم فيها. ال ثالثاقو

فهو أن السائمة هي اليت املقصود منها النماء والربح وهو املوجود فيها أكثر ذلك والزكاة إمنا هي فضالت 
احلول فمن خصص هبذا  األموال والفضالت إمنا توجد أكثر ذلك يف األموال السائمة ولذلك اشترط فيها

القياس ذلك العموم مل يوجب الزكاة يف غري السائمة ومن مل خيصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك 
يف الصنفني مجيعا فهذا هو ما اختلفوا فيه من احليوان اليت جتب فيه الزكاة وأمجعوا على أنه ليس فيما خيرج من 

وسبب . فيه الزكاة: ه فاجلمهور على أنه ال زكاة فيه وقال قوماحليوان زكاة إال العسل فإهنم اختلفوا في
" يف كل عشرة أزق زق: "اختالفهم اختالفهم يف تصحيح األثر الوارد يف ذلك وهو قوله عليه الصالة والسالم

  .خرجه الترمذي وغريه
س النبات الذي جتب فيه وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على األصناف األربعة اليت ذكرناها فهو جن

الزكاة فمنهم من مل ير الزكاة إال يف تلك األربع فقط وبه قال ابن أيب ليلى وسفيان الثوري وابن املبارك ومنهم 
الزكاة يف كل ما : الزكاة يف مجيع املدخر املقتات من النبات وهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال: من قال

وسبب اخلالف إما بني من قصر الزكاة على . طب والقصب وهو أبو حنيفةخترجه األرض ما عدا احلشيش واحل
األصناف اجملمع عليها وبني من عداها إىل املدخر املقتات فهو اختالفهم يف تعلق الزكاة هبذه األصناف األربعة 

يات عدى هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي االقتيات فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها ومن قال لعلة االقت
ا خترجه . الوجوب جلميع املقتات وسبب اخلالف بني من قصر الوجوب على املقتات وبني من عداه إىل مجيع م

األرض إال ما وقع عليه اإلمجاع من احلشيش واحلطب والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ أما اللفظ 
  الذي يقتضي العموم فهو قوله

وما مبعىن الذي والذي من " سماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشرفيما سقت ال: "عليه الصالة والسالم



ُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت{: ألفاظ العموم وقوله تعاىل وأما . } َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه{: اآلية إىل قوله} َو
غالبا إال فيما هو قوت فمن خصص العموم القياس فهو أن الزكاة إمنا املقصود منها سد اخللة وذلك ال يكون 

  هبذا القياس

أسقط الزكاة مما عدا املقتات ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إال ما أخرجه اإلمجاع والذين اتفقوا على 
املقتات اختلفوا يف أشياء من قبل اختالفهم فيها هل هي مقتاتة أم ليست مبقتاتة؟ وهل يقاس على ما اتفق عليه 

ليس يقاس؟ مثل اختالف مالك والشافعي يف الزيتون فإن مالكا ذهب إىل وجوب الزكاة فيه ومنع ذلك أو 
وسبب اختالفهم هل هو قوت أم ليس بقوت؟ ومن هذا الباب اختالف . الشافعي يف قوله األخري مبصر

. يف الثمار دون اخلضروذهب بعضهم إىل أن الزكاة جتب . أصحاب مالك يف إجياب الزكاة يف التني أو ال إجياهبا
اآلية ومن فرق يف } َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوغَْيَر َمْعُروَشاٍت{: وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه

واتفقوا على أال زكاة يف العروض اليت مل يقصد هبا . اآلية بني الثمار والزيتون فال وجه لقوله إال وجه ضعيف
ا يف أجتب الزكاة فيما اختذ منها للتجارة؟ فذهب فقهاء األمصار إىل وجوب ذلك ومنع ذلك التجارة واختلفو

والسبب يف اختالفهم اختالفهم يف وجوب الزكاة بالقياس واختالفهم يف تصحيح حديث مسرة بن . أهل الظاهر
يه جندب أنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا أن خنرج الزكاة مما نعده لل بيع وفيما روي عنه عل

وأما القياس الذي اعتمده اجلمهور فهو أن العروض املتخذة للتجارة " . أد زكاة الرب: "الصالة والسالم أنه قال
. مال مقصود به التنمية فأشبه األجناس الثالثة اليت فيها الزكاة باتفاق أعين احلرث واملاشية والذهب والفضة

ثابتة عن عمر وابن عمر وال خمالف هلما من الصحابة وبعضهم يرى أن مثل وزعم الطحاوي أن زكاة العروض 
  .هذا هو إمجاع من الصحابة أعين إذا نقل عن واحد منهم قول ومل ينقل عن غريه خالفه وفيه ضعف

  يف معرفة كم جتب ومن كم جتب: اجلملة الثالثة

  مدخل

  :اجلملة الثالثة
ألموال املزكاة وهو املقدار الذي فيه جتب الزكاة فيما له منها وأما معرفة النصاب يف واحد واحد من هذه ا

ا اتفقوا عليه واختلفوا فيه يف جنس  نصاب ومعرفة الواجب من ذلك أعين يف عينه وقدره فإنا نذكر من ذلك م
جنس من هذه األجناس املتفق عليها واملختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه ولنجعل هذا الكالم يف ذلك يف 

يف : اخلامس. يف البقر: الرابع. يف الغنم: الثالث. يف اإلبل: ؟ الثاين.يف الذهب والفضة: الفصل األول: لفصو
  .يف العروض: السادس. النبات

  الفصل األول يف الذهب والفضة
: تأما املقدار الذي جتب فيه الزكاة من الفضة فإهنم اتفقوا على أنه مخس أواق لقوله عليه الصالة والسالم الثاب

ما عدا املعدن من الفضة فإهنم اختلفوا يف اشتراط النصاب منه " ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة"
فإهنم اتفقوا على أن ، وأما القدر الواجب فيه، ويف املقدار الواجب فيه واألوقية عندهم أربعون درمها كيال



واختلفوا من هذا .  يكونا خرجا من معدنأعين يف الفضة والذهب معا ما مل: الواجب يف ذلك هو ربع العشر
هل فيهما أوقاص أم ال؟ أعين هل فوق النصاب : والثاين. يف نصاب الذهب: أحدها: الباب يف مواضع مخسة

هل يضم بعضها إىل بعض يف الزكاة فيعدان كصنف واحد؟ أعين عند : والثالث. قدر ال تزيد الزكاة بزيادته؟
. هل من شرط النصاب أن يكون املالك واحدا ال اثنني؟: لفان؟ والرابعإقامة النصاب أم مها صنفان خمت

  .يف اعتبار نصاب املعدن وحوله وقدر الواجب فيه: اخلامس
وهي اختالفهم يف نصاب الذهب فإن أكثر العلماء على أن الزكاة جتب يف عشرين دينارا : أما املسألة األوىل 

والشافعي وأيب حنيفة وأصحاهبم وأمحد ومجاعة فقهاء األمصار  وزنا كما جتب يف مائيت درهم هذا مذهب مالك
ليس يف الذهب شيء حىت : وقالت طائفة منهم احلسن بن أيب احلسن البصري وأكثر أصحاب داود بن علي

ليس يف الذهب زكاة حىت يبلغ صرفها : وقالت طائفة ثالثة. يبلغ أربعني دينارا ففيها ربع عشرها دينار واحد
أو قيمتها فإذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا أو أقل أو أكثر مائيت درهم 

هذا فيما كان منها دون األربعني دينارا فإذا بلغت أربعني دينارا كان االعتبار هبا نفسه ال بالدراهم ال صرفا وال 
يب صلى اهللا عليه وسلم كما ثبت وسبب اختالفهم يف نصاب الذهب أنه مل يثبت يف ذلك شيء عن الن. قيمة

هاتوا : "وما روي عن احلسن بن عمارة من حديث علي أنه عليه الصالة والسالم قال. ذلك يف نصاب الفضة
  زكاة الذهب من كل عشرين دينارا

فليس عند األكثر مما جيب العمل به النفراد احلسن بن عمارة به فمن مل يصح عنده هذا احلديث " نصف دينار
وأما مالك فاعتمد يف ذلك على العمل . يف ذلك على اإلمجاع وهو اتفاقهم على وجوهبا يف األربعنياعتمد 

السنة اليت ال اختالف فيها عندنا أن الزكاة جتب يف عشرين دينارا كما جتب يف مائيت : ولذلك قال يف املوطأ
ا كان عندهم من جنس واحد جعلوا وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون األربعني تبعا للدراهم فإنه مل. درهم

الفضة هي األصل إذ كان النص قد ثبت فيها وجعلوا الذهب تابعا هلا يف القيمة ال يف الوزن وذلك فيما دون 
موضع اإلمجاع وملا قيل أيضا إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة وجاء يف بعض اآلثار ليس فيما دون مخس 

  .أواق من الرقة صدقة
إن ما زاد على مائيت درهم من : وأما اختالفهم فيما زاد على النصاب فيها فإن اجلمهور قالوا: انية املسألة الث

الوزن ففيه حبساب ذلك أعين ربع العشر وممن قال هبذا القول مالك والشافعي وأبو يوسف وحممد صاحبا أيب 
ال شيء فيما زاد على املائيت : راقوقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل الع. حنيفة وأمحد بن حنبل ومجاعة

درهم حىت تبلغ الزيادة أربعني درمها فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم وهبذا القول قال أبو حنيفة 
وسبب اختالفهم اختالفهم يف تصحيح حديث احلسن بن عمارة ومعارضة دليل . وزفر وطائفة من أصحاهبما

أما حديث احلسن . هذا الباب خمتلفني يف هذا احلكم وهي املاشية واحلبوب اخلطاب له وترددمها بني أصلني يف
قد : "بن عمارة فإنه رواه عن أيب إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

عفوت عن صدقة اخليل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائيت درهم مخسة دراهم ومن كل عشرين 
ارا نصف دينار وليس يف مائيت درهم شيء حىت حيول عليها احلول ففيها مخسة دراهم فما زاد ففي كل دين



أربعني درمها درهم ويف كل أربعة دنانري تزيد على العشرين دينارا درهم حىت تبلغ أربعني دينارا ففي كل أربعني 
  وأما دليل اخلطاب" . دينار ويف كل أربعة وعشرين نصف دينار ودرهم

ومفهومه أن فيما زاد " ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة: "املعارض له فقوله عليه الصالة والسالم
فإن النص على األوقاص . وأما ترددمها بني األصلني اللذين مها املاشية واحلبوب. على ذلك الصدقة قل أو كثر

لفضة والذهب باملاشية قال فيهما األوقاص وأمجعوا على أنه ال أوقاص يف احلبوب فمن شبه ا. ورد يف املاشية
  .ومن شبههما باحلبوب قال ال وقص

وهي ضم الذهب إىل الفضة يف الزكاة فإن عند مالك وأيب حنيفة ومجاعة أهنا تضم الدراهم : وأما املسألة الثالثة 
ال يضم ذهب إىل : إىل الدنانري فإذا كمل من جمموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة وقال الشافعي وأبو ثور وداود

وسبب اختالفهم هل كل واحد منهما جيب فيها الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما وهو . فضة وال فضة إىل ذهب
تلفات؟ فمن رأى أن املعترب يف كل واحد منهما هو عينه  كوهنما كما يقول الفقهاء رؤوس األموال وقيم امل

مها إىل الثاين كاحلال يف البقر والغنم ومن رأى أن مها جنسان ال يضم أحد: ولذلك اختلف النصاب فيهما قال
املعترب فيهما هو ذلك األمر اجلامع الذي قلناه أوجب ضم بعضهما إىل بعض ويشبه أن يكون األظهر اختالف 
األحكام حيث ختتلف األمساء وختتلف املوجودات أنفسها وإن كان قد يوهم احتادمها اتفاق املنافع وهو الذي 

فرأى مالك . محه اهللا يف هذا الباب ويف باب الربا والذين أجازوا ضمهما اختلفوا يف صفة الضماعتمده مالك ر
ضمهما بصرف حمدود وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قدميا فمن كانت عنده عشرة 

وقال من هؤالء . ردنانري ومائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده وجاز أن خيرج من الواحد عن اآلخ
تضم بالقيمة يف وقت الزكاة فمن كانت عنده مثال مائة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مائة درهم وجبت : آخرون

عليه فيهما الزكاة ومن كانت عنده مائة درهم تساوي أحد عشر مثقاال وتسعة مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما 
: ا القول قال الثوري إال أنه يراعي األحوط للمساكني يف الضمالزكاة وممن قال هبذا القول أبو حنيفة ومبثل هذ

يضم األقل منها إىل األكثر وال يضم األكثر إىل األقل وقال : ومنهم من قال: أعين القيمة أو الصرف احملدود
ألن  تضم الدنانري بقيمتها أبدا كانت الدنانري أقل من الدراهم أو أكثر وال تضم الدراهم إىل الدنانري: آخرون

  الدراهم أصل

إذا كان عنده : وقال بعضهم. والدنانري فرع إذ كان مل يثبت يف الدنانري حديث وال إمجاع حىت تبلغ أربعني
نصاب من أحدمها ضم إليه قليل اآلخر وكثريه ومل ير الضم يف تكميل النصاب إذا مل يكن يف واحد منهما 

من أن جيعلوا من شيئني نصاهبما خمتلف يف الوزن نصابا  وسبب هذا االرتباك ما راموه. نصاب بل يف جمموعهما
واحدا وهذا كله ال معىن له ولعل من رام ضم أحدمها إىل اآلخر فقد أحدث حكما يف الشرع حيث ال حكم 
ألنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب وال فضة ويستحيل يف عادة التكليف واألمر بالبيان أن يكون يف 

حملتملة حكم خمصوص فيسكت عنه الشارع حىت يكون سكوته سببا ألن يعرض فيه من أمثال هذه األشياء ا
  .االختالف ما مقداره هذا املقدار والشارع إمنا بعث صلى اهللا عليه وسلم لرفع االختالف

فإن عند مالك وأيب حنيفة أن الشريكني ليس جيب على أحدمها زكاة حىت يكون لكل : وأما املسألة الرابعة 
وسبب اختالفهم اإلمجاع . هما نصاب وعند الشافعي أن املال املشترك حكمه حكم مال رجل واحدواحد من



فإن هذا القدر ميكن أن " ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة: "الذي يف قوله عليه الصالة والسالم
خيصه هذا احلكم كان ملالك يفهم منه أنه إمنا خيصه هذا احلكم إذا كان ملالك واحد فقط وميكن أن يفهم منه أنه 

واحد أو أكثر من مالك واحد إال أنه ملا كان مفهوم اشتراط النصاب إمنا هو الرفق فواجب أن يكون النصاب 
والشافعي كأنه شبه الشركة باخللطة ولكن تأثري اخللطة . من شرطه أن يكون ملالك واحد وهو األظهر واهللا أعلم

  .أيت بعديف الزكاة غري متفق عليه على ما سي
وهي اختالفهم يف اعتبار النصاب يف املعدن وقدر الواجب فيه فإن مالكا والشافعي راعيا : وأما املسألة اخلامسة 

النصاب يف املعدن وإمنا اخلالف بينهما أن مالكا مل يشترط احلول واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد يف 
فيما خيرج منه هو ربع العشر وأما أبو حنيفة فلم ير وال  اجلملة الرابعة وكذلك مل خيتلف قوهلما إن الواجب

وسبب اخلالف يف ذلك هل اسم الركاز يتناول املعدن أم ال يتناوله؟ ألنه قال . الواجب هو اخلمس: حوال وقال
  وروى أشهب عن مالك أن" ويف الركاز اخلمس: "عليه الصالة والسالم

فسبب اختالفهم يف هذا هو اختالفهم يف داللة اللفظ وهو . مساملعدن الذي يوجد بغري عمل أنه ركاز وفيه اخل
  .االختالفات العامة اليت ذكرناها

  الفصل الثاين يف نصاب اإلبل والواجب فيه
وأمجع املسلمون على أن يف كل مخس من اإلبل شاة إىل أربع وعشرين فإذا كانت مخسا وعشرين ففيها ابنة 

نة خماض فابن لبون ذكر فإذا كانت ستا وثالثني ففيها بنت لبون إىل مخس خماض إىل مخس وثالثني فإن مل تكن اب
وأربعني فإذا كانت ستا وأربعني ففيها حقة إىل ستني فإذا كانت واحدا وستني ففيها جذعة إىل مخس وسبعني 

ومائة  فإذا كانت ستا وسبعني ففيها ابنتا لبون إىل تسعني فإذا كانت واحدا وتسعني ففيها حقتان إىل عشرين
. لثبوت هذا كله يف كتاب الصدقة الذي أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمل به بعده أبو بكر وعمر

منها فيما زاد على العشرين واملائة ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن : واختلفوا منها يف مواضع
  يف صغار اإلبل وإن وجبت فما الواجب؟ الذي فوقه أو الذي حتته ما حكمه؟ ومنها هل جتب الزكاة

إذا زادت على عشرين ومائة : وهي اختالفهم فيما زاد على املائة وعشرين فإن مالكا قال: فأما املسألة األوىل 
واحدة فاملصدق باخليار إن شاء أخذ ثالث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتني إىل أن تبلغ ثالثني ومائة فيكون فيها 

بل يأخذ ثالث بنات لبون خيار إىل أن تبلغ مثانني ومائة فتكون : وقال ابن القاسم من أصحابه .حقة وابنتا لبون
بل يأخذ : وقال عبد امللك بن املاجشون من أصحاب مالك. فيها حقة وابنتا لبون وهبذا القول قال الشافعي

إذا : حنيفة وأصحابه والثوري أبو: وقال الكوفيون. الساعي حقتني فقط من غري خيار إىل أن تبلغ مائة وثالثني
زادت على عشرين ومائة عادت الفريضة على أوهلا ومعىن عودها أن يكون عندهم يف كل مخس ذود شاة فإذا 
كانت اإلبل مائة ومخسة وعشرين كان فيها حقتان وشاة احلقتان للمائة والعشرين والشاة للخمس فإذا بلغت 

نت مخسا وثالثني ففيها حقتان وثالث شياه إىل أربعني ومائة فإذا بلغتها ثالثني ومائة ففيها حقتان وشاتان فإذا كا
  ففيها حقتان وأربع شياه إىل مخس وأربعني ومائة فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنة خماض احلقتان



للمائة والعشرين وابنة املخاض للخمس وعشرين كما كانت يف الفرض األول إىل مخسني ومائة فإذا بلغتها 
ثالث حقاق فإذا زادت على اخلمسني ومائة استقبل هبا الفريضة األوىل إىل أن تبلغ مائتني فيكون فيها ففيها 

وأما ما عدا الكوفيني من الفقهاء فإهنم اتفقوا على أن ما زاد على املائة . أربع حقاق مث يستقبل هبا الفريضة
الفهم يف عودة الفرض أو ال عودته وسبب اخت. والثالثني ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة

فما زاد على : "اختالف اآلثار يف هذا الباب وذلك أنه ثبت يف كتاب الصدقة أنه قال عليه الصالة والسالم
وروي من طريق أيب بكر ابن عمرو بن حزم عن " العشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة

إذا زادت اإلبل على مائة وعشرين "والسالم أنه كتب كتاب الصدقة وفيه  أبيه عن جده عن النيب عليه الصالة
فذهب اجلمهور إىل ترجيح احلديث األول إذ هو أثبت وذهب الكوفيون إىل ترجيح حديث " استؤنفت الفريضة

وال يصح أن يكون مثل هذا إال توقيفا : عمرو بن حزم ألنه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود قالوا
وأما سبب اختالف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على املائة وعشرين . كان مثل هذا ال يقال بالقياس إذ

إىل الثالثني فألنه مل يستقم هلم حساب األربعينات وال اخلمسينات فمن رأى أن ما بني املائة وعشرين إىل أن 
يء ظاهر حىت يبلغ مائة وثالثني وهو ليس فيما زاد على ظاهر احلديث الثابت ش: يستقيم احلساب وقص قال

وأما الشافعي وابن القاسم فإمنا ذهبا إىل أن فيها ثالث بنات لبون ألنه قد روي عن ابن شهاب . ظاهر احلديث
يف كتاب الصدقة أهنا إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثالث بنات لبون فإذا بلغت ثالثني ومائة ففيها بنتا 

ف ابن املاجشون وابن القاسم هو معارضة ظاهر األثر الثابت للتفسري الذي يف هذا فسبب اختال. لبون وحقة
احلديث فإن ابن املاجشون رجح ظاهر األثر لالتفاق على ثبوته وابن القاسم والشافعي محال اجململ على املفصل 

  .وأما ختيري مالك الساعي فكأنه مجع بني األثرين واهللا أعلم. املفسر
  وهو إذا عدم السن الواجب من اإلبل الواجبة وعنده: لثانية وأما املسألة ا

وقال قوم بل يعطي السن الذي . يكلف شراء ذلك السن: السن الذي فوق هذا السن أو حتته فإن مالكا قال
عنده وزيادة عشرين درمها إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتني وإن كان أعلى دفع إليه املصدق عشرين 

 وهذا ثابت يف كتاب الصدقة فال معىن للمنازعة فيه ولعل مالكا مل يبلغه هذا احلديث وهبذا درمها أو شاتني
. الواجب عليه القيمة على أصله يف إخراج القيم يف الزكاة: وقال أبو حنيفة. احلديث قال الشافعي وأبو ثور

  .وقال قوم بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة
جتب فيها الزكاة : وهي هل جتب يف صغار اإلبل وإن وجبت فماذا يكلف؟ فإن قوما قالوا: لثة وأما املسألة الثا

ال جتب فيها : وسبب اختالفهم هل يتناول اسم اجلنس الصغار أو ال يتناوله؟ والذين قالوا. ال جتب: وقوم قالوا
أتانا مصدق النيب عليه : نه قالزكاة هو أبو حنيفة ومجاعة من أهل الكوفة وقد احتجوا حبديث سويد بن غفلة أ

إن يف عهدي أن ال آخذ من راضع لنب وال أمجع بني متفرق : الصالة والسالم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول
: والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال. وأتاه رجل بناقة كوماء فأىب أن يأخذها: وال نفرق بني جمتمع قال

يأخذ منها وهو األقيس وبنحو هذا االختالف اختلفوا يف : م ومنهم من قاليكلف شراء السن الواجبة عليه
  .صغار البقر وسخال الغنم



  الفصل الثالث يف نصاب البقر وقدر الواجب يف ذلك
وقالت طائفة يف كل عشر من البقر شاة إىل . مجهور العلماء على أن يف ثالثني من البقر تبيعا ويف أربعني مسنة

وقيل إذا بلغت مخسا وعشرين ففيها بقرة إىل مخس وسبعني ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك فإذا  ثالثني ففيها تبيع
واختلف فقهاء األمصار فيما بني األربعني . بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعني بقرة وهذا عن سعيد بن املسيب

ألربعني حىت تبلغ الستني والستني فذهب مالك والشافعي وأمحد والثوري ومجاعة أن ال شيء فيما زاد على ا
فإذا بلغت ستني ففيها تبيعان إىل سبعني ففيها مسنة وتبيع إىل مثانني ففيها مسنتان إىل تسعني ففيها ثالثة أتبعة إىل 

  مائة ففيها تبيعان ومسنة مث هكذا

فق على وسبب اختالفهم يف النصاب أن حديث معاذ غري مت. ما زاد ففي كل ثالثني تبيع ويف كل أربعني مسنة
وسبب اختالف فقهاء األمصار يف الوقص يف البقر أنه جاء يف حديث معاذ . صحته ولذلك مل خيرجه الشيخان
حىت أسأل فيها النيب عليه الصالة والسالم فلما قدم عليه وجده قد تويف : هذا أنه توقف يف األوقاص وقال

القياس فمن قاسها على اإلبل والغنم مل ير صلى اهللا عليه وسلم فلما مل يرد يف ذلك نص طلب حكمه من طريق 
يف األوقاص شيئا ومن قال إن األصل يف األوقاص الزكاة إال ما استثناه الدليل من ذلك وجب أن ال يكون 

  .عنده يف البقر وقص إذ ال دليل هنالك من إمجاع وال غريه

  الفصل الرابع يف نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك
على أن يف سائمة الغنم إذا بلغت أربعني شاة شاة إىل عشرين ومائة فإذا زادت على وأمجعوا من هذا الباب 

العشرين ومائة ففيها شاتان إىل مائتني فإذا زادت على املائتني فثالث شياه إىل ثالمثائة فإذا زادت على الثالمثائة 
لغنم ثالمثائة شاة وشاة واحدة إذا كانت ا: ففي كل مائة شاة وذلك عند اجلمهور إال احلسن بن صاحل فإنه قال

أن فيها أربع شياه وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها مخس شياه وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهيم 
ا قال اجلمهور واتفقوا على أن املعز تضم مع الغنم واختلفوا . واآلثار الثابتة املرفوعة يف كتاب الصدقة على م

: وقال أبو حنيفة. يأخذ من األكثر عددا فإن استوت خري الساعي: ال مالكمن أي صنف منها يأخذ املصدق فق
يأخذ الوسط من األصناف املختلفة لقول عمر رضي اهللا : وقال الشافعي. بل الساعي خيري إذا اختلفت األصناف

ل الغنم تعد عليهم السخلة حيملها الراعي وال نأخذها وال ينفذ األكولة وال الريب وال املاخض وال فح: عنه
وكذلك اتفق مجاعة فقهاء األمصار على أنه ال يؤخذ . ونأخذ اجلذعة والثنية وذلك عدل بني خيار املال ووسطه

يف الصدقة تيس وال هرمة وال ذات عوار لثبوت ذلك يف كتاب الصدقة إال أن يرى املصدق أن ذلك خري 
ال أم ال؟ فرأى مالك والشافعي أن تعد واختلفوا يف العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب امل. للمساكني

  وسبب اختالفهم هل مطلق االسم. وروي عن أيب حنيفة أهنا ال تعد

واختلفوا من هذا الباب يف نسل األمهات هل تعد مع األمهات . يتناول األصحاء واملرضى أم ال يتناوهلما؟
ال يعتد بالسخال : فعي وأبو حنيفة وأبو ثورفيكمل النصاب هبا إذا مل تبلغ نصابا؟ فقال مالك يعتد هبا وقال الشا

وسبب اختالفهم احتمال قول عمر رضي اهللا عنه إذ أمر أن تعد عليهم بالسخال . إال أن تكون األمهات نصابا
وال يؤخذ منها شيء فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت وقوم فهموا هذا مطلقا وأحسب أن أهل الظاهر ال 



يعدون هبا لو كانت ولو مل تكن ألن اسم اجلنس ال ينطلق عليها عندهم وأكثر  يوجبون يف السخال شيئا وال
واختلف القائلون بذلك هل هلا تأثري يف قدر النصاب . الفقهاء على أن للخلطة تأثريا يف قدر الواجب من الزكاة

نصاب وتفسري ذلك أن أم ال؟ وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثريا ال يف قدر الواجب وال يف قدر ال
واختلفوا من ذلك يف . مالكا والشافعي وأكثر فقهاء األمصار اتفقوا على أن اخللطاء يزكون زكاة املالك الواحد

أحدمها يف نصاب اخللطاء هل يعد نصاب مالك واحد سواء أكان لكل واحد منهم نصاب أو مل يكن؟ : موضعني
الثاين يف صفة اخللطة اليت هلا تأثري يف . ل واحد منهم نصاب؟أم إمنا يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لك

فسبب اختالفهم . وأما اختالفهم أوال يف هل للخلطة تأثري يف النصاب ويف الواجب أو ليس هلا تأثري؟. ذلك
ال جيمع بني مفترق وال يفرق بني : "اختالفهم يف مفهوم ما ثبت يف كتاب الصدقة من قوله عليه الصالة والسالم

وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بالسوية فإن كل واحد من صليت أنزل مفهوم هذا " جمتمع خشية الصدقة
احلديث على اعتقاده وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثريا ما يف النصاب والقدر الواجب أو يف القدر الواجب 

ال جيمع بني : "وقوله" ما يتراجعان بالسويةوما كان من خليطني فإهن: "إن قوله عليه الصالة والسالم: فقط قالوا
يدل داللة واضحة أن ملك اخلليطني كملك رجل واحد فإن هذا األثر خمصص " مفترق وال يفرق بني جمتمع
: إما يف الزكاة عند مالك وأصحابه" ليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة: "لقوله عليه الصالة والسالم

: وأما الذين مل يقولوا باخللطة فقالوا. الزكاة والنصاب معا عند الشافعي وأصحابهأعين يف قدر الواجب وإما يف 
  ،إن الشريكني قد يقال هلما خليطان

ة أن " ال جيمع بني مفترق وال يفرق بني جمتمع: "وحيتمل أن يكون قوله عليه الصالة والسالم إمنا هو هني للسعا
صدقة مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة فيقسم عليه يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة ال

: إىل أربعني ثالث شياة أو جيمع ملك رجل واحد إىل ملك رجل آخر حيث يوجب اجلمع كثرة الصدقة قالوا
وإذا كان هذا االحتمال يف هذا احلديث وجب أن ال ختصص به األصول الثابتة اجملمع عليها أعين أن النصاب 

إن لفظ اخللطة هو أظهر : وأما الذين قالوا باخللطة فقالوا. كاة يعترب مبلك الرجل الواحدواحلق الواجب يف الز
أهنما يتراجعان : "يف اخللطة نفسها منه يف الشركة وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصالة والسالم فيهما

أهنما : "الصالة والسالممما يدل على أن احلق الواجب عليهما حكمه حكم رجل واحد وأن قوله عليه " بالسوية
  يدل على أن اخلليطني ليسا" يتراجعان بالسوية

بشريكني ألن الشريكني ليس يتصور بينهما تراجع إذ املأخوذ هو من مال الشركة فمن اقتصر على هذا املفهوم 
ومن اخلليطان إمنا يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهما نصاب : ومل يقس عليه النصاب قال

نصاهبما نصاب الرجل الواحد كما أن زكاهتما زكاة رجل : جعل حكم النصاب تابعا حلكم احلق الواجب قال
على ما " ال جيمع بني مفترق وال يفرق بني جمتمع: "واحد وكل واحد من هؤالء أنزل قوله عليه الصالة والسالم

أن اخلليطني يكون لكل واحد "  يفرق بني جمتمعال: "معىن قوله: فأما مالك رمحه اهللا تعاىل فإنه قال. ذهب إليه
: منهما مائة شاة وشاة فتكون عليهما فيهما ثالث شياه فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة ومعىن قوله

أن يكون النفر الثالث لكل واحد منهم أربعون شاة فإذا مجعوها كان عليهم شاة واحدة " ال جيمع بني مفترق"
: وأما الشافعي فقال معىن قوله. ي إمنا هو متوجه حنو اخللطاء الذين لكل واحد منهم نصابفعلى مذهبه النه



ا غنمهما مل جيب عليهما فيها زكاة إذ كان " وال يفرق بني جمتمع" أن يكون رجالن هلما أربعون شاة فإذا فرق
اختلفوا فيما هي اخللطة وأما القائلون باخللطة فإهنم . نصاب اخللطاء عنده نصاب ملك رجل واحد يف احلكم

إن من شرط اخللطة أن ختتلط ماشيتهما وتراحا لواحد وحتلبا لواحد : فأما الشافعي فقال. املؤثرة يف الزكاة
  وتسرحا لواحد وتسقيا معا وتكون فحوهلما

خمتلطة وال فرق عنده باجلملة بني اخللطة والشركة ولذلك يعترب كمال النصاب لكل واحد من الشريكني كما 
ا اشتركا يف الدلو واحلوض واملراح والراعي والفحل واختلف أصحابه يف . تقدم وأما مالك فاخلليطان عنده م

وسبب اختالفهم اشتراك اسم اخللطة ولذلك مل ير قوم تأثري اخللطة يف . مراعاة بعض هذه األوصاف أو مجيعها
  .الزكاة وهو مذهب أيب حممد ابن حزم األندلسي

  اب احلبوب والثمار والقدر الواجب يف ذلكالفصل اخلامس يف نص
وأمجعوا على أن الواجب يف احلبوب أما ما سقي بالسماء فالعشر وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر لثبوت 

وأما النصاب فإهنم اختلفوا يف وجوبه يف هذا اجلنس من مال الزكاة فصار . ذلك عنه صلى اهللا عليه وسلم
وهو مخسة أوسق والوسق ستون صاعا بإمجاع والصاع أربعة أمداد مبد النيب  اجلمهور إىل إجياب النصاب فيه

عليه الصالة والسالم واجلمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسرية بالبغدادي وإليه رجع أبو يوسف حني 
ويف ناظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل املدينة بذلك وكان أبو حنيفة يقول يف املد إنه رطالن 

وسبب اختالفهم معارضة العموم . ليس يف احلبوب والثمار نصاب: وقال أبو حنيفة. الصاع إنه مثانية أرطال
فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف : "أما العموم فقوله عليه الصالة والسالم. للخصوص

واحلديثان ثابتان فمن " سق صدقةليس فيما دون مخسة أو: "أما اخلصوص فقوله عليه الصالة والسالم" العشر
رأى أن اخلصوص يبىن على العموم قال ال بد من النصاب وهو املشهور ومن رأى أن العموم واخلصوص 

متعارضان إذا جهل املتقدم فيهما واملتأخر إذ كان قد ينسخ اخلصوص بالعموم عنده وينسخ العموم باخلصوص 
كون للبعض وقد يكون للكل ومن رجح العموم قال ال إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه والنسخ قد ي

نصاب ولكن محل اجلمهور عندي اخلصوص على العموم هو من باب ترجيح اخلصوص على العموم يف اجلزء 
الذي تعارضا فيه فإن العموم فيه ظاهر واخلصوص فيه نص فتأمل هذا فإنه السبب الذي صري اجلمهور إىل أن 

  يقولوا بين العام على اخلاص

وعلى احلقيقة ليس بنيانا فإن التعارض بينهما موجود إال أن يكون اخلصوص متصال بالعموم فيكون استثناء 
. واحتجاج أيب حنيفة يف النصاب هبذا العموم فيه ضعف فإن احلديث إمنا خرج خمرج تبيني القدر الواجب منه

يف ضم احلبوب بعضها إىل بعض يف  :املسألة األوىل: واختلفوا من هذا الباب يف النصاب يف ثالث مسائل
هل حيسب على الرجل ما يأكله من : الثالثة. يف جواز تقدير النصاب يف العنب والتمر باخلرص: الثانية. النصاب

  .مثره وزرعه قبل احلصاد واجلذاذ يف النصاب أم ال؟
جيده إىل رديئه وتؤخذ الزكاة فإهنم أمجعوا على أن الصنف الواحد من احلبوب والثمر جيمع : أما املسألة األوىل 

. أعين من اجليد والرديء فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه: عن مجيعه حبسب قدر كل واحد منهما



واختلفوا يف ضم القطاين بعضها إىل بعض ويف ضم احلنطة والشعري والسلت فقال مالك القطنية كلها صنف 
القطاين كلها أصناف كثرية : وأبو حنيفة وأمحد ومجاعةأيضا وقال الشافعي . واحد احلنطة والشعري والسلت

حبسب أمسائها وال يضم منها شيء إىل غريه يف جناسة النصاب وكذلك الشعري والسلت واحلنطة عندهم أصناف 
وسبب اخلالف هل املراعاة يف الصنف الواحد هو اتفاق . ثالثة ال يضم واحد منها إىل اآلخر لتكميل النصاب

كلما اختلفت أمساؤها فهي أصناف كثرية ومن قال اتفاق : اق األمساء؟ فمن قال اتفاق األمساء قالاملنافع أو اتف
كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أمساؤها فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته : املنافع قال

لشرع األمساء واآلخر باألشياء اليت اعترب باستقراء الشرع أعين أن أحدمها حيتج ملذهبه باألشياء اليت اعترب فيها ا
الشرع فيها املنافع ويشبه أن يكون شهادة الشرع لألمساء يف الزكاة أكثر من شهادته للمنافع وإن كان كال 

  .االعتبارين موجودا يف الشرع واهللا أعلم
العلماء على إجازة اخلرص وهي تقدير النصاب باخلرص واعتباره به دون الكيل فإن مجهور : وأما املسألة الثانية 

ال : وقال داود. يف النخيل واألعناب حني يبدو صالحها للضرورة أن خيلي بينها وبني أهلها يأكلوهنا رطبا
  اخلرص باطل وعلى رب املال أن: وقال أبو حنيفة وصاحباه. خرص إال يف النخيل فقط

تالفهم يف جواز اخلرص معارضة والسبب يف اخ. يؤدي عشر ما حتصل بيده زاد على اخلرص أو نقص منه
ا روي أن رسول اهللا . األصول لألثر الوارد يف ذلك أما األثر الوارد يف ذلك وهو الذي متسك به اجلمهور فهو م

وأما األصول اليت . صلى اهللا عليه وسلم كان يرسل عبد اهللا بن رواحة وغريه إىل خيرب فيخرص عليهم النخل
ملنهي عنها وهو بيع الثمر يف رؤوس النخل بالثمر كيال وألنه أيضا من باب بيع تعارضه فألنه من باب املزابنة ا

الرطب بالتمر نسيئة فيدخله املنع من التفاضل ومن النسيئة وكالمها من أصول الربا فلما رأى الكوفيون هذا 
ة إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة قالوا حيتمل أن يكون  :مع أن اخلرص الذي كان خيرص على أهل خيرب مل يكن للزكا

أما حبسب خرب مالك فالظاهر أنه كان يف القسمة ملا . قال القاضي. ختمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار
إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي أعين يف قسمة الثمار ال : روي أن عبد اهللا بن رواحة كان إذ فرغ من اخلرص قال

ا حبسب حديث عائشة الذي رو. يف قسمة احلب اه أبو داود فإمنا اخلرص ملوضع النصيب الواجب عليهم يف وأم
ذلك واحلديث هو أهنا قالت وهي تذكر شأن خيرب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبعث عبد اهللا بن رواحة إىل 

زفر خيرب فيخرص عليهم النخل حني يطيب قبل أن يؤكل منه وخرص الثمار مل خيرجه الشيخان وكيفما كان 
 من تلك األصول هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصالة والسالم حكما منه على املسلمني فإن فاخلرص مستثىن

ولو صح . احلكم لو ثبت على أهل الذمة ليس جيب أن يكون حكما عاما على املسلمني إال بدليل واهللا أعلم
قال أمرين رسول اهللا حديث عتاب بن أسيد لكان جواز اخلرص بينا واهللا أعلم وحديث عتاب بن أسيد هو أنه 

صلى اهللا عليه وسلم أن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل مترا وحديث عتاب بن أسيد 
واختلف من . طعن فيه ألن راويه عنه هو سعيد بن املسيب وهو مل يسمع منه ولذلك مل جيز داود خرص العنب

اختالفهم اختالفهم يف قياسه يف ذلك على النخل والسبب يف . أوجب الزكاة يف الزيتون يف جواز خرصه
والعنب واملخرج عند اجلميع من النخل يف الزكاة هو التمر ال الرطب وكذلك الزبيب من العنب ال العنب 

  نفسه وكذلك عند القائلني بوجوب الزكاة يف الزيتون هو الزيت ال احلب



قصدا منه لتشريك الفقراء مع األغنياء يف أعيان  سلمنا أهنا حق للمساكني إن الشارع إمنا علق احلق بالعني
إمنا خصت بالذكر أعيان األموال تسهيال على أرباب األموال ألن كل ذي مال إمنا : واحلنفية تقول. األموال

يسهل عليه اإلخراج من نوع املال الذي بني يديه ولذلك جاء يف بعض األثر أنه جعل يف الدية على أهل احللل 
ا ي   .أيت يف كتاب احلدودحلال على م

  الفصل السادس يف نصاب العروض
والنصاب يف العروض على مذهب القائلني بذلك إمنا هو فيما اختذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبل والنصاب 

فيها على مذهبهم هو النصاب يف العني إذا كانت هذه هي قيم املتلفات ورؤوس األموال وكذلك احلول يف 
أوجبوا الزكاة يف العروض فإن مالكا قال إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كاحلال يف  العروض عند الذين

وأما الذين ال ينضبط هلم وقت ما يبيعونه . الدين وذلك عنده يف التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه
من يوم ابتداء وال يشترونه وهم الذين خيصون باسم املدير فحكم هؤالء عند مالك إذا حال عليهم احلول 

جتارهتم أن يقوم ما بيده من العروض مث يضم إىل ذلك ما بيده من العني وماله من الدين الذي يرجتى قبضه إن مل 
ا اجتمع عنده من أدى زكاته وسواء نض : يكن عليه دين مثله وذلك خبالف قوله يف دين غري املدير فإذا بلغ م

إذا مل : وروى ابن القاسم عنه. هذه رواية ابن املاجشون عن مالكله يف عامه شيء من العني أو مل ينض أو مل و
فمنهم من مل يشترط وجود الناض عنده . يكن له ناض وكان يتجر بالعروض مل يكن عليه يف العروض شيء

زكاة : وقال املزين. والذي شرطه منهم فمنهم من اعترب فيه النصاب ومنهم من مل يعترب ذلك. ومنهم من شرطه
: وقال اجلمهور الشافعي وأبو حنيفة وأمحد والثوري واألوزاعي وغريهم. كون من أعياهنا ال من أمثاهناالعروض ت

بل : وقال قوم. املدير وغري املدير حكمه واحد وأنه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه احلول قومه وزكاه
  ر شيئا ألن احلول إمنا يشترطيزكي مثنه الذي ابتاعه به ال قيمته وإمنا مل يوجب اجلمهور على املدي

وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعني لئال تسقط الزكاة رأسا عن املدير وهذا هو بأن . يف عني املال ال يف نوعه
يكون شرعا زائدا أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس 

منصوص عليه يف الشرع إال ما يعقل من املصلحة الشرعية فيه ومالك واجلواب وهو الذي ال يستند إىل أصل 
  .رمحه اهللا يعترب املصاحل وإن مل يستند إىل أصول منصوص عليها

  :اجلملة الرابعة يف وقت الزكاة
وأما وقت الزكاة فإن مجهور الفقهاء يشترطون يف وجوب الزكاة يف الذهب والفضة واملاشية احلول لثبوت 

اء األربعة والنتشاره يف الصحابة رضي اهللا عنهم والنتشار العمل به والعتقادهم أن مثل هذا ذلك عن اخللف
وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النيب . االنتشار من غري خالف وال جيوز أن يكون إال عن توقيف

ة يف مال حىت حيول عليه احلول: "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ه عند فقهاء األمصار وهذا جممع علي" ال زكا
وسبب االختالف أنه مل يرد يف ذلك . وليس فيه يف الصدر األول خالف إال ما روي عن ابن عباس ومعاوية

هل يشترط احلول يف املعدن إذا قلنا : إحداها: واختلفوا من هذا الباب يف مسائل مثانية مشهورة. حديث ثابت
حول ملكا الواردة على مال جتب فيه : الثالثة. حول ربح املال يف اعتبار: الثانية. إن الواجب فيه ربع العشر؟



يف اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها : اخلامسة. يف اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة: الرابعة. الزكاة
مهات إما على يف حول نسل الغنم إذا قلنا إهنا تضم إىل األ: السابعة. يف حول فائدة املاشية: السادسة. الزكاة

. رأي من يشترط أن تكون وهو الشافعي وأبو حنيفة وإما على مذهب من ال يشترط ذلك وهو مذهب مالك
  .يف جواز إخراج الزكاة قبل احلول: والثامنة

وهي املعدن فإن الشافعي راعى فيه احلول مع النصاب وأما مالك فراعى فيه النصاب دون : أما املسألة األوىل 
  اختالفهم تردد شبهه بني ما خترجه األرض مما جتب فيه الزكاة وبني الترب والفضة املقتنيني فمنوسبب . احلول

شبهه مبا خترجه األرض مل يعترب احلول فيه ومن شبهه بالترب والفضة املقتنيني أوجب احلول وتشبيهه بالترب والفضة 
  .أبني واهللا أعلم
فرأى الشافعي أن حوله يعترب من : فإهنم اختلفوا فيه على ثالثة أقوالوأما اعتبار حول ربح املال : املسألة الثانية 

يوم استفيد سواء كان أو مل يكن وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن ال يعرض ألرباح التجارة حىت 
أي إذا كمل لألصول حول زكى الربح معه : حول الربح هو حول األصل: وقال مالك. حيول عليها احلول

. ومل يتابعه عليه أحد من الفقهاء إال أصحابه: كان أو أقل من نصاب إذا بلغ األصل مع قال أبو عبيد سواء
ال يكون فقالوا إن كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله وإن : وفرق قوم بني أن يكون رأس املال احلائل عليه أو 
وسبب اختالفهم تردد الربح بني أن . حنيفة مل يك نصابا مل يزك وممن قال هبذا القول األوزاعي وأبو ثور وأبو

يستقبل به احلول ومن : يكون حكمه حكم املال املستفاد أو حكم األصل فمن شبهه باملال املستفاد ابتداء قال
حكمه حكم رأس املال إال أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس املال : شبهه باألصل وهو رأس املال قال

ك ال يكون إال إذا ولذلك يضعف قياس الربح على األصل يف مذهب مالك ويشبه قد وجبت فيه الزكاة وذل
أن يكون الذي اعتمده مالك رضي اهللا عنه يف ذلك هو تشبيه ربح املال بنسل الغنم لكن نسل الغنم خمتلف 

  .أيضا فيه وقد روي عن مالك مثل قول اجلمهور
ا على أن املال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من وهي حول الفوائد فإهنم أمجعو: وأما املسألة الثالثة 

واختلفوا إذا استفاد ماال وعنده . غري رحبه يكمل من جمموعهما نصاب أنه يستقبل به احلول من يوم كمل
يزكي املستفاد إن كان نصابا حلوله وال يضم إىل املال الذي : نصاب مال آخر قد حال عليه احلول فقال مالك

ملكا كلها تزكى : الزكاة وهبذا القول يف الفوائد قال الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه و الثوريوجبت فيه 
وسبب اختالفهم هل حكمه حكم املال الوارد عليه . حبول األصل إذا كان األصل نصابا وكذلك الربح عندهم

  أم حكمه حكم مال مل يرد على مال

ال زكاة يف الفائدة ومن جعل : قال. أعين ماال فيه زكاة: آخرآخر؟ فمن قال حكمه حكم مال مل يرد على مال 
إذا كان يف الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعترب حوله حبول : حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال

يقتضي أن ال " ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول: "املال الوارد عليه وعموم قوله عليه الصالة والسالم
اف مال إىل مال إال بدليل وكأن أبا حنيفة اعتمد يف هذا قياس الناض على املاشية ومن أصله الذي يعتمده يض

يف هذا الباب أنه ليس من شرط احلول أن يوجد املال نصابا يف مجيع أجزائه بل أن يوجد نصابا يف طرفيه فقط 
هلك بعضه فصار أقل من نصاب مث استفاد  وبعضا منه يف كله فعنده أنه إذا كان مال يف أول احلول نصابا مث



ماال يف آخر احلول صار به نصابا أنه جتب فيه الزكاة وهذا عنده موجود يف هذا املال ألنه مل يستكمل احلول 
وهو يف مجيع أجزائه مال واحد بعينه بل زاد ولكن ألفي يف طريف احلول نصابا والظاهر أن احلول الذي اشترط 

ال يزيد وال ينقص ال بربح وال بفائدة وال بغري ذلك إذ كان املقصود باحلول هو يف املال إمنا هو يف  مال معني 
كون املال فضلة مستغىن عنه وذلك أن ما بقي حوال عند املالك مل يتغري عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه 

ل إمنا سببه النماء فواجب عليه وأما من رأى أن اشتراط احلول يف املا. الزكاة فإن الزكاة إمنا هي فضول األموال
تضم الفوائد فضال عن األرباح إىل األصول وأن يعترب النصاب يف طريف احلول فتأمل هذا فإنه بني : أن يقول
ولذلك رأى مالك أن من كان عنده يف أول احلول ماشية جتب فيها الزكاة مث باعها وأبدهلا يف آخر . واهللا أعلم

جتب فيها الزكاة فكأنه اعترب أيضا طريف احلول على مذهب أيب حنيفة وأخذ أيضا ما احلول مباشية من نوعها أهنا 
ا قلناه   .اعتمده أبو حنيفة يف فائدة الناض القياس على فائدة املاشية على م

ا قالوا: وأما املسألة الرابعة  يعترب ذلك فيه من أول ما : هي اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة فإن قوم
دينا يزكيه لعدة ذلك إن كان حوال فحول وإن كان أحواال فأحوال أعين أنه إن كان حوال جتب فيه زكاة  كان

يزكيه لعام واحد وإن أقام الدين أحواال : وقوم قالوا. واحدة وإن أحواال وجبت فيه الزكاة لعدة تلك األحوال
  :وقوم قالوا. عند الذي عنده الدين

ومن قال . يستقبل بالدين احلول من يوم قبض فلم يقل بإجياب الزكاة يف الدين وأما من قال. يستقبل به احلول
الزكاة فيه حلول واحد : وأما من قال. الزكاة بعدد األحوال اليت أقام فمصريا إىل تشبيه الدين باملال احلاضر: فيه

ول إن فيه زكاة أو ال يقول وإن أقام أحواال فال أعرف له مستندا يف وقيت هذا ألنه ال خيلو ما دام دينا أن يق
ة فال كالم بل يستأنف به وإن كان فيه زكاة فال خيلو أن يشترط فيها احلول أو ال  ذلك فإن مل يكن فيه زكا

يشترط ذلك فإن اشترطنا وجب أن يعترب عدد األحوال إال أن يقول كلما انقضى حول فلم يتمكن من أدائه 
حضور عني املال وحلول احلول فلم : ن الزكاة وجبت بشرطنيسقط عنه ذلك احلق الالزم يف ذلك احلول فإ

يبق إال حق العام األخري وهذا يشبهه مالك بالعروض اليت للتجارة فإهنا ال جتب عنده فيها زكاة إال إذا باعها 
يه ما شبه باملاشية اليت ال يأيت الساعي أعواما إليها مث يأيت فيجدها قد  انقضت وإن أقامت عنده أحواال كثرية وف

يما تقدم ومل يتمكن من إخراج  ا أن حال عليها احلول ف فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط ألنه مل
الزكاة إذ كان جميء الساعي شرطا عنده يف إخراجها مع حلول احلول سقط عنه حق ذلك احلول احلاضر 

ا جتب فيه الزكاة وهو شيء جيري وحوسب به يف األعوام السالفة كان الواجب فيها أقل أو أكثر إذا كانت مم
وأما الشافعي فرياه ضامنا ألنه ليس جميء الساعي شرطا عنده يف . على غري قياس وإمنا اعترب مالك فيه العمل

الوجوب وعلى هذا كل من رأى أنه ال جيوز أن خيرج زكاة ماله إال بأن يدفعها إىل اإلمام فعدم اإلمام أو عدم 
شرط العدالة يف ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء احلول وقبل التمكن من دفعها إىل اإلمام العادل إن كان ممن 

ومالك تنقسم عنده زكاة الديون هلذه األحوال الثالثة أعين أن من الديون عنده ما يزكى . اإلمام فال شيء عليه
لث دين املدير وحتصيل والثا. لعام واحد فقط مثل ديون التجارة ومنها ما يستقبل هبا احلول مثل ديون املواريث

  .قوله يف الديون ليس بغرضنا
  .وهي حول العروض وقد تقدم القول فيها عند القول يف نصاب العروض: املسألة اخلامسة 



وهي فوائد املاشية فإن مذهب مالك فيها خبالف مذهبه يف فوائد الناض وذلك أنه يبين : وأما املسألة السادسة 
صل نصابا كما يفعل أبو حنيفة يف فائدة الدراهم ويف فائدة املاشية فأبو حنيفة الفائدة على األصل إذا كان األ

مذهبه يف الفوائد حكم واحد أعين أهنا تبىن على األصل إذا كانت نصابا كانت فائدة غنم أو فائدة ناض 
الناض  وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد ويفرق بني فوائد. واألرباح عنده والنسل كالفوائد

وأما الشافعي فاألرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حوهلما بأنفسهما وفوائد املاشية . وفوائد املاشية
ونسلها واحد باعتبار حوهلما باألصل إذا كان نصابا فهذا هو حتصيل مذاهب هؤالء الفقهاء الثالثة وكأنه إمنا 

فالقياس فيهما واحد أعين أن الربح شبيه بالنسل والفائدة فرق مالك بني املاشية والناض اتباعا لعمر وإال 
بالفائدة وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال وال يأخذ منها شيئا وقد تقدم احلديث يف باب 

  .النصاب
حول النسل هو حول األمهات كانت األمهات : وهي اعتبار حول نسل الغنم فإن مالكا قال: املسألة السابعة 

ال يكون حول النسل حول : وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور. صابا أو مل تكن كما قال يف ربح الناضن
  .وسبب اختالفهم هو بعينه سبب اختالفهم يف ربح املال. األمهات إال أن تكون األمهات نصابا

. أبو حنيفة والشافعي وهي جواز إخراج الزكاة قبل احلول فإن مالكا منع ذلك وجوزه: وأما املسألة الثامنة 
وسبب اخلالف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكني فمن قال عبادة وشبهها بالصالة مل جيز إخراجها قبل 
الوقت ومن شبهها باحلقوق الواجبة املؤجلة أجاز إخراجها قبل األجل على جهة التطوع وقد احتج الشافعي 

  .سلف صدقة العباس قبل حملهالرأيه حبديث علي أن النيب عليه الصالة والسالم است

  فيمن جتب له الصدقة: اجلملة اخلامسة
  مدخل

  فيمن جتب له الصدقة: اجلملة اخلامسة

يف صفتهم اليت تقتضي : الثاين. يف عدد األصناف الذين جتب هلم: األول: والكالم يف هذا الباب يف ثالثة فصول
  .كم جيب هلم؟: الثالث. ذلك

  الذين جتب هلم الزكاةالفصل األول يف عدد األصناف 
. اآلية} إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ{: فأما عددهم فهم الثمانية الذين نص اهللا عليهم يف قوله تعاىل

هل جيوز أن تصرف مجيع الصدقة إىل صنف واحد من هؤالء : إحدامها : واختلفوا من العدد يف مسألتني
دون صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إىل أنه األصناف أم هم شركاء يف ال صدقة ال جيوز أن خيص منهم صنف 

: وقال الشافعي. جيوز لإلمام أن يصرفها يف صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك حبسب احلاجة
إن وسبب اختالفهم معارضة اللفظ للمعىن ف. ال جيوز ذلك بل يقسم على األصناف الثمانية كما مسى اهللا تعاىل

اللفظ يقتضي القسمة بني مجيعهم واملعىن يقتضي أن يؤثر هبا أهل احلاجة إذ كان املقصود به سد اخللة فكان 
تعديدهم يف اآلية عند هؤالء إمنا ورد لتمييز اجلنس أعين أهل الصدقات ال تشريكهم يف الصدقة فاألول أظهر 



ما رواه أبو داود عن الصدائي أن رجال سأل  ومن احلجة للشافعي. من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة املعىن
إن اهللا مل يرض حبكم : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.نيب وال غريه يف الصدقات حىت حكم فيها فجزأها مثانية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك حقك  "  
ال؟ فقال مالك: ية وأما املسألة الثان وقال الشافعي . ال مؤلفة اليوم: فهل املؤلفة قلوهبم حقهم باق إىل اليوم أم 

وسبب . بل حق املؤلفة باق إىل اليوم إذا رأى اإلمام ذلك وهم الذين يتألفهم اإلمام على اإلسالم: وأبو حنيفة
ألمة؟ واألظهر أنه عام وهل جيوز ذلك اختالفهم هل ذلك خاص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أو عام له ولسائر ا

ال حاجة : لإلمام يف كل أحواله أو يف حال دون حال؟ أعين يف حال الضعف ال يف حال القوة ولذلك قال مالك
  .إىل املؤلفة اآلن لقوة اإلسالم وهذا كما قلنا التفات منه إىل املصاحل

  يف الصفة اليت تقتضى صرفهاإليهم: الفصل الثاين

  يف الصفة اليت تقتضي صرفها إليهم: الفصل الثاين
: فأحدها الفقر الذي هو ضد الغىن لقوله تعاىل: وأما صفاهتم اليت يستوجبون هبا الصدقة ومينعون منها بأضدادها

واختلفوا يف الغين الذي جتوز له الصدقة من الذي ال جتوز وما مقدار } إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ{
ا الغين الذي ال جتوز له الصدقة فإن اجلمهور على أنه ال جتوز الصدقة لألغنياء بأمجعهم . فلهذا احملرم للصدقة فأم

لغاز يف : ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة: "إال للخمس الذين نص عليهم النيب عليه الصالة والسالم يف قوله
وروي " سكني فتصدق على املسكني فأهدى املسكني للغينسبيل اهللا أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل له جار م

عن ابن القاسم أنه ال جيوز أخذ الصدقة لغين أصال جماهدا كان أو عامال والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيا 
أجازوها للقضاة ومن يف معناهم ممن املنفعة هبم عامة للمسلمني ومن مل جيز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن ال 

وسبب اختالفهم هو هل العلة يف إجياب الصدقة لألصناف املذكورين هو احلاجة فقط أو . ين أصالجتوز لغ
: احلاجة فقط ومن قال: احلاجة واملنفعة العامة؟ فمن اعترب ذلك بأهل احلاجة املنصوص عليهم يف اآلية قال

وأما . ر األصناف املنصوص عليهماحلاجة واملنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعترب املنفعة للعامل واحلاجة بسائ
وذهب . حد الغين الذي مينع من الصدقة فذهب الشافعي إىل أن املانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه االسم

أبو حنيفة إىل أن الغين هو مالك النصاب ألهنم الذين مساهم النيب عليه الصالة والسالم أغنياء لقوله يف حديث 
وإذا كان األغنياء هم "  فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهمفأخربهم أن اهللا: "معاذ له

ليس يف ذلك حد إمنا هو راجع إىل : وقال مالك. الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدهم
وجود : وسبب اختالفهم هل فلهذا املانع هو معىن شرعي أم معىن لغوي؟ فمن قال معىن شرعي قال. االجتهاد

النصاب هو الغىن ومن قال معين لغوي اعترب يف ذلك أقل ما ينطلق عليه االسم فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه 
  االسم هو حمدود يف كل وقت

ويف كل شخص جعل حده هذا ومن رأى أنه غري حمدود وأن ذلك خيتلف باختالف احلاالت واحلاجات 
وقد روى أبو . حمدود وأن ذلك راجع إىل االجتهاد هو غري: واألشخاص واألمكنة واألزمنة وغري ذلك قال

داود يف حديث الغىن الذي مينع الصدقة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ملك مخسني درمها ويف أثر آخر أنه 



واختلفوا من هذا الباب يف صفة . ملك أوقية وهي أربعون درمها وأحسب أن قوما قالوا هبذه اآلثار يف حد الغىن
الفقري أحسن حاال من املسكني وبه قال البغداديون من : ملسكني والفصل الذي بينهما فقال قومالفقري وا

املسكني أحسن حاال من الفقري وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يف أحد : أصحاب مالك وقال آخرون
وهذا النظر هو لغوي إن مل  قوليه ويف قوله الثاين أهنما امسان داالن على معىن واحد وإىل هذا ذهب ابن القاسم

واألشبه عند استقراء اللغة أن يكونا امسني دالني على معىن واحد خيتلف باألقل واألكثر . يكن له داللة شرعية
يف كل واحد منهما ال أن هذا راتب من أحدمها على قدر غري القدر الذي اآلخر راتب عليه واختلفوا يف قوله 

هم العبيد يعتقهم اإلمام ويكون والؤهم للمسلمني وقال الشافعي وأبو : مالك فقال} َوِفي الرِّقَابِ{: تعاىل
ا ينفقه: حنيفة وبعضهم يشترط فيه . هم املكاتبون وابن السبيل هو عندهم املسافر يف طاعة ينفذ زاده فال جيد م

والرباط وبه قال أبو سبيل اهللا مواضع اجلهاد : وأما يف سبيل اهللا فقال مالك. أن يكون ابن السبيل جار الصدقة
هو الغازي جار الصدقة وإمنا اشترط جار الصدقة ألن عند : وقال الشافعي. احلجاج والعمار: وقال غريه. حنيفة

  .أكثرهم أنه ال جيوز تنقيل الصدقة من بلد إىل بلد إال من ضرورة

  الفصل الثالث كم جيب هلم؟
ذا كان دينه يف طاعة ويف غري سرف بل يف أمر ضروري وأما قدر ما يعطى من ذلك أما الغارم فبقدر ما عليه إ

وكذلك ابن السبيل يعطى ما حيمله إىل بلده ويشبه أن يكون ما حيمله إىل مغزاه عند من جعل ابن السبيل 
واختلفوا يف مقدار ما يعطى املسكني الواحد من الصدقة فلم حيد مالك يف ذلك حدا وصرفه إىل . الغازي

  وسواء كان ما يعطى من: افعي قالاالجتهاد وبه قال الش

وقال . وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من املساكني مقدار نصاب من الصدقة. ذلك نصابا أو أقل من نصاب
يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت : وقال الليث. ال يعطى أحد أكثر من مخسني درمها: الثوري

أنه ال جيب أن يعطى عطية يصرب هبا من الغىن يف مرتبة من ال جتوز له  الزكاة كثرية وكأن أكثرهم جممعون على
الصدقة ألن ما حصل له من ذلك املال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار يف أول مراتب الغىن فهو 

. راتب الغىنوإمنا اختلفوا يف ذلك الختالفهم يف هذا القدر فهذه املسألة كأهنا تبىن على معرفة أول م. حرام عليه
وأما العامل عليها فال خالف عند الفقهاء أنه إمنا يأخذ بقدر عمله فهذا ما رأينا أن نثبته يف هذا الكتاب وإن 

  .تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا أحلقناه به إن شاء اهللا تعاىل

  كتاب زكاة الفطر
  مدخل

  كتاب زكاة الفطر

: والثالث. يف معرفة من جتب عليه: والثاين. معرفة حكمهايف : أحدها: والكالم يف هذا الكتاب يتعلق بفصول
  .من جتوز له؟: واخلامس. مىت جتب عليه؟: والرابع. كم جتب عليه ومماذا جتب عليه؟



  الفصل األول يف معرفة حكمها
فأما زكاة الفطر فإن اجلمهور على أهنا فرض وذهب بعض املتأخرين من أصحاب مالك إىل أهنا سنة وبه قال 

وسبب اختالفهم تعارض اآلثار يف ذلك وذلك بأنه ثبت من . هي منسوخة بالزكاة: وقال قوم. لعراقأهل ا
حديث عبد اهللا بن عمر أنه قال فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا 

ا يقتضي الوجوب على من متر أو صاعا من شعري على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني وظاهر هذ
مذهب من يقلد الصاحب يف فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصالة والسالم إذا مل حيد لنا لفظه وثبت 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف حديث األعرايب املشهور وذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  فذهب اجلمهور إىل أن هذه الزكاة داخلة حتت" ال إال أن تطوع: "هل علي غريها؟ قال: الزكاة قال

  قيمن جتب عليه وعمن جتب: الفصل الثاين

  الفصل الثاين فيمن جتب عليه وعمن جتب
وأمجعوا على أن املسلمني خماطبون هبا ذكرانا كانوا أو إناثا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا حلديث ابن عمر 

على أهل العمود زكاة الفطر وإمنا هي على أهل القرى وال حجة له وما  ليس: املتقدم إال ما شذ فيه الليث فقال
وأما عمن جتب؟ فإهنم اتفقوا على أهنا جتب على املرء يف نفسه وأهنا . شذ أيضا من قول من مل يوجبها على اليتيم

ا مل يكن هلم مال زكاة بدن ال زكاة مال وأهنا جتب يف ولده الصغار عليه إذا مل يكن هلم مال وكذلك يف عبيده إذ
  .واختلفوا فيما سوى ذلك

. أهنا أفطر الرجال عمن ألزمه الشرع النفقة عليه ووافقه يف ذلك الشافعي: وتلخيص مذهب مالك يف ذلك
وإمنا خيتلفان من قبل اختالفهم فيمن أفطر املرء نفقته إذا كان معسرا ومن ليس تلزمه وخالفه أبو حنيفة يف 

إذا كان له مال زكى عن نفسه : ها وخالفهم أبو ثور يف العبد إذا كان له مال فقالالزوجة وقال تؤدي عن نفس
ومل يزك عنه سيده وبه قال أهل الظاهر واجلمهور على أنه ال جتب على املرء يف أوالده الصغار إذا كان هلم مال 

ن مال االبن فهو زكاة فطر وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وقال احلسن هي على األب وإن أعطاها م
. ضامن وليس من شرط هذه الزكاة الغىن عند أكثرهم وال نصاب بل أن تكون فضال عن قوته وقوت عياله

ال جتب على من جتوز له الصدقة ألنه ال جيتمع أن جتوز له وأن جتب عليه وذلك بني : وقال أبو حنيفة وأصحابه
مة ملكلف مكلف يف ذاته فقط كاحلال يف سائر العبادات وإمنا اتفق على أن هذه الزكاة ليست بالز. واهللا أعلم

الويل يلزمه إخراج : بل ومن قبل غريه إلجياهبا على الصغري والعبيد فمن فهم من هذا أن علة احلكم الوالية قال
  املنفق: الصدقة عن كل من يليه ومن فهم من هذه النفقة قال

منا عرض هذا االختالف ألنه اتفق يف الصغري والعبد وإ. جيب أن خيرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع
ومها اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات املكلف فقط بل ومن قبل غريه إن وجدت الوالية فيها 
ووجوب النفقة فذهب مالك إىل أن العلة يف ذلك وجوب النفقة وذهب أبو حنيفة إىل أن العلة يف ذلك الوالية 

. وقد روي مرفوعا أدوا زكاة الفطر عن كل من متونون ولكنه غري مشهور. وا يف الزوجةولذلك اختلف
ا وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال وذلك مبين على أنه : واختلفوا من العبيد يف مسائل إحداها كما قلن



ليس على : لشافعي وأمحدوالثانية يف العبد الكافر هل يؤدى عنه زكاته أم ال؟ فقال مالك وا. ميلك أو ال ميلك
والسبب يف اختالفهم اختالفهم يف الزيادة . عليه الزكاة فيه: وقال الكوفيون. السيد يف العبد الكافر زكاة

من املسلمني فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر أيضا : الواردة يف ذلك يف حديث ابن عمر وهو قوله
وللخالف أيضا سبب آخر وهو كون . عن العبيد الكفار الذي هو راوي احلديث من مذهبه إخراج الزكاة

الزكاة الواجبة على السيد يف العبد هل هي ملكان أن العبد مكلف أو أنه مال؟ فمن قال ملكان أنه مكلف 
ويدل على ذلك إمجاع العلماء على أن العبد إذا أعتق : اشترط اإلسالم ومن قال ملكان أنه مال مل يشترطه قالوا

والثالثة يف املكاتب فإن مالكا . ه مواله زكاة الفطر أنه ال يلزمه إخراجها عن نفسه خبالف الكفاراتومل خيرج عن
والسبب يف . ال زكاة عليه فيه: يؤدي عنه سيده زكاة الفطر وقال الشافعي وأبو حنيفة وأمحد: وأبا ثور قاال

ذهب مالك والشافعي وأمحد إىل أن على  والرابعة يف عبيد التجارة. اختالفهم تردد املكاتب بني احلر والعبد
وسبب اخلالف معارضة القياس . ليس يف عبيد التجارة صدقة: السيد فيهم زكاة الفطر وقال أبو حنيفة وغريه

للعموم وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة يف عبيد التجارة وغريهم وعند أيب حنيفة أن هذا 
ماع زكاتني يف مال واحد وكذلك اختلفوا يف عبيد العبيد وفروع هذا العموم خمصص بالقياس وذلك هو اجت

  .الباب كثرية

  الفصل الثالث مماذا جتب؟
ا ذهبوا إىل أهنا جتب إما من الرب أو التمر أو الشعري أو الزبيب أو األقط وأن ذلك على  وأما مماذا جتب؟ فإن قوم

هو غالب قوت البلد أو قوت املكلف إذا مل يقدر  التخيري للذي جتب عليه وقوم ذهبوا إىل أن الواجب عليه
والسبب يف اختالفهم اختالفهم يف مفهوم حديث . على قوت البلد وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن املذهب

أيب سعيد اخلدري أنه قال كنا خنرج زكاة الفطر يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاعا من الطعام أو 
أي أخرج من هذا : من أقط أو صاعا من متر فمن فهم من هذا احلديث التخيري قالصاعا من شعري أو صاعا 

أجزأ عنه ومن فهم منه أن اختالف املخرج ليس سببه اإلباحة وإمنا سببه اعتبار قوت املخرج أو قوت غالب 
من التمر والشعري وأما كم جيب؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه ال يؤدى يف زكاة الفطر . بالقول الثاين: البلد قال

ال : أقل من صاع لثبوت ذلك يف حديث ابن عمر واختلفوا يف قدر ما يؤدى من القمح فقال مالك والشافعي
والسبب يف اختالفهم تعارض . جيزى من الرب نصف صاع: جيزى منه أقل من صاع وقال أبو حنيفة وأصحابه

ا خنرج زكاة الفطر يف عهد رسول اهللا صلى اهللا كن: اآلثار وذلك أنه جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري أنه قال
عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعري أو صاعا من أقط أو صاعا من متر أو صاعا من زبيب وظاهره أنه 

يف : "وروى الزهري أيضا عن أيب سعيد عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. أراد بالطعام القمح
وروي عن ابن . خرجه أبو داود" بر بني اثنني أو صاعا من شعري أو متر عن كل واحد صدقة الفطر صاعا من

كانت صدقة الفطر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاعا : املسيب أنه قال
عيد نصف صاع من الرب ومن أخذ بظاهر حديث أيب س: شعري أو صاعا من متر فمن أخذ هبذه األحاديث قال

  .وقاس الرب يف ذلك على الشعري سوى بينهما يف الوجوب



  الفصل الرابع مىت جتب زكاة الفطر؟
وأما مىت جيب إخراج زكاة الفطر؟ فإهنم اتفقوا على أهنا جتب يف آخر رمضان حلديث ابن عمر فرض رسول اهللا 

: ك يف رواية ابن القاسم عنهصلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان واختلفوا يف حتديد الوقت فقال مال
وروى عنه أشهب أهنا جتب بغروب الشمس من آخر يوم رمضان وباألول . جتب بطلوع الفجر من يوم الفطر

أو خبروج شهر : وسبب اختالفهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد. قال أبو حنيفة وبالثاين قال الشافعي
ة هذا االختالف يف املولود يولد قبل الفجر من يوم العيد رمضان؟ ألن ليلة العيد ليست من شهر رمضان وفائد

  .وبعد مغيب الشمس هل جتب عليه أم ال جتب؟

  الفصل اخلامس يف معرفتها
أغنوهم عن السؤال يف : "وأما ملن تصرف فأمجعوا على أهنا تصرف لفقراء املسلمني لقوله عليه الصالة والسالم

وسبب . جتوز هلم: مة واجلمهور على أهنا ال جتوز هلم وقال أبو حنيفةواختلفوا هل جتوز لفقراء الذ" هذا اليوم
اختالفهم هل سبب جوازها هو الفقر فقط أو الفقر مع اإلسالم معا؟ فمن قال الفقر واإلسالم مل جيزها للذميني 

املسلمون ومن قال الفقر فقط أجازها هلم واشترط قوم يف أهل الذمة الذين جتوز هلم أن يكونوا رهبانا وأمجع 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إىل : "على أن زكاة األموال ال جتوز ألهل الذمة لقوله عليه الصالة والسالم

  " .فقرائهم
  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

  كتاب الصيام
  الصوم الواجب

  الصوم

  معرفة أنواع الصيام الواجب

  مكتاب الصيا

  :وهذا الكتاب ينقسم أوال قسمني
  .أحدمها يف الصوم الواجب

  .يف املندوب إليه: واآلخر
  :والنظر يف الصوم الواجب ينقسم إىل قسمني

  .يف الصوم: أحدمها
  .يف الفطر: واآلخر

  :فإنه ينقسم أوال إىل مجلتني: أما القسم األول وهو الصيام
  .معرفة أنواع الصيام الواجب: إحدامها



  .معرفة أركانه: واألخرى
  وأما القسم الذي

  معرفة أركانه

  :اجلملة الثانية
والثالث خمتلف فيه وهو . اثنان متفق عليهما ومها الزمان واإلمساك عن املفطرات: يف األركان واألركان ثالثة

  .النية
  :الذي هو الزمان فإنه ينقسم إىل قسمني: فأما الركن األول 

  .انزمان الوجوب وهو شهر رمض: أحدمها
زمان اإلمساك عن املفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليايل ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانني : واآلخر

. مسائل وقواعد اختلفوا فيها فلنبدأ مبا يتعلق من ذلك بزمان الوجوب وأول ذلك يف حتديد طريف هذا الزمان
فأما طرفا . حملددة يف حق شخص شخص وأفق أفقوثانيا يف معرفة الطريق اليت هبا يتوصل إىل معرفة العالمة ا

  هذا الزمان فإن العلماء أمجعوا

على أن الشهر العريب يكون تسعا وعشرين ويكون ثالثني وعلى أن االعتبار يف حتديد شهر رمضان إمنا هو 
بعد  وعىن بالرؤية أول ظهور القمر" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: "الرؤية لقوله عليه الصالة والسالم

فأما اختالفهم إذا غم . واختلفوا يف احلكم إذا غم الشهر ومل متكن الرؤية ويف وقت الرؤية املعترب. السؤال
اهلالل فإن أن احلكم يف ذلك أن تكمل العدة ثالثني فإن كان الذي غم هالل أول الشهر عن الشهر الذي قبله 

. لذي غم هالل آخر الشهر صام الناس ثالثني يوماثالثني يوما وكان أول رمضان احلادي والثالثني وإن كان ا
يه هالل أول الشهر صيم اليوم الثاين وهو الذي يعرف بيوم الشك . وذهب ابن عمر إىل أنه إن كان املغمى عل

وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي اهلالل رجع إىل احلساب مبسري القمر والشمس وهو مذهب مطرف بن 
من كان مذهبه االستدالل بالنجوم : وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال. نيالشخري وهو من كبار التابع

وسبب . ومنازل القمر مث تبني له من جهة االستدالل أن اهلالل مرئي وقد غم فإن له أن يعقد الصوم وجيزيه
م فاقدروا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليك: "اختالفهم اإلمجال الذي يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

. ومنهم من رأى أن معىن التقدير له هو عده باحلساب. فذهب اجلمهور إىل أن تأويله أكملوا العدة ثالثني" له
ذكرنا وفيه بعد يف اللفظ وإمنا . ومنهم من رأى أن معىن ذلك أن يصبح املرء صائما وهو مذهب ابن عمر كما 

فإن غم عليكم فأكملوا : "أنه قال عليه الصالة والسالم صار اجلمهور إىل هذا التأويل حلديث ابن عباس الثابت
وذلك جممل وهذا مفسر فوجب أن حيمل اجململ على املفسر وهي طريقة ال خالف فيها بني " العدة ثالثني

وأما . األصوليني فإهنم ليس عندهم بني اجململ واملفسر تعارض أصال فمذهب اجلمهور يف هذا الئح واهللا أعلم
عتبار وقت الرؤية فإهنم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاين واختلفوا إذا اختالفهم يف ا

رؤي يف سائر أوقات النهار أعين أول ما رؤي فمذهب اجلمهور أن القمر يف أول وقت رئي من النهار أنه لليوم 
  املستقبل كحلم رؤيته بالعشي وهبذا القول قال مالك والشافعي



وقال أبو يوسف من أصحاب أيب حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب . يفة ومجهور أصحاهبموأبو حن
وسبب اختالفهم ترك . إذا رؤي اهلالل قبل الزوال فهو لليلة املاضية وإن رؤي بعد الزوال فهو لآلتية: مالك

عن النيب عليه الصالة اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إىل األخبار يف ذلك وليس يف ذلك أثر 
أحدمها عام واآلخر مفسر فذهب قوم إىل العام : والسالم يرجع إليه لكن روي عن عمر رضي اهللا عنه أثران

أتانا كتاب عمر وحنن : وذهب قوم إىل املفسر فأما العام فما رواه األعمش عن أيب وائل شقيق بن سلمة قال
يتم اهلالل هنارا فال تفطروا حىت يشهد رجالن أهنما رأياه خبانقني أن األهلة بعضها أكرب من بعض فإذا رأ

وأما اخلاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن اخلطاب أن قوما رأوا اهلالل بعد الزوال فأفطروا . باألمس
قال . إذا رأيتم اهلالل هنارا قبل الزوال فأفطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال فال تفطروا: فكتب إليهم يلومهم وقال

الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر ال يرى والشمس بعد مل تغب إال وهو بعيد منها ألنه حينئذ : القاضي
يكون أكرب من قوس الرؤية وإن كان خيتلف يف الكرب والصغر فبعيد واهللا أعلم أن يبلغ من الكرب أن يرى 

فرق يف ذلك قبل الزوال وال بعده وإمنا املعترب والشمس بعد مل تغب ولكن املعتمد يف ذلك التجربة كما قلنا وال 
أحدمها احلس : وأما اختالفهم يف حصول العلم بالرؤية فإن له طريقني. يف ذلك مغيب الشمس أو ال مغيبها

واآلخر اخلرب فأما طريق احلس فإن العلماء أمجعوا على أن من أبصر هالل الصوم وحده أن عليه أن يصوم إال 
ال يصوم إال برؤية غريه معه واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده؟ فذهب مالك وأبو : إنه قالعطاء بن أيب رباح ف

يفطر وبه قال أبو ثور وهذا ال معىن له فإن النيب عليه الصالة : وقال الشافعي. حنيفة وأمحد إىل أنه ال يفطر
على الصيام باخلرب عن الرؤية  والسالم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية والرؤية إمنا تكون باحلس ولوال اإلمجاع

لبعد وجوب الصيام باخلرب لظاهر هذا احلديث وإمنا فرق من فرق بني هالل الصوم والفطر ملكان سد الذريعة أن 
إن خاف التهمة أمسك عن : ال يدعي الفساق أهنم رأوا اهلالل فيفطرون وهم بعد مل يروه ولذلك قال الشافعي

  من أفطر وقد: مالك فقالاألكل والشرب واعتقد الفطر وشذ 

وأما طريق اخلرب فإهنم اختلفوا يف . عليه القضاء فقط: وقال أبو حنيفة. رأى اهلالل وحده فعليه القضاء والكفارة
إنه ال جيوز أن يصام وال يفطر : فأما مالك فقال. عدد املخربين الذين جيب قبول خربهم عن الرؤية يف صفتهم

إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية وال : ال الشافعي يف رواية املزينوق. بأقل من شهادة رجلني عدلني
إن كانت السماء مغيمة قبل واحد وإن كانت صاحية مبصر كبري : وقال أبو حنيفة. يفطر بأقل من شهادة رجلني
عن  وقد روي. وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلني إذا كانت السماء مصحية. مل يقبل إال شهادة اجلم الغفري

مالك أنه ال تقبل شهادة الشاهدين إال إذا كانت السماء مغيمة وأمجعوا على أنه ال تقبل يف الفطر إال اثنان إال 
وسبب اختالفهم اختالف اآلثار يف هذا . أبا ثور فإنه مل يفرق يف ذلك بني الصوم والفطر كما فرق الشافعي

ة أو من باب العمل باألحاديث اليت ال يشترط فيها الباب وتردد اخلرب يف ذلك بني أن يكون من باب الشهاد
أما اآلثار فمن ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب أنه خطب الناس يف اليوم . العدد

إين جالست أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسألتهم وكلهم حدثوين أن رسول : الذي يشك فيه فقال
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأمتوا ثالثني فإن شهد شاهدان : "وسلم قال اهللا صلى اهللا عليه
يه وسلم فقال" فصوموا وأفطروا أبصرت : ومنها حديث ابن عباس أنه قال جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عل



يا بالل أذن يف الناس : "قال نعم: قال" أتشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله؟: "اهلالل الليلة فقال
ومنها حديث ربعي بن خراش . ويف إسناده خالف ألنه رواه مجاعة مرسال: خرجه الترمذي قال" فليصوموا غدا

كان الناس يف : خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
النيب صلى اهللا عليه وسلم ألهل اهلالل أمس عشية فأمر رسول  آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند

اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إىل املصلى فذهب الناس يف هذه اآلثار مذهب الترجيح 
  ،ومذهب اجلمع فالشافعي مجع بني حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على ظاهرمها

أعين تشبيه : والفطر باثنني ومالك رجح حديث عبد الرمحن بن زيد ملكان القياسفأوجب الصوم بشهادة واحد 
ذلك بالشهادة يف احلقوق ويشبه أن يكون أبو ثور مل ير تعارضا بني حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش 

وذلك أن الذي يف حديث ربعي ابن خراش أنه قضى بشهادة اثنني ويف حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة 
واحد وذلك مما يدل على جواز األمرين مجيعا ال أن ذلك تعارض وال أن الفضاء األول خمتص بالصوم والثاين 

بالفطر فإن القول هبذا إمنا ينبين على توهم التعارض وكذلك يشبه أن ال يكون تعارض بني حديث عبد الرمحن 
النص فقد نرى أن قول أيب ثور على  بن زيد وبني حديث ابن عباس إال بدليل اخلطاب وهو ضعيف إذا عارضه

شذوذه هو أبني مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد ألن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط 
العدد فيها عبادة غري معللة فال جيوز أن يقاس عليها وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها ملوضع التنازع الذي 

ليت تعرض من قبل قول أحد اخلصمني فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلب وامليل إىل يف احلقوق والشبهة ا
حجة أحد الشخصني أقوى ومل يتعد بذلك االثنني لئال يعسر قيام الشهادة فتبطل احلقوق وليس يف رؤية القمر 

ر وهالل الصوم شبهة من خمالف توجب االستظهار بالعدد ويشبه أن يكون الشافعي إمنا فرق بني هالل الفط
للتهمة اليت تعرض للناس يف هالل الفطر وال تعرض يف هالل الصوم ومذهب أيب بكر بن املنذر هو مذهب أيب 

ثور وأحسبه هو مذهب أهل الظاهر وقد احتج أبو بكر بن املنذر هلذا احلديث بانعقاد اإلمجاع على وجوب 
كذلك يف دخول الشهر وخروجه إذ كالمها  الفطر واإلمساك عن األكل بقول واحد فوجب أن يكون األمر

عالمة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم وإذا قلنا إن الرؤية تثبت باخلرب يف حق من مل يره فهل يتعدى ذلك 
د؟ أعين هل جيب على أهل بلد ما إذا مل يروه أن يأخذوا يف ذلك برؤية بلد آخر أم لكل بلد  من بلد إىل بل

ا مالك فإن ابن القاسم واملصريني رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر  رؤية؟ فيه خالف فأم
وروى املدنيون . رأوا اهلالل أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غريهم وبه قال الشافعي وأمحد

  ،عن مالك أن الرؤية ال أفطر باخلرب عند غري أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية

  الفطر

  املفَطِّرات و املفطرين وأحكامهممعرفة 
...  

  القسم الثاين من الصوم املفروض



. وصنف جيوز له الفطر والصوم بإمجاع: وهو الكالم يف الفطر وأحكامه واملفطرون يف الشرع على ثالثة أقسام
  وصنف ال جيوز له الفطر وكل واحد من هؤالء. وصنف جيب عليه الفطر على اختالف يف ذلك بني املسلمني

وهذا التقسيم . فاملريض باتفاق واملسافر باختالف واحلامل الكبري. تتعلق به أحكام أما الذين جيوز هلم األمران
هل إن صام أجزأه صومه أم ليس جيزيه؟ وهل إن كان : كله جممع عليه فأما املسافر فالنظر فيه يف مواضع منها

بينهما؟ وهل الفطر اجلائز له هو يف سفر حمدود أم  جيزي املسافر صومه األفضل له الصوم أو الفطر أو هو خمري
يف كل ما ينطلق عليه اسم السفر يف وضع اللغة؟ ومىت يفطر املسافر؟ ومىت ميسك؟ وهل إذا مرض بعض الشهر 

ا حكمه؟ وأما املريض فالنظر فيه أيضا يف حتديد املرض الذي جيوز له . له أن ينشىء السفر أم ال؟ مث إذا أفطر م
  .ويف حكم الفطر فيه الفطر

وهي إن صام املريض واملسافر هل جيزيه صومه عن فرضه أم ال؟ فإهنم اختلفوا يف ذلك : أما املسألة األوىل 
. فذهب اجلمهور إىل أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه وذهب أهل الظاهر إىل أنه ال جيزيه وأن فرضه هو أيام أخر

بني أن حيمل على } كَانَ َمرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر َوَمْن{: والسبب يف اختالفهم تردد قوله تعاىل
احلقيقة فال يكون هنالك حمذوف أصال أو حيمل على اجملاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر وهذا 

: حيملها على اجملاز قالاحلذف يف الكالم هو أهل صناعة الكالم بلحن اخلطاب فمن محل اآلية على احلقيقة ومل 
إمنا فرضه عدة من : ومن قدر فأفطر قال} فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر{: إن فرض املسافر عدة من أيام أخر لقوله تعاىل

أيام أخر إذا أفطر وكال الفريقني يرجح تأويله باآلثار الشاهدة لكال املفهومني وإن كان األصل هو أن حيمل 
أما اجلمهور فيحتجون ملذهبهم مبا ثبت من حديث .  يدل الدليل على محله على اجملازالشيء على احلقيقة حىت

سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على : أنس قال
فيصوم بعضهم  كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسافرون: الصائم ومبا ثبت عنه أيضا أنه قال

وأهل الظاهر حيتجون ملذهبهم مبا ثبت عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج . ويفطر بعضهم
  إىل مكة عام الفتح يف رمضان فصام حىت بلغ الكديد مث

وهذا : قالوا. أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون باألحدث فاألحدث من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .واحلجة على أهل الظاهر إمجاعهم على أن املريض إذا صام أجزأه صومه: قال أبو عمر. دل على نسخ الصومي

وهي هل الصوم أفضل أو الفطر؟ إذا قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب اجلمهور فإهنم : وأما املسألة الثانية 
. قال هبذا القول مالك وأبو حنيفة فبعضهم رأى أن الصوم أفضل وممن: اختلفوا يف ذلك على ثالثة مذاهب

وبعضهم رأى أن ذلك على التخيري وأنه ليس . وبعضهم رأى أن الفطر أفضل وممن قال هبذا القول أمحد ومجاعة
والسبب يف اختالفهم معارضة املفهوم من ذلك لظاهر بعض املنقول ومعارضة املنقول بعضه . أحدمها أفضل

ا كان لبعض وذلك أن املعىن املعقول من إج ازة الفطر للصائم إمنا هو الرخصة له ملكان رفع املشقة عنه وم
رخصة فاألفضل ترك الرخصة ويشهد هلذا حديث محزة عن عمرو األسلمي خرجه مسلم أنه قال يا رسول اهللا 

هي رخصة من : "أجد يف قوة على الصيام يف السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: وأما ما ورد من قوله عليه الصالة والسالم" فمن أخذ هبا فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليهاهللا 

ومن أن آخر فعله عليه الصالة والسالم كان الفطر فيوهم أن الفطر أفضل " ليس من الرب أن تصوم يف السفر"



. ضعوا املباح أفضل من احلكملكن الفطر ملا كان ليس حكما وإمنا هو من فعل املباح عسر على اجلمهور أن ي
سأل محزة بن عمرو األسلمي رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأما من خري يف ذلك فلمكان حديث عائشة قالت

أفطر: "وسلم عن الصيام يف السفر فقال   .خرجه مسلم" إن شئت فصم وإن شئت ف
فإن العلماء . يف سفر غري حمدود وهي هل الفطر اجلائز للمسافر هو يف سفر حمدود أو: وأما املسألة الثالثة 

اختلفوا فيها فذهب اجلمهور إىل أنه إمنا يفطر يف السفر الذي تقصر فيه الصالة وذلك على حسب اختالفهم يف 
والسبب يف اختالفهم . وذهب قوم إىل أنه يفطر يف كل ما ينطلق عليه اسم السفر وهم أهل الظاهر. هذه املسألة

  ذلك أن ظاهرمعارضة ظاهر اللفظ للمعىن و

ةٌ ِمْن {: اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعاىل َمْن كَانَ َمرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّ َو
وأما املعىن املعقول من إجازة الفطر يف السفر فهو املشقة وملا كان الصحابة كأهنم جممعون على احلد } أَيَّامٍ أَُخَر

وأما املرض الذي جيوز فيه الفطر فإهنم اختلفوا . اس يف ذلك على احلد يف تقصري الصالةيف ذلك وجب أن يق
وذهب قوم إىل . فيه أيضا فذهب قوم إىل أنه املرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة وبه قال مالك

فهم هو بعينه سبب وسبب اختال. وقال قوم إذا انطلق عليه اسم املريض أفطر. أنه املرض الغالب وبه قال أمحد
  .اختالفهم يف حد السفر

يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا : وهي مىت يفطر املسافر ومىت ميسك فإن قوما قالوا: وأما املسألة اخلامسة 
واستحبت مجاعة . ال يفطر يومه ذلك وبه قال فقهاء األمصار: وقالت طائفة. وبه قال الشعيب واحلسن وأمحد

يدخل املدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما وبعضهم يف ذلك أكثر تشديدا من بعض العلماء ملن علم أنه 
ذهب بعض النهار فذهب مالك و . وكلهم مل يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة واختلفوا فيمن دخل وقد 

يكف عن األكل وكذلك احلائض عنده تطهر : وقال أبو حنيفة وأصحابه. الشافعي إىل أنه يتمادى على فطره
أما األثر فإنه . والسبب يف اختالفهم يف الوقت الذي يفطر فيه املسافر هو معارضة األثر للنظر. كف عن األكلت

ثبت من حديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صام حىت بلغ الكديد مث أفطر وأفطر الناس معه 
م أفطروا بعد تبييتهم الصوم ويف هذا املعىن وأما الناس فال يشك أهن. وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم

أيضا حديث جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج عام الفتح إىل مكة فسار حىت بلغ 
كراع الغميم وصام الناس مث دعا بقدح من ماء فرفعه حىت نظر الناس إليه مث شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض 

وخرج أبو داود عن أيب نضرة الغفاري أنه ملا جتاوز " ئك العصاة أولئك العصاةأول: "الناس قد صام فقال
  :البيوت دعا بالسفرة قال جعفر راوي احلديث

ا . فأكل: أترغب عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال جعفر: ألست تؤم البيوت؟ فقال: فقال وأم
: م ليلة سفره مل جيز له أن يبطل صومه وقد بيته لقوله تعاىلالنظر فلما كان املسافر ال جيوز له إال أن يبيت الصو

فالسبب فيه . وأما اختالفهم يف إمساك الداخل يف أثناء النهار عن األكل أو ال إمساكه} َوال ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم{
سك عن اختالفهم يف تشبيه من يطرأ عليه يف يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان فمن شبهه به قال مي

األكل ومن مل يشبهه به قال ال ميسك عن األكل ألن األول أكل موضع اجلهل وهذا أكل لسبب مبيح أو 
  .كالمها سببان موجبان لإلمساك عن األكل بعد إباحة األكل: واحلنفية تقول. موجب لألكل



ه فإن اجلمهور على أنه وهي هل جيوز للصائم يف رمضان أن ينشىء سفرا مث ال يصوم في: وأما املسألة السادسة 
وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماين وسويد بن غفلة وابن جملز أنه إن سافر فيه صام ومل . جيوز ذلك له

} فََمْن َشهَِد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه{: والسبب يف اختالفهم اختالفهم يف مفهوم قوله تعاىل. جييزوا له الفطر
أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله وحيتمل أن يفهم منه أن  وذلك أنه حيتمل أن يفهم منه

من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده وذلك أنه ملا كان املفهوم باتفاق أن من شهده كله فهو 
سلم يصومه كله كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه ويؤيد تأويل اجلمهور إنشاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و

فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ {: وأما حكم املسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق وكذلك املريض لقوله تعاىل. السفر يف رمضان
ما عدا املريض بإغماء أو جنون فإهنم اختلفوا يف وجوب القضاء عليه وفقهاء األمصار على وجوبه على } أَُخَر

: ك وجوب القضاء عليه وفيه ضعف لقوله عليه الصالة والسالماملغمى عليه واختلفوا يف اجملنون ومذهب مال
والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا يف كون اإلغماء واجلنون مفسدا للصوم فقوم " وعن اجملنون حىت يفيق"

وقوم . وقوم فرقوا بني أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر. ليس مبفسد: وقوم قالوا. إنه مفسد: قالوا
  إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار: قالوا

أجزأه وإن أغمي عليه يف أول النهار قضى وهو مذهب مالك وهذا كله فيه ضعف فإن اإلغماء واجلنون يرتفع 
هبا التكليف وخباصة اجلنون وإذا ارتفع التكليف مل يوصف مبفطر وال صائم فكيف يقال يف الصفة اليت ترفع 

ال يصح منه العمل إنه قد بطل صومه وعمله التكليف إهنا مبطلة للصوم ويتعلق . إال كما يقال يف امليت أو فيمن 
ال؟ ومنها ماذا عليهما إذا أخرا القضاء : بقضاء املسافر واملريض مسائل منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا أم 

  .ا أو ال يصوم؟بغري عذر إىل أن يدخل رمضان آخر ومنها إذا ماتا ومل يقضيا هل يصوم عنهما وليهم
فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة األداء وبعضهم مل يوجب ذلك : أما املسألة األوىل 

وسبب اختالفهم تعارض . وهؤالء منهم من خري ومنهم من استحب التتابع واجلماعة على ترك إجياب التتابع
. ء على صفة القضاء أصل ذلك الصالة واحلجظواهر اللفظ والقياس وذلك أن القياس يقتضي أن يكون األدا

وروي عن عائشة أهنا . فإمنا يقتضي إجياب العدد فقط ال إجياب التتابع} فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر{: أما ظاهر قوله تعاىل
وأما إذا أخر القضاء حىت دخل رمضان آخر فقال . نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات: قالت
ال : وقال قوم. جيب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي وأمحد: مقو

وسبب اختالفهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض . كفارة عليه وبه قال احلسن البصري وإبراهيم النخعي
عليه : از القياس يف الكفارات قالومن أج. إمنا عليه القضاء فقط: أم ال؟ فمن مل جيز القياس يف الكفارات قال

أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء وأما . الكفارة قياسا على من أفطر متعمدا ألن كليهما مستهني حبرمة الصوم
ذلك فباألكل يف يوم ال جيوز فيه األكل وإمنا كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمانا حمدودا بنص 

إذا اتصل مرض املريض حىت يدخل : داء هي حمدودة يف الشرع وقد شذ قوم فقالوامن الشارع ألن أزمنة األ
ال يصوم أحد عن : وأما إذا مات وعليه صوم فإن قوما قالوا. رمضان آخر أنه ال قضاء عليه وهذا خمالف للنص

  وقال. افعييطعم عنه وليه وبه قال الش: يصوم عنه وليه والذين مل يوجبوا الصوم قالوا: وقوم قالوا. أحد



وقال أبو حنيفة يصوم فإن مل يستطع أطعم وفرق . ال صيام وال سنان إال أن يوصي به وهو قول مالك: بعضهم
والسبب يف . قوم بني النذر والصيام املفروض فقالوا يصوم عنه وليه يف النذر وال يصوم عنه يف الصيام املفروض

من مات : "ن حديث عائشة أنه قال عليه الصالة والسالماختالفهم معارضة القياس لألثر وذلك أنه ثبت عنه م
خرجه مسلم وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال جاء رجل إىل النيب " وعليه صيام صام عنه وليه
لو كان على : "يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم فقال

فمن رأى أن األصول تعارضه وذلك أنه " فدين اهللا أحق بالقضاء: "قال نعم قال" ته عنها؟أمك دين أكنت قاضي
ال صيام على الويل : كما ال يصلي أحد عن أحد وال يتوضأ أحد عن أحد كذلك ال يصوم أحد عن أحد قال

النذر ومن  بإجياب الصيام عليه ومن مل يأخذ بالنص يف ذلك قصر الوجوب على: ومن أخذ بالنص يف ذلك قال
َوَعلَى الَِّذيَن {: وأما من أوجب اإلطعام فمصريا إىل قراءة من قرأ. يصوم عنه يف رمضان: قاس رمضان عليه قال

ومن خري يف ذلك فجمعا بني اآلية واألثر فهذه هي أحكام املسافر واملريض من الصنف . اآلية} ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ
باقي هذا الصنف وهو املرضع واحلامل والشيخ الكبري فإن فيه مسألتني وأما . الذين جيوز هلم الفطر والصوم

أحدها : إحدامها احلامل واملرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه املسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب: مشهورتني
وال سنان  والقول الثاين أهنما يقضيان فقط. أهنما يطعمان وال قضاء عليهما وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس

والثالث أهنما يقضيان ويطعمان وبه . عليهما وهو مقابل األول وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور
والقول الرابع أن احلامل تقضي وال تطعم واملرضع تقضي وتطعم وسبب اختالفهم تردد شبههما . قال الشافعي

عليهما القضاء فقط ومن شبههما بالذي جيهده : ريض قالبني الذي جيهده الصوم وبني املريض فمن شبههما بامل
وأما . اآلية} َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ{: عليهما اإلطعام فقط بدليل قراءة من قرأ: الصوم قال

جهة ما فيهما  عليهما القضاء من: من مجع عليهما األمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال
  من شبه املريض

وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين جيهدهم الصيام ويشبه أن يكون شبههما باملفطر الصحيح لكن 
ومن فرق بني احلامل واملرضع أحلق احلامل باملريض وأبقى حكم . يضعف هذا فإن الصحيح ال يباح له الفطر
ذي جيهده الصوم أو شبهها بالصحيح ومن أفرد هلما أحد احلكمني املرضع جمموعا من حكم املريض وحكم ال

أوىل واهللا أعلم ممن مجع كما أن من أفردمها بالقضاء أوىل ممن أفردمها باإلطعام فقط لكون القراءة غري متواترة 
هلما أن  وأما الشيخ الكبري والعجوز اللذان ال يقدران على الصيام فإهنم أمجعوا على أن. فتأمل هذا فإنه بني

ليس عليهما سنان وباألول قال : وقال قوم. عليهما اإلطعام: يفطرا واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا فقال قوم
وأكثر من رأى اإلطعام عليهما يقول مد عن كل يوم . الشافعي وأبو حنيفة وبالثاين قال مالك أال أنه استحبه
اختالفهم اختالفهم يف القراءة اليت ذكرنا أعين قراءة وسبب . وقيل إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه

فمن أوجب العمل بالقراءة اليت مل تثبت يف املصحف إذا وردت من طريق } َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه{: من قرأ
الشيخ منهم ومن مل يوجب هبا عمال جعل حكمه حكم املريض الذي يتمادى به املرض : اآلحاد العدول قال

فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين جيوز هلم الفطر أعين أحكامهم املشهورة اليت أكثرها  حىت ميوت
وأما النظر يف أحكام الصنف الذي ال جيوز له . منطوق به أو هلا تعلق باملنطوق به يف الصنف الذي جيوز له الفطر



ر بغري مجاع وإىل من يفطر بأمر متفق الفطر إذا أفطر فإن النظر يف ذلك يتوجه إىل من يفطر جبماع وإىل من يفط
عليه وإىل من يفطر بأمر خمتلف عليه أعين بشبهة أو بغري شبهة وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق 

أما من أفطر جبماع متعمدا يف رمضان فإن اجلمهور . السهو أو طريق العمد أو طريق االختيار أو طريق اإلكراه
والكفارة ملا ثبت من حديث أيب هريرة أنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا  على أن الواجب عليه القضاء

هل جتد ما : "قال وقعت على امرأيت يف رمضان قال" وما أهلكك؟: "هلكت يا رسول اهللا قال: عليه وسلم فقال
  فهل تستطيع أن تصوم: "ال قال: قال" تعتق به رقبة؟

ا تطعم به ستني مسكينا؟ فهل: "ال قال: قال" الشهرين متتابعني؟ ال مث جلس فأيت النيب صلى اهللا : قال" جتد م
أعلى أفقر مين؟ فما بني البتتها أهل بيت أحوج إليه منه : فقال" تصدق هبذا: "عليه وسلم بفرق فيه متر فقال

ك يف واختلفوا من ذل" اذهب فأطعمه أهلك: "فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه مث قال: قال
منها هل اإلفطار متعمدا باألكل والشرب حكمه حكم اإلفطار باجلماع يف القضاء والكفارة أم ال؟ : مواضع

ومنها إذا جامع ساهيا ماذا عليه؟ ومنها ماذا على املرأة إذا مل تكن مكرهة؟ ومنها هل الكفارة واجبة فيه مترتبة 
كل مسكني إذا كفر باإلطعام؟ ومنها هل الكفارة أو على التخيري؟ ومنها كم املقدار الذي جيب أن يعطى 

متكررة بتكرر اجلماع أم ال؟ ومنها إذا لزمه اإلطعام وكان معسرا هل يلزمه اإلطعام إذا أثرى أم ال؟ وشذ قوم 
فلم يوجبوا على املفطر عمدا باجلماع إال القضاء فقط إما ألنه مل يبلغهم هذا احلديث وإما ألنه مل يكن األمر 

هذا احلديث ألنه لو كان عزمة لوجب إذا مل يستطع اإلعتاق أو اإلطعام أن يصوم وال بد إذا كان  عزمة يف
صحيحا على ظاهر احلديث وأيضا لو كان عزمة ألعلمه عليه الصالة والسالم أنه إذا صح أنه جيب عليه الصيام 

يف احلديث ذكر القضاء  ليس عليه الكفارة فقط إذ ليس: أن لو كان مريضا وكذلك شذ قوم أيضا فقالوا
والقضاء الواجب بالكتاب إمنا هو ملن أفطر ممن جيوز له الفطر أو ممن ال جيوز له الصوم على االختالف الذي 
يلحق يف قضاء املتعمد اخلالف  قررناه قبل يف ذلك فأما من أفطر متعمدا فليس يف إجياب القضاء عليه نص ف

وأما اخلالف . خرج وقتها إال أن اخلالف يف هاتني املسألتني شاذالذي حلق يف قضاء تارك الصالة عمدا حىت 
  .املشهور فهو يف املسائل اليت عددناها قبل

وهي هل جتب الكفارة باإلفطار باألكل والشرب متعمدا فإن مالكا وأصحابه وأبا حنيفة : وأما املسألة األوىل 
أو شرب أن عليه القضاء والكفارة املذكورة يف  وأصحابه والثوري ومجاعة ذهبوا إىل أن من أفطر متعمدا بأكل

. وذهب الشافعي وأمحد وأهل الظاهر إىل أن الكفارة إمنا أفطر يف اإلفطار من اجلماع فقط. هذا احلديث
  والسبب يف اختالفهم اختالفهم يف جواز قياس

ك حرمة الصوم جعل املفطر باألكل والشرب وعلى املفطر باجلماع فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتها
ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابا النتهاك احلرمة فإهنا أشد مناسبة للجماع منها لغريه . حكمهما واحدا

وذلك أن العقاب املقصود به الردع قد يوضع ملا إليه النفس أميل وهو هلا أغلب من اجلنايات وإن كانت اجلناية 
كُِتَب َعلَْيكُُم {: لناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدوال كما قال تعاىلمتقاربة إذ كان املقصود من ذلك التزام ا

قال هذه الكفارة املغلظة خاصة باجلماع وهذا إذا كان } الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ
وأما ما . يعدي حكم اجلماع إىل األكل والشرب وأما من ال يرى القياس فأمره بني أنه ليس. ممن يرى القياس



روى مالك يف املوطأ أن رجال أفطر يف رمضان فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم بالكفارة املذكورة فليس حبجة 
ألن قول الراوي فأفطر هو جممل واجململ ليس له عموم فيؤخذ به لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن 

  .اإلفطار ولوال ذلك ملا عرب هبذا اللفظ ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به الكفارة كانت ملوضع
. ال قضاء عليه وال كفارة: وهو إذا جامع ناسيا لصومه فإن الشافعي وأبا حنيفة يقوالن: وأما املسألة الثانية 

وسبب اختالفهم يف  .عليه القضاء والكفارة: وقال أمحد وأهل الظاهر. عليه القضاء دون الكفاءة: وقال مالك
وأما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصالة فمن . قضاء الناسي معارضة ظاهر األثر يف ذلك القياس

وأما األثر املعارض بظاهره هلذا . شبهه بناسي الصالة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصالة
من نسي : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالالقياس فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة 

وهذا األثر يشهد به عموم قوله عليه الصالة " وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه
ظن أن الشمس " رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "والسالم ومن هذا الباب اختالفهم فيمن 

أفطر مث ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم ال؟ وذلك أن هذا خمطئ واملخطئ والناسي  قد غربت ف
  حكمهما

وذلك أنا إن قلنا إن األصل هو أن ال يلزم . واحد فكيفما قلنا فتأثري النسيان يف إسقاط القضاء بني واهللا أعلم
الصوم إذ ال دليل ههنا الناس قضاء حىت يدل الدليل على ذلك وجب أن يكون النسيان ال يوجب القضاء يف 

على ذلك خبالف األمر يف الصالة وإن قلنا إن األصل هو إجياب القضاء حىت يدل الدليل على رفعه عن الناسي 
إن الدليل الذي استثىن : فقد دل الدليل يف حديث أيب هريرة على رفعه عن الناسي اللهم إال أن يقول قائل

فع عن تاركها احلرج بالنص هو قياس الصوم على الصالة لكن ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات اليت ر
وأما من أوجب القضاء . إجياب القضاء بالقياس فيه ضعف وإمنا القضاء عند األكثر واجب بأمر متجدد

والكفارة على اجملامع ناسيا فضعيف فإن تأثري النسيان يف إسقاط العقوبات بني يف الشرع والكفارة من أنواع 
ا أصارهم إىل ذلك أخذهم مبجمل الصفة املنقولة يف احلديث أعين من أنه مل يذكر فيه أنه فعل ذلك العقوبات وإمن

عمدا وال نسيانا لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا مل حيفظ أصله يف هذا مع أن النص إمنا جاء يف 
اب الكفارة على العامد إىل أن يدل املتعمد وقد كان جيب على أهل الظاهر أن يأخذوا باملتفق عليه وهو إجي

" رفع عن أميت اخلطأ والنسيان: "الدليل على إجياهبا على الناسي أو يأخذوا بعموم قوله عليه الصالة والسالم
حىت يدل الدليل على التخصيص ولكن كال الفريقني مل يلزم أصله وليس يف جممل ما نقل من حديث األعرايب 

إن ترك التفصيل يف اختالف األحوال من الشارع مبنزلة العموم يف األقوال  ومن قال من أهل األصول. حجة
  .فضعيف فإن الشارع مل حيكم قط إال على مفصل وإمنا اإلمجال يف حقنا

وهو اختالفهم يف وجوب الكفارة على املرأة إذا طاوعته على اجلماع فإن أبا حنيفة : وأما املسألة الثالثة 
وسبب اختالفهم . ال كفارة عليها: وجبوا عليها الكفارة وقال الشافعي وداودوأصحابه ومالكا وأصحابه أ

معارضة ظاهر األثر للقياس وذلك أنه عليه الصالة والسالم مل يأمر املرأة يف احلديث بكفارة والقياس أهنا مثل 
  .الرجل إذ كان كالمها مكلفا



لظهار أو على التخيري وأعين بالترتيب أن ال ينتقل وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة ا: وأما املسألة الرابعة 
  املكلف إىل واحد من الواجبات املخرية
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لكتاب  ملقتصد: ا ية ا هنا اجملتهد و  ية    بدا
لقرطيب : املؤلف  بن رشد ا بن أمحد  بن حممد  بن أمحد  وليد حممد  بو ال  أ

إال بعد العجز عن الذي قبله وبالتخيري أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غري عجز عن اآلخر فإهنم أيضا اختلفوا يف 
هي غري مرتبة فالعتق أوال فإن مل جيد فالصيام فإن مل : فينيذلك فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وسائر الكو

وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب اإلطعام أكثر من . هي على التخيري: وقال مالك. يستطع فاإلطعام
وسبب اختالفهم يف وجوب الترتيب تعارض ظواهر اآلثار يف ذلك واألقيسة وذلك أن ظاهر . العتق ومن الصيام

عرايب املتقدم يوجب أهنا على الترتيب إذ سأله النيب عليه الصالة والسالم عن االستطاعة عليها مرتبا حديث األ
وظاهر ما رواه مالك من أن رجال أفطر يف رمضان فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم 

ا تقتضي يف لسان العرب التخيري وإن كان ذلك من شهرين متتابعني أو يطعم ستني مسكينا أهنا على التخيري إذ أو إمن
وأما األقيسة املعارضة يف ذلك . لفظ الراوي الصاحب إذ كانوا هم أقعد مبفهوم األحوال ودالالت األقوال

فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمني لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمني وأخذ الترتيب من 
وأما استحباب مالك االبتداء باإلطعام فمخالف لظواهر اآلثار وإمنا ذهب إىل هذا من طريق . لفظ الراويحكاية 

القياس ألنه رأى الصيام قد وقع بدله اإلطعام يف مواضع شىت من الشرع وأنه مناسب له أكثر من غريه بدليل قراءة 
ولذلك استحب هو ومجاعة من العلماء ملن مات وعليه صوم أن } ِمْسكِنيٍَوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم {: من قرأ

يكفر باإلطعام عنه وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له األصول على األثر الذي ال تشهد له 
  .األصول

يطعم لكل مسكني : وهو اختالفهم يف مقدار اإلطعام فإن مالكا والشافعي وأصحاهبما قالوا: وأما املسألة اخلامسة 
ال جيزي أقل من مدين مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم : مدا مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال أبو حنيفة وأصحابه

أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية األذى . وسبب اختالفهم معارضة القياس لألثر. وذلك صاع لكل مسكني
ض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان فيه مخسة عشر صاعا لكن ليس وأما األثر فما روي يف بع. املنصوص عليها

  يدل كونه فيه مخسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكني

  .إال داللة ضعيفة وإمنا يدل على أن بدل الصيام يف هذه الكفارة هو هذا القدر
أن من وطئ يف يوم رمضان مث كفر مث  وهي تكرر الكفارة بتكرر اإلفطار فإهنم أمجعوا على: وأما املسألة السادسة 

وطئ يف يوم آخر أن عليه كفارة أخرى وأمجعوا على أنه من وطئ مرارا يف يوم واحد أنه ليس عليه إال كفارة 
عليه : واختلفوا فيمن وطئ يف يوم من رمضان ومل يكفر حىت وطئ يف يوم ثان فقال مالك والشافعي ومجاعة. واحدة

والسبب يف اختالفهم . عليه كفارة واحدة ما مل يكفر عن اجلماع األول: حنيفة وأصحابهلكل يوم كفارة وقال أبو 
كفارة واحدة جتزي يف ذلك عن أفعال كثرية كما يلزم الزاين : تشبيه الكفارات باحلدود فمن شبهها باحلدود قال

واحد من األيام حكما منفردا  جلد واحد وإن زىن ألف مرة إذا مل حيد لواحد منها ومن مل يشبهها باحلدود جعل لكل
والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة واحلدود : قالوا. بنفسه يف هتك الصوم فيه أوجب يف كل يوم كفارة

  .زجر حمض
ال : وهي هل جيب عليه اإلطعام إذا أيسر وكان معسرا يف وقت الوجوب فإن األوزاعي قال: وأما املسألة السابعة 



والسبب يف اختالفهم يف ذلك أنه حكم مسكوت عنه . وأما الشافعي فتردد يف ذلك. ان معسراشيء عليه إن ك
لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له : فيحتمل أن يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه يف وقت اإلثراء وحيتمل أن يقال
وأما من أفطر مما هو خمتلف . مفطرعليه الصالة والسالم فهذه أحكام من أفطر متعمدا يف رمضان مما أمجع على أنه 

فيه فإن بعض من أوجب فيه الفطر أوجب فيه القضاء والكفارة وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط مثل من رأى 
الفطر من احلجامة ومن االستقاء ومن بلع احلصاة ومثل املسافر يفطر أول يوم خيرج عند من يرى أنه ليس له أن 

. جب فيه القضاء والكفارة وخالفه يف ذلك سائر فقهاء األمصار ومجهور أصحابهيفطر يف ذلك اليوم فإن مالكا أو
وأما من أوجب القضاء والكفارة على من استقاء فأبو ثور واألوزاعي وسائر من يرى أن االستقاء مفطر ال يوجبون 

. هو عطاء وحده والذي أوجب القضاء والكفارة يف االحتجام من القائلني بأن احلجامة تفطر. إال القضاء فقط
  وسبب هذا اخلالف أن املفطر بشيء فيه اختالف فيه شبه من غري املفطر ومن املفطر فمن غلب أحد

الشبهني أوجب له ذلك احلكم وهذان الشبهان املوجودان فيه مها اللذان أوجبا فيه اخلالف أعين هل هو مفطر أو 
ور وإمنا يوجب القضاء فقط نزع أبو حنيفة إىل أنه من غري مفطر ولكون اإلفطار شبهة ال يوجب الكفارة عند اجلمه

أفطر متعمدا الفطر مث طرأ عليه يف ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه ال كفارة عليه كاملرأة تفطر عمدا مث حتيض باقي 
م النهار وكالصحيح يفطر عمدا مث ميرض واحلاضر يفطر مث يسافر فمن اعترب األمر يف نفسه أعين أنه مفطر يف يو

جاز له اإلفطار فيه مل يوجب عليهم كفارة وذلك أن كل واحد من هؤالء قد كشف الغيب أنه أفطر يف يوم جاز له 
اإلفطار فيه ومن اعترب االستهانة بالشرع أوجب عليه الكفارة ألنه حني أفطر مل يكن عنده علم باإلباحة وهو مذهب 

ط على من أكل وهو شاك يف الفجر وإجيابه القضاء ومن هذا الباب إجياب مالك القضاء فق. مالك والشافعي
واتفق اجلمهور على أنه ليس يف الفطر . والكفارة على من أكل وهو شاك يف الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما

أعين رمضان إال قتادة فإنه أوجب عليه القضاء : عمدا يف قضاء رمضان كفارة ألنه ليس له حرمة زمان األداء
وأمجعوا على أن من سنن . روي عن ابن القاسم وابن وهب أن عليه يومني قياسا على احلج الفاسدو. والكفارة

ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر وأخروا : "الصوم تأخري السحور وتعجيل الفطر لقوله عليه الصالة والسالم
فصل ما بني صيامنا وصيام أهل : "وقال عليه الصالة والسالم" تسحروا فإن يف السحور بركة: "وقال" السحور

وكذلك مجهورهم على أن من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفث واخلنا لقوله " الكتاب أكلة السحر
إمنا الصوم جنة فإذا أصبح أحدكم صائما فال يرفث وال جيهل فإن امرؤ شامته فليقل إين : "عليه الصالة والسالم

فث يفطر وهو شاذ فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم املفروض من املسائل وذهب أهل الظاهر إىل أن الر" صائم
  .وبقي القول يف الصوم املندوب إليه وهو القسم الثاين من هذا الكتاب

  الصوم املندوب إليه

  كتاب الصيام الثاين وهو املندوب إليه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  كتاب الصيام الثاين وهو املندوب إليه

فأما األيام اليت يقع فيها الصوم . يام املندوب إليه هو يف تلك األركان الثالثة ويف حكم اإلفطار فيهوالنظر يف الص
ومن . أيام مرغب فيها وأيام منهي عنها وأيام مسكوت عنها: املندوب إليه وهو الركن األول فإهنا على ثالثة أقسام



وأما املختلف فيه . يه املتفق عليه فصيام يوم عاشوراءأما املرغب ف. هذه ما هو خمتلف فيه ومنها ما هو متفق عليه
أما صيام . فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر

من كان أصبح صائما : "يوم عاشوراء فألنه ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وقال فيه
والسبب يف ذلك . واختلفوا فيه هل هو التاسع أو العاشر" من كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومهفليتم صومه و

هكذا : إذا رأيت هالل احملرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت: اختالف اآلثار خرج مسلم عن ابن عباس قال
م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروي أنه حني صا. نعم: كان حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصومه؟ قال

يا رسول اهللا إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا
فلم يأت العام املقبل حىت تويف رسول اهللا صلى : قال" فإذا كان العام املقبل إن شاء اهللا صمنا اليوم التاسع: "وسلم

صيام يوم : "وأما اختالفهم يف يوم عرفة فألن النيب عليه الصالة والسالم أفطر يوم عرفة وقال فيه. ماهللا عليه وسل
ولذلك اختلف الناس يف ذلك واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغري " عرفة يكفر السنة املاضية واآلتية

ليه وسلم هنى عن صيام يوم عرفة بعرفة وأما وخرج أبو داود أن رسول اهللا صلى اهللا ع. احلاج مجعا بني األثرين
من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان : "الست من شوال فإنه ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  إال أن مالكا كره ذلك إما خمافة أن يلحق الناس برمضان" كصيام الدهر

يصح عنده وهو األظهر وكذلك كره مالك حتري صيام  ما ليس يف رمضان وإما ألنه لعله مل يبلغه احلديث أو مل
الغرر مع ما جاء فيها من األثر خمافة أن يظن اجلهال هبا أهنا واجبة وثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان 

ل أما يكفيك من ك: "يصوم من كل شهر ثالثة أيام غري معينة وأنه قال لعبد اهللا بن عمرو بن العاص ملا أكثر الصيام
قلت يا رسول اهللا إين أطيق أكثر " مخسا: "فقلت يا رسول اهللا إين أطيق أكثر من ذلك قال: قال" شهر ثالثة أيام؟
قلت يا رسول اهللا إين أطيق أكثر من " تسعا: "قلت يا رسول اهللا إين أطيق أكثر من ذلك قال" سبعا: "من ذلك قال
ال صوم فوق صيام : "ثر من ذلك فقال عليه الصالة والسالمقلت يا رسول اهللا إين أطيق أك" أحد عشر: "ذلك قال

وخرج أبو داود أنه كان يصوم يوم االثنني ويوم اخلميس وثبت أنه مل " داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم
وأما األيام املنهي عنها فمنها أيضا متفق . يستتم قط شهرا بالصيام غري رمضان وأن أكثر صيامه كان يف شعبان

وأما املختلف فيها . أما املتفق عليها فيوم الفطر ويوم األضحى لثبوت النهي عن صيامهما. ها ومنها خمتلف فيهاعلي
أما أيام التشريق فإن . فأيام التشريق ويوم الشك ويوم اجلمعة ويوم السبت والنصف اآلخر من شعبان وصيام الدهر

وقوم كرهوه وبه قال مالك إال أنه أجاز صيامها ملن . يهاوقوم أجازوا ذلك ف. أهل الظاهر مل جييزوا الصوم فيها
والسبب يف اختالفهم . وجب عليه الصوم يف احلج وهو املتمتع وهذه األيام هي الثالثة األيام اليت بعد يوم النحر

 بني أن حيمل على الوجوب أو على الندب فمن محله" أهنا أيام أكل وشرب: "تردد قوله عليه الصالة والسالم يف
الصوم مكروه ويشبه أن يكون من محله على الندب إمنا : الصوم حيرم ومن محله على الندب قال: على الوجوب قال

صار إىل ذلك وغلبه على األصل الذي هو محله على الوجوب ألنه رأى أنه إن محله على الوجوب عارضه حديث 
ال يصح : "هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول ا: أيب سعيد اخلدري الثابت بدليل اخلطاب وهو أنه قال

  الصيام يف يومني يوم الفطر من رمضان

فدليل اخلطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومني يصح الصيام فيه وإال كان ختصيصهما عبثا ال فائدة " ويوم النحر
هوا صيامه إال أن يصام وأما يوم اجلمعة فإن قوما مل يكرهوا صيامه ومن هؤالء مالك وأصحابه ومجاعة وقوم كر. فيه



والسبب يف اختالفهم اختالف اآلثار يف ذلك فمنها حديث ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . قبله أو بعده
ومنها حديث جابرأن . وما رأيته يفطر يوم اجلمعة وهو حديث صحيح: كان يصوم ثالثة أيام من كل شهر قال

نعم ورب هذا البيت : هللا عليه وسلم هنى أن يفرد يوم اجلمعة بصوم؟ قالسائال سأل جابرا أمسعت رسول اهللا صلى ا
ال يصوم أحدكم يوم اجلمعة إال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومنها حديث أيب هريرة قال. خرجه مسلم

عة مطلقا خرجه أيضا مسلم فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود أجاز صيام يوم اجلم" أن يصوم قبله أو يصوم بعده
ومن أخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا ومن أخذ حبديث أيب هريرة مجع بني احلديثني أعين حديث جابر وحديث 

وأما يوم الشك فإن مجهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان لظواهر . ابن مسعود
العد إال ما حكيناه عن ابن عمر واختلفوا يف حتري األحاديث اليت يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال 

من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ومن أجازه فألنه : صيامه تطوعا فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار
ال تتقدموا رمضان : "قد روي أنه عليه الصالة والسالم صام شعبان كله وملا قد روي أنه عليه الصالة والسالم قال

إنه إن صامه : كان الليث بن سعد يقول" بيومني إال أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه بيوم وال
على أنه من رمضان مث جاءه الثبت أنه من رمضان أجزأه وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر يف التحول من نية 

الفهم يف تصحيح ما روي من أنه عليه وأما يوم السبت فالسبب يف اختالفهم فيه اخت. التطوع إىل نية الفرض
  :خرجه أبو داود قالوا" ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم: "الصالة والسالم قال

واحلديث منسوخ نسخه حديث جويرية بنت احلارث أن النيب عليه الصالة والسالم دخل عليها يوم اجلمعة وهي 
وأما صيام " . فأفطري: "ال قال: قالت" يدين أن تصومي غدا ؟تر: "ال فقال: فقالت" صمت أمس؟: "صائمة فقال

الدهر فإنه قد ثبت النهي عن ذلك لكن مالكا مل ير بذلك بأسا وعسى رأي النهي يف ذلك إمنا هو من باب خوف 
وأما صيام النصف اآلخر من شعبان فإن قوما كرهوه وقوما أجازوه فمن كرهوه فلما روي من أنه . الضعف واملرض

ومن أجازه فلما روي عن أم سلمة " ال صوم بعد النصف من شعبان حىت رمضان: "ه الصالة والسالم قالعلي
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صام شهرين متتابعني إال شعبان ورمضان وملا روي عن ابن عمر : قالت
وأما الركن الثاين . خرجها الطحاوي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرن شعبان برمضان وهذه اآلثار: قال

وأما الركن . وهو النية فال أعلم أن أحدا مل يشترط النية يف صوم التطوع وإمنا اختلفوا يف وقت النية على ما تقدم
الثالث وهو اإلمساك عن املفطرات فهو بعينه اإلمساك الواجب يف الصوم املفروض واالختالف الذي هنالك الحق 

. اإلفطار يف التطوع فإهنم أمجعوا على أنه ليس على من دخل يف صيام تطوع فقطعه لعذر قضاءوأما حكم . هاهنا
ليس عليه : وقال الشافعي ومجاعة. واختلفوا إذا قطعه لغري عذر عامدا فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء

ائشة زوجي النيب عليه والسبب يف اختالفهم اختالف اآلثار يف ذلك وذلك أن مالكا روى أن حفصة وع. قضاء
: الصالة والسالم أصبحتا صائمتني متطوعتني فأهدي هلما طعام فأفطرتا عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ملا كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن : وعارض هذا حديث أم هانئ قالت" اقضيا يوما مكانه"
فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه : هانئ عن ميينه قالتيسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأم 

أكنت : "يا رسول اهللا لقد أفطرت وكنت صائمة فقال هلا عليه الصالة والسالم: مث ناول أم هانئ فشربت منه قالت
: شة أهنا قالتواحتج الشافعي يف هذا املعىن حبديث عائ" فال يضرك إن كان تطوعا: "ال قال: قالت" تقضني شيئا؟

  دخل



" أما إين كنت أريد الصيام ولكن قربيه: "أنا خبأت لك خبئا فقال: علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
والختالفهم أيضا يف هذه املسألة سبب آخر وهو تردد الصوم للتطوع بني . وحديث عائشة وحفصة غري مسند

م أمجعوا على أن من دخل يف احلج والعمرة متطوعا خيرج قياسه على صالة التطوع أو على حج التطوع وذلك أهن
وأمجعوا على أن من خرج من صالة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت وزعم من قاس . منهما أن عليه القضاء

الصوم على الصالة أنه أشبه بالصالة منه باحلج ألن احلج له حكم خاص يف هذا املعىن وهو أنه يلزم املفسد له املسري 
فيه إىل آخره وإذا أفطر يف التطوع ناسيا فاجلمهور على أن ال قضاء عليه وقال ابن علية عليه القضاء قياسا على 

احلج ولعل مالكا محل حديث أم هانئ على النسيان وحديث أم هانئ خرجه أبو داود وكذلك خرج حديث عائشة 
  .بقريب من اللفظ الذي ذكرناه وخرج حديث عائشة وحفصة بعينه

  م اهللا الرمحن الرحيمبس
  كتاب االعتكاف

واالعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر وال خالف يف ذلك إال ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه خمافة 
أن ال يويف شرطه وهو يف رمضان أكثر منه يف غريه وخباصة يف العشر األواخر منه إذ كان ذلك هو آخر اعتكافه 

و باجلملة يشتمل على عمل خمصوص يف موضع خمصوص ويف زمان خمصوص بشروط صلى اهللا عليه وسلم وه
قيل إنه الصالة وذكر اهللا وقراءة القرآن ال غري : فأما العمل الذي خيصه ففيه قوالن. خمصوصة وتروك خمصوصة

وهو وقيل مجيع أعمال القرب والرب املختصة باآلخرة . وهو مذهب ابن القاسم. ذلك من أعمال الرب والقرب
مذهب ابن وهب فعلى هذا املذهب يشهد اجلنائز ويعود املرضى ويدرس العلم وعلى املذهب األول ال وهذا هو 

وسبب اختالفهم أن ذلك شيء مسكوت عنه أعين أنه . مذهب الثوري واألول هو مذهب الشافعي وأيب حنيفة
  ال جيوز: املختصة باملساجد قال ليس فيه حد مشروع بالقول فمن فهم من االعتكاف حبس النفس على األفعال

وروي عن . ومن فهم منه حبس النفس األخروية كلها أجاز له غري ذلك مما ذكرناه. للمعتكف إال الصالة والقراءة
من اعتكف ال يرفث وال يساب وليشهد اجلمعة واجلنازة ويوصي أهله إذا كانت له : علي رضي اهللا عنه أنه قال
وروي عن عائشة خالف هذا وهو أن السنة للمعتكف أن ال يشهد . ره عبد الرزاقذك. حاجة وهو قائم وال جيلس

وأما املواضع اليت فيها يكون االعتكاف . جنازة وال يعود مريضا وهذا أيضا أحد ما أوجب االختالف يف هذا املعىن
املقدس ومسجد النيب عليه  ال اعتكاف إال يف املساجد الثالثة بيت اهللا احلرام وبيت: فإهنم اختلفوا فيها فقال قوم

االعتكاف عام يف كل مسجد وبه قال الشافعي : وقال آخرون. الصالة والسالم وبه قال حذيفة و سعيد بن املسيب
ال اعتكاف إال يف مسجد فيه مجعة وهي رواية ابن : وقال آخرون. وأبو حنيفة والثوري وهو مشهور مذهب مالك

ن من شرط االعتكاف املسجد إال ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح يف وأمجع الكل على أ. عبد احلكم عن مالك
غري املسجد وأن مباشرة النساء إمنا حرمت على املعتكف إذا اعتكف يف املسجد وإال ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن 

مال الذي يف قوله وسبب اختالفهم يف اشتراط املسجد أو ترك اشتراطه هو االحت. املرأة إمنا تعتكف يف مسجد بيتها
بني أن يكون له دليل خطاب أم ال يكون له؟ فمن قال له دليل } َوال ُتبَاِشُروُهنَّ وَأَْنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد{: تعاىل

: ومن قال ليس له دليل خطاب قال. ال اعتكاف إال يف مسجد وإن من شرط االعتكاف ترك املباشرة: خطاب قال
ال تعط فالنا شيئا إذا كان : عتكاف جائز يف غري املسجد وأنه ال مينع املباشرة ألن قائال لو قالاملفهوم منه أن اال



واجلمهور . داخال يف الدار لكن مفهوم دليل اخلطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار ولكن هو قول شاذ
يف ختصيص بعض املساجد أو وأما سبب اختالفهم . على أن العكوف إمنا أضيف إىل املساجد ألهنا من شرطه

ومن انقدح . يف كل مسجد على ظاهر اآلية: تعميمها فمعارضة العموم للقياس املخصص له فمن رجح العموم قال
له ختصيص بعض املساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه مجعة لئال ينقطع عمل املعتكف 

مثل مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي وقع فيه اعتكافه ومل  باخلروج إىل اجلمعة أو مسجدا تشد إليه املطي
  يقس سائر املساجد عليه إذا كانت غري

وأما سبب اختالفهم يف اعتكاف املرأة فمعارضة القياس أيضا لألثر وذلك أنه ثبت أن حفصة . مساوية له يف احلرمة
 صلى اهللا عليه وسلم يف االعتكاف يف املسجد وعائشة وزينب أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم استأذن رسول اهللا

وأما القياس املعارض . فأذن هلن حني ضربن أخبيتهن فيه فكان هذا األثر دليال على جواز اعتكاف املرأة يف املسجد
هلذا فهو قياس االعتكاف على الصالة وذلك أنه ملا كانت صالة املرأة يف بيتها أفضل منها يف املسجد على ما جاء 

وإمنا جيوز للمرأة أن تعتكف يف املسجد مع زوجها فقط : قالوا. اخلرب وجب أن يكون االعتكاف يف بيتها أفضليف 
على حنو ما جاء يف األثر من اعتكاف أزواجه عليه الصالة والسالم معه كما تسافر معه وال تسافر مفردة وكأنه حنو 

ألكثره عندهم حد واجب وإن كان كلهم خيتار العشر وأما زمان االعتكاف فليس . من اجلمع بني القياس واألثر
األواخر من رمضان بل جيوز الدهر كله إما مطلقا عند من ال يرى الصوم من شروطه وإما ما عدا األيام اليت ال 

وأما أقله فإهنم اختلفوا فيه وكذلك اختلفوا يف الوقت الذي يدخل . جيوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه
أما أقل زمان االعتكاف فعند الشافعي وأيب حنيفة وأكثر . ف العتكافه ويف الوقت الذي خيرج فيه منهفيه املعتك

وقال ابن القاسم عنه أقله عشرة . واختلف عن مالك يف ذلك فقيل ثالثة أيام وقيل يوم وليلة. الفقهاء أنه ال حد له
والسبب يف اختالفهم معارضة القياس . وم وليلةأيام وعند البغدادين من أصحابه أن العشرة استحباب وأن أقله ي

ال جيوز اعتكاف ليلة وإذا مل جيز اعتكافه ليلة فال أقل من : لألثر أما القياس فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال
عنه وأما األثر املعارض فما خرجه البخاري من أن عمر رضي اهللا . يوم وليلة إذ انعقاد صوم النهار إمنا يكون بالليل

نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يفي بنذره وال معىن للنظر مع الثابت من مذهب 
وأما اختالفهم يف الوقت الذي يدخل فيه املعتكف إىل اعتكافه إذا نذر أياما معدودة أو يوما واحدا فإن مالكا . األثر

وأما من نذر أن . تكاف شهر أنه يدخل املسجد قبل غروب الشمسوالشافعي وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من نذر اع
  :يعتكف يوما فإن الشافعي قال

وأما مالك فقوله يف اليوم والشهر واحد . من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروهبا
وفرق أبو ثور بني نذر الليايل . يدخل قبل طلوع الفجر واليوم والشهر عندمها سواء: وقال زفر والليث. بعينه

وقال . إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام دخل قبل طلوع الفجر وإذا نذر عشر ليال دخل قبل غروهبا: واأليام فقال
والسبب يف اختالفهم معارضة األقيسة بعضها بعضا ومعارضة األثر . يدخل يف اعتكافه بعد صالة الصبح: األوزاعي

يدخل قبل مغيب الشمس ومن مل يعترب الليال : أول الشهر ليله واعترب الليايل قالجلميعها وذلك أنه من رأى أن 
يدخل قبل الفجر ومن رأى أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب إن نذر يوما أن يدخل قبل غروب : قال

م اليوم خاص بالنهار الشمس ومن رأى أنه إمنا ينطلق على النهار أوجب الدخول قبل طلوع الفجر ومن رأى أن اس
واحلق أن اسم اليوم يف كالم العرب قد يقال على النهار مفردا . واسم الليل بالليل فرق بني أن ينذر أياما أو ليايل



وقد يقال على الليل والنهار معا لكن يشبه أن يكون داللته األوىل إمنا هي على النهار وداللته على الليل بطريق 
: الف هلذه األقيسة كلها فهو ما خرجه البخاري وغريه من أهل الصحيح عن عائشة قالتوأما األثر املخ. اللزوم

وأما . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتكف يف رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي كان يعتكف فيه
ة العيد على جهة وقت خروجه فإن مالكا رأى أن خيرج املعتكف العشر األواخر من رمضان من املسجد إىل صال

. وقال الشافعي وأبو حنيفة بل خيرج بعد غروب الشمس. االستحباب وأنه إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه
وسبب االختالف هل الليلة الباقية . إن رجع إىل بيته قبل صالة العيد فسد اعتكافه: وقال سحنون وابن املاجشون

. أما النية فال أعلم فيها اختالفا. ة والصيام وترك مباشرة النساءالني: هي من حكم العشر أم ال؟ وأما شروطه فثالثة
: وقال الشافعي. وأما الصيام فإهنم اختلفوا فيه فذهب مالك وأبو حنيفة ومجاعة إىل أنه ال اعتكاف إال بالصوم

ل االعتكاف جائز بغري صوم وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس على خالف عنه يف ذلك وبقو
  والسبب يف اختالفهم أن اعتكاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا وقع. الشافعي قال علي وابن مسعود

ال : يف رمضان فمن رأى أن الصوم املقترن باعتكافه هو شرط يف االعتكاف وإن مل يكن الصوم لالعتكاف نفسه قاال
ال على أن ذلك كان مقصودا له عليه الصالة بد من الصوم مع االعتكاف ومن رأى أنه إمنا اتفق ذلك اتفاقا 

. ولذلك أيضا سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم يف آية واحدة. ليس الصوم من شرطه: والسالم يف االعتكاف قال
وقد احتج الشافعي حبديث عمر املتقدم وهو أنه أمره عليه الصالة والسالم أن يعتكف ليلة والليل ليس مبحل 

السنة للمعتكف أن ال : كية مبا روى عبد الرمحن بن إسحاق عن عروة عن عائشة أهنا قالتواحتجت املال. للصيام
يعود مريضا وال يشهد جنازة وال ميس امرأة وال يباشرها وال خيرج إال ما ال بد له منه وال اعتكاف إال بصوم وال 

هذا السنة إال عبد الرمحن : ائشةمل يقل أحد يف حديث ع: قال أبو عمر ابن عبد الرب. اعتكاف إال يف مسجد جامع
. بن إسحاق وال يصح هذا الكالم عندهم إال من قول الزهري وإن كان األمر هكذا بطل أن جيري جمرى املسند

وأما الشرط الثالث وهي املباشرة فإهنم أمجعوا على أن املعتكف إذا جامع عامدا بطل اعتكافه إال ما روي عن ابن 
فوا فيه إذا جامع ناسيا واختلفوا أيضا يف فساد االعتكاف مبا دون اجلماع من القبلة لبابة يف غري املسجد واختل

وليس يف املباشرة فساد إال أن ينزل : وقال أبو حنيفة. واللمس فرأى مالك أن مجيع ذلك يفسد االعتكاف
سم املتردد بني وسبب اختالفهم هل اال. والثاين مثل قول أيب حنيفة. أحدمها مثل قول مالك: وللشافعي قوالن

إن املباشرة يف قوله : احلقيقة واجملاز له عموم أم ال؟ وهو أحد أنواع االسم املشترك فمن ذهب إىل أن له عموما قال
ينطلق على اجلماع وما دونه ومن مل ير عموما وهو األشهر } َوال ُتبَاِشُروُهنَّ وَأَْنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد{: تعاىل

يدل إما على اجلماع وإما على ما دون اجلماع فإذا قلنا إنه يدل على اجلماع بإمجاع بطل أن يدل على : األكثر قال
غري اجلماع ألن االسم الواحد ال يدل على احلقيقة واجملاز معا ومن أجرى اإلنزال مبنزلة الوقاع فألنه يف معناه ومن 

: ب على اجملامع فقال اجلمهور ال شيء عليه وقال قومخالف فألنه ال ينطلق عليه االسم حقيقة واختلفوا فيما جي
  يتصدق بدينارين وبه قال: كفارة اجملامع يف رمضان وبه قال احلسن وقال قوم: عليه كفارة فبعضهم قال

وأصل اخلالف هل جيوز . يعتق رقبة فإن مل جيد أهدى بدنة فإن مل جيد تصدق بعشرين صاعا من متر: جماهد وقال قوم
الكفارة أم ال؟ واألظهر أنه ال جيوز واختلفوا يف مطلق النذر باالعتكاف هل من شرطه التتابع أم ال؟ فقال القياس يف 

والسبب يف اختالفهم قياسه على نذر . ليس من شرطه ذلك: وقال الشافعي. ذلك من شرطه: مالك وأبو حنيفة
ال اليت هي أعمال املعتكف وأنه ال جيوز وأما موانع االعتكاف فاتفقوا على أهنا ما عدا األفع. الصوم املطلق



للمعتكف اخلروج من املسجد إال حلاجة اإلنسان أو ما هو يف معناها مما تدعو إليه الضرورة ملا ثبت من حديث 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اعتكف يدين إيل رأسه وهو يف املسجد فأرجله وكان ال : عائشة أهنا قالت
ينتقض اعتكافه : حلاجة اإلنسان واختلفوا إذا خرج لغري حاجة مىت ينقطع اعتكافه فقال الشافعييدخل البيت إال 

عند أول خروجه وبعضهم رخص يف الساعة وبعضهم يف اليوم واختلفوا هل له أن يدخل بيتا غري بيت مسجده؟ 
عتكافه وأجاز مالك له فرخص فيه بعضهم وهو األكثر مالك والشافعي وأبو حنيفة ورأى بعضهم أن ذلك يبطل ا

وسبب اختالفهم أنه ليس يف ذلك حد منصوص عليه إال . البيع والشراء وأن يلي عقد النكاح وخالفه غريه يف ذلك
واختلفوا أيضا هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما مينعه . االجتهاد وتشبيه ما مل يتفقوا عليه مبا اتفقوا عليه

أم ليس ينفعه ذلك مثل أن يشترط شهود جنازة أو غري ذلك؟ فأكثر الفقهاء االعتكاف فينفعه شرطه يف اإلباحة 
والسبب يف اختالفهم تشبيههم . ينفعه شرطه: على أن شرطه ال ينفعه وأنه إن فعل بطل اعتكافه وقال الشافعي

ن رآه حلديث االعتكاف باحلج يف أن كليهما عبادة مانعة لكثري من املباحات واالشتراط يف احلج إمنا صار إليه م
لكن هذا األصل " أهلي باحلج واشترطي أن حتلي حيث حبستين: "ضباعة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

واختلفوا إذا اشترط التتابع يف النذر أو كان التتابع . خمتلف فيه يف احلج فالقياس فيه ضعيف عند اخلصم املخالف له
ما هي األشياء اليت إذا قطعت االعتكاف أوجبت االستئناف أو البناء مثل  الزما فمطلق يف النذر عند من يرى ذلك

  إذا قطع املرض االعتكاف بىن املعتكف وهو قول مالك: املرض فإن منهم من قال

وال خالف فيما أحسب عندهم أن . يستأنف االعتكاف وهو قول الثوري: وأيب حنيفة والشافعي ومنهم من قال
خيرج من املسجد أم ليس خيرج وكذلك اختلفوا إذا جن املعتكف أو أغمي عليه هل يبين  احلائض تبين واختلفوا هل
والسبب يف اختالفهم يف هذا الباب أنه ليس يف هذه األشياء شيء حمدود من قبل السمع . أو ليس يبين بل يستقبل

يه يف هذه العبادة أو يف العبادات اليت فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه مبا اختلفوا فيه أعين مبا اتفقوا عل
واجلمهور على أن اعتكاف املتطوع إذا قطع لغري عذر أنه جيب فيه . من شرطها التتابع مثل صوم الظهار وغريه

القضاء ملا ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر األواخر من رمضان فلم يعتكف فاعتكف 
الواجب بالنذر فال خالف يف قضائه فيما أحسب واجلمهور على أن من أتى كبرية انقطع عشرا من شوال وأما 

اعتكافه فهذه مجلة ما رأينا أن نثبته يف أصول هذا الباب وقواعده واهللا املوفق واملعني وصلى اهللا على سيدنا حممد 
  .وآله وصحبه وسلم تسليما

  كتاب احلج
  مدخل

  على حممد وآله وسلم تسليما بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا
  كتاب احلج

يشتمل على األشياء اليت جتري من هذه العبادة جمرى . اجلنس األول: والنظر يف هذا الكتاب يف ثالثة أجناس
يف األشياء اليت جتري منها جمرى األركان وهي األمور : اجلنس الثاين. املقدمات اليت جتب معرفتها لعمل هذه العبادة

يف األشياء اليت جتري منها جمرى األمور الالحقة وهي أحكام : اجلنس الثالث. ها واألشياء املتروكةاملعمولة أنفس
  .األفعال وذلك أن كل عبادة فإهنا توجد مشتملة على هذه الثالثة األجناس



  اجلنس األول

فال خالف  على معرفة الوجوب وشروطه وعلى من جيب ومىت جيب؟ فأما وجوبه: وهذا اجلنس يشتمل على شيئني
  وأما شروط الوجوب} َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً{: فيه لقوله سبحانه

  اجلنس الثاين

  مدخل

  القول يف اجلنس الثاين
حج وعمرة  :وهو تعريف أفعال هذه العبادة يف نوع نوع منها والتروك املشترطة فيها وهذه العبادة كما قلنا صنفان

إفراد ومتتع وقران وهي كلها تشتمل على أفعال حمدودة يف أمكنة حمدودة وأوقات حمدودة : واحلج ثالثة أصناف
ومنها فرض ومنها غري فرض وعلى تروك تشترط يف تلك األفعال ولكل من هذه أحكام حمدودة إما عند اإلحالل 

  هبا وإما عند الطوارئ املانعة

وأما اجلنس الثالث فهو الذي يتضمن . أوال إىل القول يف األفعال وإىل القول يف التروكمنها فهذا اجلنس ينقسم 
القول يف األحكام فلنبدأ باألفعال وهذه منها ما تشترك فيه هذه األربعة األنواع من النسك أعين أصناف احلج 

مث نصري إىل ما خيص واحدا واحدا  الثالث والعمرة ومنها ما خيتص بواحد واحد منها فلنبدأ من القول فيها باملشترك
  .إن احلج والعمرة أول أفعاهلما الفعل الذي يسمى اإلحرام: منها فنقول

  القول يف شروط اإلحرام

  املكان: أوالً
إن العلماء : واإلحرام شروطه األول املكان والزمان أما املكان فهو الذي يسمى مواقيت احلج فلنبدأ هبذا فنقول

أن املواقيت اليت منها يكون اإلحرام أما ألهل املدينة فذو احلليفة وأما ألهل الشام فاجلحفة باجلملة جممعون على 
. وألهل جند قرن وأهل اليمن يلملم لثبوت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حديث ابن عمر وغريه

إن : وقال الشافعي والثوري. واختلفوا يف ميقات أهل العراق فقال مجهور فقهاء األمصار ميقاهتم من ذات عرق
بل رسول اهللا : وقالت طائفة. عمر بن اخلطاب: واختلفوا فيمن أقته هلم فقالت طائفة. أهلوا من العقيق كان أحب

وروي ذلك من حديث جابر وابن عباس . صلى اهللا عليه وسلم هو الذي أقت ألهل العراق ذات عرق والعقيق
ئ هذه وقصده اإلحرام فلم حيرم إال بعدها أن عليه دما وهؤالء منهم من وعائشة ومجهور العلماء على أن من خيط

ال يسقط عنه الدم وإن رجع : ومنهم من قال. إن رجع إىل امليقات فأحرم منه سقط عنه الدم ومنهم الشافعي: قال
إىل امليقات  إن مل يرجع إىل امليقات فسد حجه وأنه يرجع: وقال آخرون. ليس عليه دم: وقال قوم. وبه قال مالك

. ومجهور العلماء على أن من كان منزله دوهنن فميقات إحرامه من منزله. فيهل منه بعمرة وهذا يذكر يف األحكام
األفضل له من منزله : واختلفوا هل األفضل إحرام احلاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجا منهن؟ فقال قوم



إحرامه من : وقال مالك وإسحق وأمحد. و حنيفة والثوري ومجاعةواإلحرام منها رخصة وبه قال الشافعي وأب
  املواقيت أفضل وعمدة هؤالء األحاديث املتقدمة وأهنا السنة اليت سنها رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم فهي أفضل وعمدة الطائفة األخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل امليقات ابن عباس وابن 
وهم أعرف بالسنة وأصول أهل الظاهر تقتضي أن ال جيوز اإلحرام إال من امليقات : واعمر وابن مسعود وغريهم قال
واختلفوا فيمن ترك اإلحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غري ميقاته مثل أن . إال أن يصح إمجاع على خالفه

. ن قال به مالك وبعض أصحابهعليه دم ومم: يترك أهل املدينة اإلحرام من ذي احلليفة وحيرموا من اجلحفة فقال قوم
وسبب اخلالف هل هو من النسك الذي جيب يف تركه الدم أم ال؟ وال خالف أنه . ليس عليه شيء: وقال أبو حنيفة

كل من مر هبما : وأما من مل يردمها ومر هبما فقال قوم. يلزم اإلحرام من مر هبذه املواقيت ممن أراد احلج أو العمرة
ال يلزم اإلحرام هبا إال ملريد : وقال قوم. يكثر ترداده مثل احلطابني وشبههم وبه قال مالكيلزمه اإلحرام إال من 

وأما أهل مكة فإهنم حيرمون باحلج منها أو بالعمرة خيرجون إىل . احلج أو العمرة وهذا كله ملن ليس من أهل مكة
ذا خرج الناس إىل مىن فهذا هو ميقات وأما مىت حيرم باحلج أهل مكة فقيل إذا رأوا اهلالل وقيل إ. احلل والبد

  .املكان املشترط ألنواع هذه العبادة

  الزمان: ثانياً
...  

  القول يف ميقات الزمان
. وأما ميقات الزمان فهو حمدود أيضا يف أنواع احلج الثالث وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي احلجة باتفاق

: وقال أبو حنيفة. الشهران وتسع من ذي احلجة: لشافعيوقال ا. الثالث األشهر كلها حمل للحج: وقال مالك
فوجب أن يطلق على مجيع أيام } الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت{: عشر فقط ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعاىل

لشهر ودليل الفريق الثاين انقضاء اإلحرام قبل متام ا. ذي احلجة أصله انطالقه على مجيع أيام شوال وذي القعدة
وفائدة اخلالف تأخر طواف اإلفاضة إىل آخر الشهر وإن أحرم باحلج قبل أشهر . الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة

وقال الشافعي ينعقد إحرامه إحرام عمرة . ال يصح إحرامه: وقال غريه. احلج كرهه مالك ولكن صح إحرامه عنده
قال } وَأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ ِللَِّه{: د عموم قوله تعاىلال يقع قبل الوقت ومن اعتم: فمن شبهه بوقت الصالة قال

  مىت أحرم انعقد إحرامه

فأما مذهب الشافعي فهو مبين . ألنه مأمور باإلمتام ورمبا شبهوا احلج يف هذا وشبهوا ميقات الزمان مبيقات العمرة
ن يصوم نذرا يف أيام رمضان وهذا األصل فيه على أن من التزم عبادة يف وقت نظريهتا انقلبت إىل النظري مثل أ

وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها يف كل أوقات السنة ألهنا كانت يف اجلاهلية ال . اختالف يف املذهب
: وقال أبو حنيفة" دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة: "تصنع يف أيام احلج وهو معىن قوله عليه الصالة والسالم

واختلفوا يف تكريرها يف السنة الواحدة مرارا . يف كل السنة إال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإهنا تكره جتوز
وقال الشافعي وأبو . فكان مالك يستحب عمرة يف كل سنة ويكره وقوع عمرتني عنده وثالثا يف السنة الواحدة

ويبنغي بعد ذلك أن نصري إىل القول . الزمانية واملكانية ال كراهية يف ذلك فهذا هو القول يف شروط اإلحرام: حنيفة



يف اإلحرام وقبل ذلك ينبغي أن نقول يف تروكه مث نقول بعد ذلك يف األفعال اخلاصة باحملرم إىل حني إحالله وهي 
  .أفعال احلج كلها وتروكه مث نقول يف أحكام اإلخالل بالتروك واألفعال ولنبدأ بالتروك

  هو ما مينع اإلحرام من األمور املباحة للحاللالقول يف التروك و

أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا : واألصل يف هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر
ال تلبسوا القمص وال العمائم وال : "عليه وسلم ما يلبس احملرم من الثياب؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ت وال الربانس وال اخلفاف إال أحد ال جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهما أسفل من الكعبني وال تلبسوا السراويال
فاتفق العلماء على بعض األحكام الواردة يف هذا احلديث واختلفوا يف " من الثياب شيئا مسه الزعفران وال الورس

ا ذكر يف هذا احلديث وال ما كان يف معناه من خميط بعضها فمما اتفقوا عليه أنه ال يلبس احملرم قميصا وال شيئا مم
  الثياب وأن هذا خمصوص بالرجال أعين حترمي لبس املخيط وأنه

واختلفوا فيمن مل جيد غري السراويل هل له . ال بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل واخلفاف واخلمر
وقال الشافعي والثوري وأمحد وأبو . يل وإن لبسها افتدىال جيوز له لباس السراو: لباسها؟ فقال مالك وأبو حنيفة

ولو كان يف ذلك : ال شيء عليه إذا مل جيد إزارا وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر املتقدم قال: ثور وداود
وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو . رخصة الستثناها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما استثىن يف لبس اخلفني

السراويل ملن مل جيد اإلزار : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن دينار عن جابر وابن عباس قال
جائز ملن : وقال أمحد. ومجهور العلماء على إجازة لباس اخلفني مقطوعني ملن مل جيد النعلني" واخلف ملن مل جيد النعلني

يف قطعهما فساد واهللا ال : وقال عطاء. ا مبطلق حديث ابن عباسمل جيد النعلني أن يلبس اخلفني غري مقطوعني أخذ
وقال . عليه الفدية وبه قال أبو ثور: واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعني مع وجود النعلني فقال مالك. حيب الفساد
 يلبس وأمجع العلماء على أن احملرم ال. ال فدية عليه والقوالن عن الشافعي وسنذكر هذا يف األحكام: أبو حنيفة

ال تلبسوا من الثياب شيئا : "الثوب املصبوغ بالورس والزعفران لقوله عليه الصالة والسالم يف حديث ابن عمر
وقال أبو حنيفة . ليس به بأس فإنه ليس بطيب: واختلفوا يف املعصفر فقال مالك" مسه الزعفران وال الورس

لك عن علي أن النيب عليه الصالة والسالم هنى عن هو طيب وفيه الفدية وحجة أيب حنيفة ما خرجه ما: والثوري
لبس القسي وعن لبس املعصفر وأمجعوا على أن إحرام املرأة يف وجهها وأن هلا أن تغطي رأسها وتستر شعرها وأن 

هلا أن تسدل ثوهبا على وجهها من فوق رأسها سدال خفيفا تستر به عن نظر الرجال إليها كنحو ما روي عن عائشة 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن حمرمون فإذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من : تأهنا قال

: قبل رؤوسنا وإذا جاوز الركب رفعناه ومل يأت تغطية وجوههن إال ما رواه مالك عن فاطمة بنت املنذر أهنا قالت
تلفوا يف ختمري احملرم وجهه بعد إمجاعهم على واخ. كنا خنمر وجوهنا وحنن حمرمات مع أمساء بنت أيب بكر الصديق

  أنه ال خيمر رأسه فروى مالك

وروي عنه أنه إن فعل ذلك ومل ينزعه . عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس ال خيمره احملرم وإليه ذهب مالك
وروي من . حلاجبنيوقال الشافعي والثوري وأمحد وأبو داود وأبو ثور خيمر احملرم وجهه إىل ا. من مكانه افتدى

: واختلفوا يف لبس القفازين للمرأة فقال. الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أيب وقاص
واحلجة ملالك ما خرجه أبو داود . مالك إن لبست املرأة القفازين افتدت ورخص فيه الثوري وهو مروي عن عائشة



عن النقاب والقفازين وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر وصححه عن النيب عليه الصالة والسالم أنه هنى 
بعض رواة احلديث أعين رفعه إىل النيب عليه الصالة والسالم فهذا هو مشهور اختالفهم واتفاقهم يف اللباس وأصل 

وثبوته أو ال اخلالف يف هذا كله اختالفهم يف قياس بعض املسكون عنه على املنطوق به واحتمال اللفظ املنطوق به 
ثبوته وأما الشيء الثاين من املتروكات فهو الطيب وذلك أن العلماء أمجعوا على أن الطيب كله حيرم على احملرم 

واختلفوا يف جوازه للمحرم عند اإلحرام قبل أن حيرم ملا يبقى من أثره عليه بعد . باحلج والعمرة يف حال إحرامه
كرهه مالك ورواه عن عمر بن اخلطاب وهو قول عثمان وابن عمر اإلحرام فكرهه قوم وأجازه آخرون وممن 

وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأمحد وداود واحلجة ملالك رمحه اهللا من جهة األثر . ومجاعة من التابعني
يب حديث صفوان بن يعلى ثبت يف الصحيحني وفيه أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم جببة مضمخة بط

يا رسول اهللا كيف ترى يف رجل أحرم بعمرة يف جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فأنزل الوحي على رسول اهللا : فقال
فالتمس الرجل فأيت به فقال عليه الصالة " أين السائل عن العمرة آنفا؟: "صلى اهللا عليه وسلم فلما أفاق قال

بة فانزعها مث اصنع ما شئت يف عمرتك كما أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثالث مرات وأما اجل: "والسالم
وعمدة الفريق الثاين ما رواه مالك عن عائشة أهنا . اختصرت احلديث وفقهه هو الذي ذكرت" تصنع يف حجتك

كنت أطيب رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت واعتل : قالت
  وقد بلغها إنكار: عائشة أهنا قالت الفريق األول مبا روي عن

ابن عمر تطيب احملرم قبل إحرامه يرحم اهللا أبا عبد الرمحن طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطاف على نسائه 
وملا كان : وإذا طاف على نسائه اغتسل فإمنا يبقى عليه أثر ريح الطيب ال جرمه نفسه قالوا: مث أصبح حمرما قالوا

نعقد على أن كل ما ال جيوز للمحرم ابتداؤه وهو حمرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد ال جيوز له اإلمجاع قد ا
وأما املتروك . فسبب اخلالف تعارض اآلثار يف هذا احلكم. استصحابه وهو حمرم فوجب أن يكون الطيب كذلك

اج حرام من حني حيرم لقوله وذلك أنه أمجع املسلمون على أن وطء النساء على احل. الثالث فهو جمامعة النساء
وأما املمنوع الرابع وهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل . } فَال َرفَثَ َوال فُسُوَق َوال جِدَالَ ِفي الَْحجِّ{: تعاىل

ال : ولكن اتفقوا على أنه جيوز له غسل رأسه من اجلنابة واختلفوا يف كراهية غسله من غري اجلنابة فقال اجلمهور
بكراهية ذلك وعمدته أن عبد اهللا بن عمر كان ال يغسل رأسه وهو حمرم إال من : وقال مالك. بغسله رأسهبأس 

وعمدة اجلمهور ما رواه مالك عن عبد اهللا بن جبري أن ابن عباس واملسور بن خمرمة اختلفا باألبواء فقال . االحتالم
فأرسلين عبد اهللا بن عباس إىل أيب : ل احملرم رأسه قالال يغس: يغسل احملرم رأسه وقال املسور بن خمرمة: عبد اهللا

عبد اهللا : من هذا؟ فقلت: فوجدته يغتسل بني القرنني وهو مستتر بثوب فسلمت عليه فقال: أيوب األنصاري قال
بن جبري أرسلين إليك عبد اهللا بن عباس أسألك كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغسل رأسه وهو حمرم 

بو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حىت بدا يل رأسه مث قال إلنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه مث فوضع أ
هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل وكان عمر يغسل : حرك رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر مث قال

مالك حديث أيب أيوب على غسل اجلنابة  ما يزيده املاء إال شعثا رواه مالك يف املوطأ ومحل: رأسه وهو حمرم ويقول
واحلجة له إمجاعهم على أن احملرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث وهو الوسخ والغاسل رأسه هو 

إن فعل ذلك : وقال مالك وأبو حنيفة. واتفقوا على منع غسله رأسه باخلطمي. إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها
  واختلفوا يف احلمام فكان مالك يكره. ال شيء عليه: وغريهوقال أبو ثور . افتدى



وروي عن ابن . ال بأس بذلك: وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وداود. ذلك ويرى أن على من دخله الفدية
وأما احملظور . عباس دخول احلمام وهو حمرم من طريقني واألحسن أن يكره دخوله ألن احملرم منهي عن إلقاء التفث

وقوله } َوُحرَِّم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الَْبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً{: امس فهو االصطياد وذلك أيضا جممع عليه لقوله سبحانه وتعاىلاخل
وأمجعوا على أنه ال جيوز له صيده وال أكل ما صاد هو منه واختلفوا إذا صاده } ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَنُْتْم ُحرٌُم{: تعاىل

قول إنه جيوز له أكله على اإلطالق وبه قال أبو حنيفة وهو قول : وز للمحرم أكله؟ على ثالثة أقوالحالل هل جي
هو حمرم عليه على كل حال وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر وبه قال : وقال قوم. عمر بن اخلطاب والزبري

حالل وما صيد من أجل احملرم فهو  ما مل يصد من أجل احملرم أو من أجل قوم حمرمني فهو: وقال مالك. الثوري
وسبب اختالفهم تعارض اآلثار يف ذلك فأحدها ما خرجه مالك من حديث أيب قتادة أنه كان مع . حرام على احملرم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كانوا ببعض طرق مكة ختلف مع أصحاب له حمرمني وهو غري حمرم فرأى 
ه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسأهلم رحمه فأبوا عليه فأخذه مث شد محارا وحشيا فاستوى على فرس

على احلمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأىب بعضهم فلما أدركوا رسول اهللا 
عناه حديث طلحة بن وجاء أيضا يف م" إمنا هي طعمة أطعمكموها اهللا: "صلى اهللا عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال

كنا مع طلحة بن عبيد اهللا وحنن حمرمون فأهدي له ظيب وهو : عبيد اهللا ذكره النسائي أن عبد الرمحن التميمي قال
واحلديث . أكلناه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: راقد فأكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال

أنه أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محارا وحشيا وهو باألبواء أو الثاين حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك 
وهو هل يتعلق النهي عن األكل . ولالختالف سبب آخر" إنا مل نرده عليك إال أنا حرم: "بودان فرده عليه وقال

  بشرط القتل أو يتعلق بكل واحد منهما النهي عن االنفراد؟ فمن أخذ

النهي يتعلق بكل واحد : هي إمنا يتعلق باألكل مع القتل ومن أخذ حبديث ابن عباس قالإن الن: حبديث أيب قتادة قال
إما حبديث أيب قتادة وإما حبديث ابن عباس : منهما على انفراده فمن ذهب يف هذه األحاديث مذهب الترجيح قال

ابر عن النيب صلى اهللا عليه واجلمع أوىل وأكدوا ذلك روي عن ج: ومن مجع بني األحاديث قال بالقول الثالث قالوا
واختلفوا يف املضطر هل يأكل امليتة أو " صيد الرب حالل لكم وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو يصد لكم: "وسلم أنه قال

. إذا اضطر أكل امليتة وحلم اخلنزير دون الصيد: يصيد يف احلرم؟ فقال مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر ومجاعة
أقيس ألن تلك حمرمة لعينها : وقول أيب يوسف. كل وعليه اجلزاء واألول أحسن للذريعةيصيد ويأ: وقال أبو يوسف

والصيد حمرم لغرض من األغراض وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو حمرم لعينه أغلظ فهذه اخلمسة اتفق 
ال : والليث واألوزاعي املسلمون على أهنا من حمظورات اإلحرام واختلفوا يف نكاح احملرم فقال مالك والشافعي

وقال . ينكح احملرم وال ينكح فإن نكح فالنكاح باطل وهو قول عمر وعلي بن أيب طالب وابن عمر وزيد بن ثابت
والسبب يف اختالفهم اختالف اآلثار يف ذلك فأحدها ما . ال بأس بأن ينكح احملرم أو أن ينكح: أبو حنيفة والثوري

ال ينكح احملرم وال ينكح وال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنه قال رواه مالك من حديث عثمان بن عفان
واحلديث املعارض هلذا حديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نكح ميمونة وهو حمرم خرجه " خيطب

وهو حالل رويت  أهل الصحاح إال أنه عارضته آثار كثرية عن ميمونة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوجها
عنها من طرق شىت عن أيب رافع وعن سليمان بن يسار وهو موالها وعن زيد بن األصم وميكن اجلمع بني احلديثني 
بأن حيمل الواحد على الكراهية والثاين على اجلواز فهذه هي مشهورات ما حيرم على احملرم وأما مىت حيل فسنذكره 



واختلفوا يف احلاج على ما سيأيت بعد وإذ قد قلنا يف . وسعى وحلق عند ذكرنا أفعال احلج وذلك حيل إذا طاف
  :تروك احملرم فلنقل يف أفعاله

  القول يف أنواع النسك

  القول يف أنواع هذا النسك
إما متمتع وإما قارن : واحملرمون إما حمرم بعمرة مفردة أو حمرم حبج مفرد أو جامع بني احلج والعمرة وهذان ضربان

ن جنرد أصناف هذه املناسك الثالث مث نقول ما يفعل احملرم يف كلها وما خيص واحدا واحدا منها إن فينبغي أوال أ
  .كان هنالك ما خيص وكذلك نفعل فيما بعد اإلحرام من أفعال احلج إن شاء اهللا تعاىل

  القول يف شرح أنواع هذه املناسك
  الفول يف التمتع

  القول يف شرح أنواع هذه املناسك

اإلفراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران فلذلك جيب أن نبدأ أوال بصفة التمتع مث نردف ذلك  إن: فنقول
  .بصفة القران

  القول يف التمتع
فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ إِلَى {: إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو املعين بقوله سبحانه: فنقول

هو أن يهل الرجل بالعمرة يف أشهر احلج من امليقات وذلك إذا كان مسكنه خارجا } تَْيَسَر ِمَن الَْهْديِالَْحجِّ فََما اْس
عن احلرم مث يأيت حىت يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى وحيلق يف تلك األشهر بعينها مث حيل مبكة مث ينشىء احلج 

ف إىل بلده إال ما روي عن احلسن أنه كان يقول هو يف ذلك العام بعينه ويف تلك األشهر بعينها من غري أن ينصر
فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ {: أي عليه هدي املتمتع املنصوص عليه يف قوله تعاىل: متمتع وإن عاد إىل بلده ومل حيج

من اعتمر يف غري أشهر احلج مث : وقال طاووس. ألنه كان يقول عمرة يف أشهر احلج متعة} فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ
. واتفق العلماء على أن من مل يكن من حاضري املسجد احلرام فهو متمتع. أقام حىت احلج وحج من عامه أنه متمتع

: واختلفوا يف املكي هل يقع منه التمتع أم ال يقع؟ والذين قالوا إنه يقع منه اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعاىل
واختلفوا فيمن هو حاضر املسجد احلرام ممن ليس هو فقال } ْن لَمْ َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي الَْمْسجِِد الْحََرامِذَِلَك ِلَم{

  حاضرو املسجد احلرام: مالك

وقال . هم أهل املواقيت فمن دوهنم إىل مكة: وقال أبو حنيفة. هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من مكة
وقال . من كان ساكن احلرم: وقال أهل الظاهر. بينه وبني مكة ليلتان وهو أكمل املواقيتمن كان : الشافعي مبصر

. إن حاضري املسجد احلرام ال يقع منهم التمتع وكره ذلك مالك: وأبو حنيفة يقول. هم أهل مكة فقط: الثوري
ال يشك أن أهل مكة  وسبب االختالف اختالف ما يدل عليه اسم حاضري املسجد احلرام باألقل واألكثر ولذلك

هم من حاضري املسجد احلرام كما ال يشك أن من خارج املواقيت ليس منهم فهذا هو نوع التمتع املشهور ومعىن 
التمتع أنه متتع بتحلله بني النسكني وسقوط السفر عنه مرة ثانية إىل النسك الثاين الذي هو احلج وهنا نوعان من 



ا فسخ احلج يف عمرة وهو حتويل النية من اإلحرام باحلج إىل العمرة فجمهور أحدمه: التمتع اختلف العلماء فيهما
وذهب ابن عباس إىل جواز ذلك وبه قال أمحد وداود . العلماء يكرهون ذلك يف الصدر األول وفقهاء األمصار

ه عليه وكلهم متفقون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه عام حج بفسخ احلج يف العمرة وهو قول
وأمره ملن مل يسق اهلدي من " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي وجلعلتها عمرة: "الصالة والسالم

أصحابه أن يفسخ إهالله يف العمرة وهبذا متسك أهل الظاهر واجلمهور رأوا ذلك من باب اخلصوص ألصحاب 
بن أيب عبد الرمحن عن احلارث بن بالل بن احلارث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحتجوا مبا روي عن ربيعة 

وهذا مل يصح عند أهل " لنا خاصة: "قلت يا رسول اهللا أفسخ لنا خاصة أم ملن بعدنا؟ قال: املدين عن أبيه قال
متعتان كانتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروي عن عمر أنه قال. الظاهر صحة يعارض هبا العمل املتقدم

متعة احلج كانت لنا : متعة النساء ومتعة احلج وروي عن عثمان أنه قال: ا أهنى عنهما وأعاقب عليهماوسلم أن
: ما كان ألحد بعدنا أن حيرم باحلج مث يفسخه يف عمرة هذا كله مع ظاهر قوله تعاىل: وليست لكم وقال أبو ذر

األصل اتباع فعل الصحابة حىت يدل دليل من كتاب اهللا أو سنة  والظاهرية على أن. } وَأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ ِللَِّه{
  .فسبب االختالف هل فعل الصحابة حممول على العموم أو على اخلصوص. ثابتة على أنه خاص

وأما النوع الثاين من التمتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبري من أن التمتع الذي ذكره اهللا هو متتع احملصر مبرض 
ك إذا خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو أمر تعذر به عليه احلج حىت تذهب أيام احلج فيأيت البيت أو عدو وذل

فيطوف ويسعى بني الصفا واملروة وحيل مث يتمتع حبله إىل العام املقبل مث حيج ويهدي وعلى هذا القول ليس يكون 
واختلف . لد غري مكة كان عليه اهلديإن املكي إذا متتع من ب: وشذ طاووس أيضا فقال. التمتع املشهور إمجاعا

عمرته يف : العلماء فيمن أنشأ عمرة يف غري أشهر احلج مث عملها يف أشهر احلج مث حج من عامه ذلك فقال مالك
الشهر الذي حل فيه فإن كان حل يف أشهر احلج فهو متمتع وإن كان حل يف غري أشهر احلج فليس مبتمتع وبقريب 

وقال . فعي والثوري إال أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله يف شوال وبه قال الشافعيمنه قال أبو حنيفة والشا
إن طاف ثالثة أشواط يف رمضان وأربعة يف شوال كان متمتعا وإن كان عكس ذلك مل يكن متمتعا أعين : أبو حنيفة

عمرة يف غري أشهر احلج إذا دخل يف ال: وقال أبو ثور. أن يكون طاف أربعة أشواط يف رمضان وثالثة يف شوال
وسبب االختالف هل يكون متمتعا بإيقاع . فسواء طاف هلا يف غري أشهر احلج أو يف أشهر احلج ال يكون متمتعا

إحرام العمرة يف أشهر احلج فقط أم يإيقاع الطواف معه؟ مث إن كان بإيقاع الطواف معه فهل بإيقاعه كله أم أكثره؟ 
: والشافعي يقول. إال بإيقاع اإلحرام يف أشهر احلج ألن باإلحرام تنعقد العمرة ال يكون متمتعا: فأبو ثور يقول

الطواف هو أعظم أركاهنا فوجب أن يكون به متمتعا فاجلمهور على أن من أوقع بعضها يف أشهر احلج كمن أوقعها 
ين أن يكون ذلك يف والثا. أحدها أن جيمع بني احلج والعمرة يف شهر واحد: كلها وشروط التمتع عند مالك ستة

واخلامس أن . والرابع أن يقدم العمرة على احلج. والثالث أن يفعل شيئا من العمرة يف أشهر احلج. عام واحد
والسادس أن يكون وطنه غري مكة فهذه هي صورة التمتع . ينشىء احلج بعد الفراغ من العمرة وإحالله منها

  .واالختالف املشهور فيه واالتفاق

  ارنالقول يف الق

  وأما القران فهو أن يهل بالنسكني معا أو يهل بالعمرة يف أشهر احلج مث



واختلف أصحاب مالك يف الوقت الذي يكون ذلك له فيه فقيل ذلك . يردف ذلك باحلج قبل أن يهل من العمرة
ن فعل له ما مل يشرع يف الطواف ولو شوطا واحدا وقيل ما مل يطف ويركع ويكره بعد الطواف وقبل الركوع فإ

لزمه وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي ما خال أهنم اتفقوا على أنه إذا أهل باحلج 
ومل يبق عليه من أفعال العمرة إال احلالق فإنه ليس بقارن والقارن الذي يلزمه هدي املتمتع هو عند اجلمهور من غري 

وأما . أصحاب مالك فإن القارن من أهل مكة عنده عليه اهلدي حاضري املسجد احلرام إال ابن املاجشون من
وقد اختلف العلماء . اإلفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات وهو أال يكون متمتعا وال قارنا بل أن يهل باحلج فقط

عليه والسبب يف اختالفهم اختالفهم فيما فعل رسول اهللا صلى اهللا . أي أفضل هل اإلفراد أو القران أو التمتع؟
وسلم من ذلك وذلك أنه روي عنه عليه الصالة والسالم أنه كان مفردا وروي أنه متتع وروي عنه أنه كان قارنا 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فاختار مالك اإلفراد واعتمد يف ذلك على ما روي عن عائشة أهنا قالت
وعمرة وأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلج ورواه  عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج
وروي اإلفراد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن جابر بن : عن عائشة من طرق كثرية قال أبو عمر بن عبد الرب

والذين رأوا أن النيب صلى . عبد اهللا من طرق شىت متواترة صحاح وهو قول أيب بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر
متتع رسول : عليه وسلم كان متمتعا احتجوا مبا رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر قال اهللا

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عام حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى وساق اهلدي معه من ذي احلليفة وهو 
واعتمد من رأى أنه عليه . يف التمتع واإلفرادواختلف عن عائشة . مذهب عبد اهللا بن عمر وابن عباس وابن الزبري

مسعت رسول اهللا صلى : الصالة والسالم كان قارنا أحاديث كثرية منها حديث ابن عباس عن عمر بن اخلطاب قال
أهل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف : أتاين الليلة آت من ريب فقال: "اهللا عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق

  شهدت: البخاري وحديث مروان بن احلكم قال خرجه" حجة

ما : لبيك بعمرة وحجة وقال: عثمان وعليا وعثمان ينهى عن املتعة وأن جيمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل هبما
كنت ألدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقول أحد خرجه البخاري وحديث أنس خرجه البخاري أيضا 

وحديث مالك بن شهاب عن عروة عن " لبيك عمرة وحجة: "ى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صل: قال
من : " خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة مث قال رسول اهللا: عائشة قالت

لوم أنه كان معه صلى ومع: واحتجوا فقالوا" كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا
وحديث مالك أيضا . اهللا عليه وسلم هدي ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدي ويكون معه هدي وال يكون قارنا

إين قلدت هديي ولبدت رأسي فال أحل : "عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان قارنا والتمتع أحب إيل واحتج يف ال أشك أن رسو: وقال أمحد" حىت أحنر هديي

" لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة: "اختياره التمتع بقوله عليه الصالة والسالم
قلنا  وإذ. واحتج من طريق املعىن من رأى أن اإلفراد األفضل أن التمتع والقران رخصة ولذلك وجب فيهما الدم

يف وجوب هذا النسك وعلى من جيب وما شروط وجوبه ومىت جيب ويف أي وقت جيب ومن أي مكان جيب وقلنا 
بعد ذلك فيما جيتنبه احملرم مبا هو حمرم مث قلنا أيضا يف أنواع هذا النسك جيب أن نقول يف أول أفعال احلاج وهو 

  .اإلحرام

  القول يف اإلحرام



إن هذا الغسل لإلهالل : الغسل لإلهالل سنة وأنه من أفعال احملرم حىت قال ابن نوارواتفق مجهور العلماء على أن 
وقال أبو حنيفة والثوري جيزئ منه الوضوء . هو واجب: وقال أهل الظاهر. عند مالك أوكد من غسل اجلمعة

فذكر ذلك أبو وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أمساء بنت عميس أهنا ولدت حممد بن أيب بكر بالبيداء 
  بكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

واألمر عندهم على الوجوب وعمدة اجلمهور أن األصل هو براءة الذمة حىت يثبت " مرها فتغتسل مث لتهل: "فقال
الوجوب بأمر ال مدفع فيه وكان عبد اهللا بن عمر يغتسل إلحرامه قبل أن حيرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية يوم 

يرى هذه االغتساالت الثالث من أفعال احملرم واتفقوا على أن اإلحرام ال يكون إال بنية واختلفوا هل  عرفة ومالك
التلبية يف احلج : وقال أبو حنيفة. جتزئ النية من غري التلبية: جتزئ النية فيه من غري التلبية؟ فقال مالك والشافعي

فظ يقوم مقام التكبري كما جيزئ عنده يف افتتاح الصالة كل كالتكبرية يف اإلحرام بالصالة إال أنه جيزئ عنده كل ل
واتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه . لفظ يقوم مقام التكبري وهو كل ما يدل على التعظيم

وهي من رواية " لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك: "وسلم
واختلفوا يف هل هي واجبة هبذا اللفظ . الك عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أصح سندام

هي واجبة هبذا اللفظ وال خالف عند اجلمهور يف استحباب هذا اللفظ وإمنا اختلفوا يف : أم ال؟ فقال أهل الظاهر
بالتلبية وهو مستحب عند اجلمهور ملا رواه مالك أن الزيادة عليه أو يف تبديله وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت 

أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب ومن معي أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ال : وقال مالك. وأمجع أهل العلم على أن تلبية املرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول" وباإلهالل

رفع احملرم صوته يف مساجد اجلماعة بل يكفيه أن يسمع من يليه إال يف املسجد احلرام ومسجد مىن فإنه يرفع صوته ي
: وقال أبو حازم. واستجب اجلمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق وعند اإلطالل على شرف من األرض. فيهما

وكان مالك ال يرى التلبية من . حىت تبح حلوقهم كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يبلغون الروحاء
وحجة من رآها واجبة أن أفعاله صلى اهللا عليه . أركان احلج ويرى على تاركها دما وكان غريه يراها من أركانه

  وسلم إذا أتت بيانا لواجب أهنا حممولة على الوجوب حىت يدل الدليل على غري

ومن مل ير وجوب . وهبذا حيتج من أوجب لفظه فيها فقط"  مناسككمخذوا عين: "ذلك لقوله عليه الصالة والسالم
أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر التلبية اليت يف : لفظه فاعتمد يف ذلك على ما روي من حديث جابر قال

وال  والناس يزيدون على ذلك لبيك ذا املعارج وحنوه من الكالم والنيب يسمع: وقال يف حديثه. حديث ابن عمر
واستحب . يقول شيئا وما روي عن ابن عمر أنه كان يزيد يف التلبية وعن عمر ابن اخلطاب وعن أنس وغريه

العلماء أن يكون ابتداء احملرم بالتلبية بأثر صالة يصليها فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافلة ملا روى من مرسله عن 
لم كان يصلي يف مسجد ذي احلليفة ركعتني فإذا استوت هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

واختلفت اآلثار يف املوضع الذي أحرم منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبجته من أقطار ذي . به راحلته أهل
إمنا أحرم حني أطل على البيداء وقال : من مسجد ذي احلليفة بعد أن صلى فيه وقال آخرون: احلليفة فقال قوم

كل حدث ال عن أول إهالله : وسئل ابن عباس عن اختالفهم يف ذلك فقال. ا أهل حني استوت به راحلتهإمن: قوم
عليه الصالة والسالم بل عن أول إهالل مسعه وذلك أن الناس يأتون متسابقني فعلى هذا ال يكون يف هذا اختالف 

زمه اإلهالل حىت إذا خرج إىل مىن ليتصل له وأمجع فقهاء األمصار على أن املكي ال يل. ويكون اإلهالل إثر الصالة



رأيتك تفعل هنا أربعا مل أر أحدا يفعلها : عمل احلج وعمدهتم ما رواه مالك عن ابن جريج أنه قال لعبد اهللا بن عمر
أما : فذكر منها ورأيتك إذا كنت مبكة أهل الناس إذا رأوا اهلالل ومل هتل أنت إىل يوم التروية فأجابه ابن عمر

وروى . الل فإين مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهل حىت تنبعث به راحلته يريد حىت يتصل له عمل احلجاإله
وال خالف عندهم أن املكي ال يهل إال من . مالك أن عمر بن اخلطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا إذ رأوا اهلالل

على أنه يلزمه أن خيرج إىل احلل مث حيرم منه ليجمع بني جوف مكة إذا كان حاجا وأما إذا كان معتمرا فإهنم أمجعوا 
وباجلملة فاتفقوا على أهنا سنة املعنمر واختلفوا إن . احلل واحلرم كما جيمع احلاج أعين ألنه خيرج إىل عرفة وهو حل

  :مل يفعل فقال قوم

  .لثوري وأشهبال جيزيه وهو قول ا: وقال آخرون. جيزيه وعليه دم وبه قال أبو حنيفة وابن القاسم
وأما مىت يقطع احملرم التلبية فإهنم اختلفوا يف ذلك فروى مالك أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كان يقطع 

وقال ابن . وذلك األمر الذي مل يزل عليه أهل العلم ببلدنا: وقال مالك. التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة
قال أبو عمر . ي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفةشهاب كانت األئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعل

وقال مجهور فقهاء األمصار وأهل احلديث وأبو حنيفة والشافعي . واختلف يف ذلك عن عثمان وعائشة: بن عبد الرب
ع إن احملرم ال يقط: والثوري وأمحد وإسحق وأبو ثور وداود وابن أيب ليلى وأبو عبيد والطربي واحلسن بن حيي

التلبية حىت يرمي مجرة العقبة ملا ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة إال أهنم 
إذا رماها بأسرها ملا روي عن ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رديف رسول اهللا : اختلفوا مىت يقطعها فقال قوم

بل يقطعها يف أول مجرة : لعقبة وقطع التلبية يف آخر حصاة وقال قومصلى اهللا عليه وسلم وأنه لىب حىت رمى مجرة ا
وروي يف وقت قطع التلبية هذه أقاويل غري هذه إال أن هذين القولني مها . يلقيها روي ذلك عن ابن مسعود

. ل أبو حنيفةيقطع التلبية إذا انتهى إىل احلرم وبه قا: واختلفوا يف وقت قطع التلبية بالعمرة فقال مالك. املشهوران
وقال الشافعي إذا افتتح الطواف وسلف مالك يف ذلك ابن عمر وعروة وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إىل 

وسبب اخلالف معارضة القياس لفعل بعض الصحابة ومجهور . الطواف بالبيت فال تنقطع حىت يشرع يف العمل
: وقال أبو ثور. لى العمرة وخيتلفون يف إدخال العمرة على احلجالعلماء كما قلنا متفقون على إدخال احملرم احلج ع

ال يدخل حج على عمرة وال عمرة على حج كما ال تدخل صالة على صالة فهذه هي أفعال احملرم مبا هو حمرم وهو 
  :وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة فلنقل يف الطواف. أول أفعال احلج

  البيت والكالم يف الطوافالقول يف الطواف ب
  القول يف الصفة

  القول يف الطواف بالبيت والكالم يف الطواف

  يف صفته وشروطه وحكمه يف الوجوب أو الندب ويف أعداده
  القول يف الصفة

واجلمهور جممعون على أن صفة كل طواف واجبا كان أو غري واجب أن يبتدئ من احلجر األسود فإن استطاع أن 
يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه مث جيعل البيت على يساره وميضي على ميينه فيطوف سبعة أشواط يرمل يقبله قبله أو 

يف الثالثة األشواط األول مث ميشي يف األربعة وذلك يف طواف القدوم على مكة وذلك للحاج واملعتمر دون املتمتع 



لركن األسود لثبوت هذه الصفة من فعله وأنه ال رمل على النساء ويستلم الركن اليماين وهو الذي على قطر ا
واختلفوا يف حكم الرمل يف الثالثة األشواط األول للقادم هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن . صلى اهللا عليه وسلم

. واختلف قول مالك يف ذلك وأصحابه. هو سنة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحق وأمحد وأبو ثور: عباس
واحتج من مل . ن جعله سنة أوجب يف تركه الدم ومن مل جيعله سنة مل يوجب يف تركه شيئاوالفرق بني القولني أن م

قلت البن عباس زعم قومك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ير الرمل سنة حبديث أيب الطفيل عن ابن عباس قال
صدقوا : ذبوا؟ قالقلت ما صدقوا وما ك: صدقوا وكذبوا قال: فقال. وسلم حني طاف بالبيت رمل وأن ذلك سنة

إن به : رمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني طاف بالبيت وكذبوا ليس بسنة إن قريشا زمن احلديبية قالوا
وبأصحابه هزال وقعدوا على قعيقعان ينظرون إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك النيب صلى اهللا 

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرمل من احلجر " ن بكم قوةارملوا أروهم أ: "عليه وسلم فقال ألصحابه
األسود إىل اليماين فإذا توارى عنهم مشى وحجة اجلمهور حديث جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمل يف 

أيب وقد اختلف على : الثالثة األشواط يف حجة الوداع ومشى أربعا وهو حديث ثابت من رواية مالك وغريه قالوا
  الطفيل عن ابن عباس فروي عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: رمل من احلجر األسود إىل احلجر األسود وذلك خبالف الرواية األوىل وعلى أصول الظاهرية جيب الرمل لقوله
احلج من وأمجعوا على أنه ال رمل على من أحرم ب. وهو قوهلم أو قول بعضهم اآلن فيما أظن" خذوا عين مناسككم"

واختلفوا يف أهل مكة هل . مكة من غري أهلها وهم املتمتعون ألهنم قد رملوا يف حني دخوهلم حني طافوا للقدوم
كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبني السعي فإنه يرمل فيه وكان : عليهم إذا حجوا رمل أم ال؟ فقال الشافعي

وسبب اخلالف . إذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالكمالك يستحب ذلك وكان ابن عمر ال يرى عليهم رمال 
هل الرمل كان لعلة أو لغري علة؟ وهل هو خمتص باملسافر أم ال؟ وذلك أنه كان عليه الصالة والسالم حني رمل 

واختلفوا . واتفقوا على أن من سنة الطواف استالم الركنني األسود واليماين للرجال دون النساء. واردا على مكة
تستلم األركان كلها أم ال؟ فذهب اجلمهور إىل أنه إمنا يستلم الركنان فقط حلديث ابن عمر أن رسول اهللا هل 

كنا نرى : صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يستلم إال الركنني فقط واحتج من رأى استالم مجيعها مبا روي عن جابر قال
وكذلك . يستلم الركنني إال يف الوتر من األشواط إذا طفنا أن نستلم األركان كلها وكان بعض السلف ال حيب أن

أمجعوا على أن تقبيل احلجر األسود خاصة من سنن الطواف إن قدر وإن مل يقدر على الدخول إليه قبل يده وذلك 
إمنا أنت حجر ولوال : حلديث عمر بن اخلطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حني بلغ احلجر األسود

سول اهللا قبلك ما قبلتك مث قبله وأمجعوا على أن من سنة الطواف ركعتني بعد انقضاء الطواف أين رأيت ر
وأجاز بعض السلف . ومجهورهم على أنه يأيت هبا الطائف عند انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد

ئشة أهنا كانت ال تفرق بني أال يفرق بني األسابيع وأال يفصل بينها بركوع لكل أسبوع ركعتني وهو مروي عن عا
وحجة اجلمهور أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى . ثالثة األسابيع مث تركع ست ركعات

املقصود إمنا هو ركعتان لكل : وحجة من أجاز اجلمع أنه قال" خذوا عين مناسككم: "خلف املقام ركعتني وقال
   الركعتان املسنونتان بعده فجاز اجلمع بني أكثرأسبوع والطواف ليس له وقت معلوم وال

من ركعتني ألكثر من أسبوعني وإمنا استحب من يرى أن يفرق بني ثالثة أسابيع ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .انصرف إىل الركعتني بعد وتر من طوافه ومن طاف أسابيع غري وتر مث عاد إليها مل ينصرف عن وتر من طوافه



   شروطهالقول يف

وأما شروطه فإن منها حد موضعه ومجهور العلماء على أن احلجر من البيت وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال 
وحجة اجلمهور ما رواه مالك . هو سنة: وقال أبو حنيفة وأصحابه. احلجر فيه وأنه شرط يف صحة طواف اإلفاضة

ان قومك بالكفر هلدمت الكعبة ولصريهتا على قواعد لوال حدث: "عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فإهنم تركوا منها سبعة أذرع من احلجر ضاقت هبم النفقة واخلشب وهو قول ابن عباس وكان حيتج بقوله " إبراهيم
أيب حنيفة  مث يقول طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وراء احلجر وحجة} َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ{: تعاىل

أحدها إجازة الطواف بعد الصبح والعصر : وأما وقت جوازه فإهنم اختلفوا يف ذلك على ثالثة أقوال. ظاهر اآلية
. ومنعه وقت الطلوع والغروب وهو مذهب عمر بن اخلطاب وأيب سعيد اخلدري وبه قال مالك وأصحابه ومجاعة

. لطلوع والغروب وبه قال سعيد بن جبري وجماهد ومجاعةوالقول الثاين كراهيته بعد الصبح والعصر ومنعه عند ا
والقول الثالث إباحة ذلك يف هذه األوقات كلها وبه قال الشافعي ومجاعة وأصول أدلتهم راجعة إىل منع الصالة يف 

أما وقت الطلوع والغروب فاآلثار متفقة على منع الصالة فيها والطواف هل هو ملحق . هذه األوقات أو إباحتها
يا : "ومما احتجت به الشافعية حديث جبري بن مطعم أن النيب عليه الصالة والسالم قال. لصالة؟ يف ذلك اخلالفبا

بين عبد مناف أو يا بين عبد املطلب إن وليتم من هذا األمر شيئا فال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت أن يصلي فيه أي 
واختلفوا يف جواز الطواف . بن عيينة بسنده إىل جبري بن مطعمرواه الشافعي وغريه عن ا" ساعة شاء من ليل أو هنار

  بغري طهارة مع إمجاعهم على أن

جيزئ : وقال أبو حنيفة. ال جيزئ طواف بغري طهارة ال عمدا وال سهوا: من سنته الطهارة فقال مالك والشافعي
افه إن كان ال يعلم وال جيزئه إن إذا طاف على غري وضوء أجزأه طو: وقال أبو ثور. ويستحب له اإلعادة وعليه دم

وعمدة من شرط الطهارة يف الطواف . كان يعلم و الشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي
وهو " اصنعي ما يصنع احلاج غري أال تطويف بالبيت: "قوله صلى اهللا عليه وسلم للحائض وهي أمساء بنت عميس

الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا أحل فيه : "أنه صلى اهللا عليه وسلم قال حديث صحيح وقد حيتجون أيضا مبا روي
وعمدة من أجاز الطواف بغري طهارة إمجاع العلماء على جواز السعي بني الصفا واملروة " النطق فال ينطق إال خبري

  .له الصوممن غري طهارة وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من احليض من شرطها الطهر من احلدث أص

  القول يف أعداده وأحكامه

طواف القدوم على مكة وطواف اإلفاضة بعد رمي : وأما أعداده فإن العلماء أمجعوا على أن الطواف ثالثة أنواع
مجرة العقبة يوم النحر وطواف الوداع وأمجعوا على أن الواجب منها الذي يفوت احلج بفواته هو طواف اإلفاضة 

وأنه ال جيزئ عنه دم } ثُمَّ لْيَقُْضوا تَفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُورَُهْم َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيتِ الَْعِتيقِ{: وأنه املعين بقوله تعاىل
ومجهورهم على أنه ال جيزئ طواف القدوم على مكة عن طواف اإلفاضة إذا نسي طواف اإلفاضة لكونه قبل يوم 

لقدوم جيزئ عن طواف اإلفاضة كأهنم رأوا أن الواجب إمنا هو إن طواف ا: وقالت طائفة من أصحاب مالك. النحر
ومجهور العلماء على أن طواف الوداع جيزئ عن طواف اإلفاضة إن مل يكن طاف طواف اإلفاضة . طواف واحد

ألنه طواف بالبيت معمول يف وقت طواف الوجوب الذي هو طواف اإلفاضة خبالف طواف القدوم الذي هو قبل 



ضة وأمجعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد الرب أن طواف القدوم والوداع من سنة احلاج إال خلائف وقت طواف اإلفا
  فوات احلج فإنه جيزئ عنه طواف اإلفاضة واستحب مجاعة من

العلماء ملن عرض له هذا أن يرمل يف األشواط الثالثة من طواف اإلفاضة على سنة طواف القدوم من الرمل وأمجعوا 
وأمجعوا أن من إىل احلج أن . ليس عليه إال طواف اإلفاضة كما أمجعوا على أنه ليس إال طواف القدومعلى أن املكي 

وأما املفرد للحج . عليه طوافني طوافا للعمرة حلله منها وطوافا للحج يوم النحر على ما يف حديث عائشة املشهور
جيزئ : رن فقال مالك والشافعي وأمحد وأبو ثورواختلفوا يف القا. فليس عليه إال طواف واحد كما قلنا يوم النحر

وقال . القارن طواف واحد وسعي واحد وهو مذهب عبد اهللا بن عمر وجابر وعمدهتم حديث عائشة املتقدم
الثوري واألوزاعي وأبو حنيفة وابن أيب ليلى على القارن طوافان وسعيان ورووا هذا عن علي وابن مسعود ألهنما 

منهما إذا انفرد طوافه وسعيه فوجب أن يكون األمر كذلك إذا اجتمعا فهذا هو القول  نسكان من شرط كل واحد
يف وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته والذي يتلو هذا الفعل من أفعال احلج أعين طواف 

  .القدوم هو السعي بني الصفا واملروة وهو الفعل الثالث لإلحرام فلنقل فيه

  بني الصفا واملروة القول يف السعي

  القول يف حكمه

  القول يف السعى بني الصفا واملروة
  والقول يف السعى يف حكمه ويف صفته ويف شروطه ويف ترتيبه

  القول يف حكمه
وقال . هو اجب وإن مل يسع كان عليه حج قابل وبه قال أمحد وإسحاق: أما حكمه فقال مالك والشافعي

هو تطوع وال شي ء على تاركه : وقال بعضهم. ده ومل يسع كان عليه دمهو سنة وإذا رجع إىل بال: الكوفيون
اسعوا فإن اهللا كتب عليكم : "فعمدة من أوجبه ما روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسعى ويقول

م يف هذه روى هذا احلديث الشافعي عن عبد اهللا بن املؤمل وأيضا فإن األصل أن أفعاله عليه الصالة والسال" السعي
وعمدة من مل . العبادة حممولة على الوجوب إال ما أخرجه الدليل من مساع أو إمجاع أو قياس عند أصحاب القياس

  إِنَّ الصَّفَا{: يوجبه قوله تعاىل

إن معناه أن ال يطوف : قالوا} بِهِمَا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشعَاِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الْبَْيَت أَوِ اْعَتَمَر فَال ُجنَاَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف
معناه أي لئال تضلوا وضعفوا حديث ابن } ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمْ أَنْ َتِضلُّوا{: وهي قراءة ابن مسعود وكما قال سبحانه

وا اآلية على ظاهرها وإمنا نزلت يف األنصار حترجوا أن يسعوا بني الصفا واملروة على ما كان: وقالت عائشة. املؤمل
يسعون عليه يف اجلاهلية ألنه كان موضع ذبائح املشركني وقد قيل إهنم كانوا ال يسعون بني الصفا واملروة تعظيما 
لبعض األصنام فسألوا عن ذلك فنزلت هذه اآلية مبيحة هلم وإمنا صار اجلمهور إىل أهنا من أفعال احلج ألهنا صفة 

  .عين وصل السعي بالطواففعله صلى اهللا عليه وسلم تواترت بذلك اآلثار أ

  القول يف صفته



وأما صفته فإن مجهور العلماء على أن من سنة السعي بني الصفا واملروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ 
من الدعاء فيمشي على جبلته حىت يبلغ بطن املسيل فريمل فيه حىت يقطعه إىل ما يلي املروة فإذا قطع ذلك وجاوزه 

ه حىت يأيت املروة فريقى عليها حىت يبدو له البيت مث يقول عليها حنوا مما قاله من الدعاء والتكبري مشى على سجيت
على الصفا وإن وقف أسفل املروة أجزأه عند مجيعهم مث ينزل عن املروة فيمشي على سجيته حىت ينتهي إىل بطن 

يفعل ذلك سبع مرات يبدأ يف كل ذلك بالصفا  املسيل فإذا انتهى إليه رمل حىت يقطعه إىل اجلانب الذي يلي الصفا
نبدأ مبا بدأ اهللا : "وخيتم باملروة فإن بدأ باملروة قبل الصفا ألغي ذلك الشوط لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. بدأ باملروة أجزأ عنهوقال عطاء إن جهل ف} إِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشعَاِئرِ اللَِّه{: يريد قوله تعاىل" نبدأ بالصفا: به
وثبت من حديث جابر أن رسول اهللا صلى اهللا . وأمجعوا على أنه ليس يف وقت السعي قول حمدود فإنه موضع دعاء

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو : "عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكرب ثالثا ويقول
  .ث مرات ويدعو ويصنع على املروة مثل ذلكيصنع ذلك ثال" على كل شيء قدير

  القول يف شروطه

وأما شروطه فإهنم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من احليض كالطواف سواء لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف 
انفرد هبذه الزيادة حيىي عن " افعلي كل ما يفعل أن ال تطويف بالبيت وال تسعي بني الصفا واملروة: "حديث عائشة

الك دون من روى عنه هذا احلديث وال خالف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه إال احلسن فإنه شبهه م
  .بالطواف

  القول يف ترتيبه

وأما ترتيبه فإن مجهور العلماء اتفقوا على أن السعي إمنا يكون بعد الطواف وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت 
 أصاب النساء يف العمرة أو يف احلج كان عليه حج قابل يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة فإن جهل ذلك حىت

إذا خرج من مكة فليس عليه : وقال أبو حنيفة. إن فعل ذلك فال شيء عليه: وقال الثوري. واهلدي أو عمرة أخرى
  .فهذا هو القول يف حكم السعي وصفته وشروطه املشهورة وترتيبه. أن يعود وعليه دم

  اخلروج إىل عرفة

واتفقوا على أن . لذي يلي هذا الفعل للحاج فهو اخلروج يوم التروية إىل مىن واملبيت هبا ليلة عرفةوأما الفعل ا
اإلمام يصلي بالناس مبىن يوم التروية الظهر والعصر واملغرب والعشاء هبا مقصورة إال أهنم أمجعوا على أن هذا الفعل 

عرفة مشى اإلمام مع الناس من مىن إىل عرفة  ليس شرطا يف صحة احلج ملن ضاق عليه الوقت مث إذا كان يوم
  .ووقفوا هبا

  الوقوف بعرفة



أما حكم الوقوف بعرفة فإهنم أمجعوا على أنه . والقول يف هذا الفعل ينحصر يف معرفة حكمه ويف صفته ويف شروطه
احلج : "المركن من أركان احلج وأن من فاته فعليه حج قابل واهلدي يف قول أكثرهم لقوله عليه الصالة والس

  "عرفة

  القول يف أفعال املزدلفة

فأما كون هذا الفعل من أركان . والقول اجلملي أيضا يف هذا املوضع ينحصر يف معرفة حكمه ويف صفته ويف وقته
وا على أن من بات وأمجع} فَاذْكُرُوا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ َواذْكُُروُه كََما َهَداكُْم{: احلج فاألصل فيه قوله سبحانه

باملزدلفة ليلة النحر ومجع فيها بني املغرب والعشاء مع اإلمام ووقف بعد صالة الصبح إىل األسفار بعد الوقوف 
واختلفوا هل الوقوف هبا بعد صالة . بعرفة أن حجه تام وأن ذلك الصفة اليت فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  من فروضه فقال األوزاعيواملبيت هبا من سنن احلج أو . الصبح

هو من فروض احلج ومن فاته كان عليه حج قابل واهلدي وفقهاء أنه ليس من فروض احلج : ومجاعة من التابعني
إن دفع منها إىل بعد نصف الليل األول ومل يصل : وقال الشافعي. وأن من فاته الوقوف باملزدلفة واملبيت به فعليه دم

ما صح عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم قدم ضعفة أهله ليال فلم يشاهدوا معه صالة وعمدة اجلمهور . هبا فعليه دم
الصبح هبا وعمدة الفريق األول قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث عروة بن املضرس وهو حديث متفق على 

ا فقد مت يعين صالة الصبح جبمع وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليال أو هنار: من أدرك من هذه الصالة: "صحته
} فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُرُوا اللََّه ِعْندَ الَْمشَْعرِ الْحََرامِ َواذْكُرُوُه كََما َهَداكُْم{: وقوله تعاىل" حجه وقضى تفثه

ومن حجة الفريق األول أن املسلمني قد أمجعوا على ترك األخذ جبميع ما يف هذا احلديث وذلك أن أكثرهم على أن 
وقف باملزدلفة ليال ودفع منها إىل قبل الصبح أن حجه تام وكذلك من بات فيها ونام عن الصالة وكذلك  من

أمجعوا على أنه لو وقف باملزدلفة ومل يذكر اهللا أن حجه تام ويف ذلك أيضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر اآلية 
ن يبيت الناس هبا وجيمعون بني املغرب والعشاء يف واملزدلفة ومجع مها امسان هلذا املوضوع وسنة احلج فيها كما قلنا أ

  .أول وقت العشاء ويغلسوا بالصبح فيها

  القول يف رمي اجلمار
وأما الفعل الذي بعدها فهو رمي اجلمار وذلك أن املسلمني اتفقوا على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف باملشعر 

قبل طلوع الشمس إىل مىن وأنه يف هذا اليوم وهو يوم النحر احلرام وهي املزدلفة بعدما صلى الفجر مث دفع منها 
أعين بعد : رمى مجرة العقبة من بعد طلوع الشمس وأمجع املسلمون أن من رماها يف هذا اليوم يف ذلك الوقت

طلوع الشمس إىل زواهلا فقد رماها يف وقتها وأمجعوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يرم يوم النحر من 
مل يبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا : واختلفوا فيمن رمى مجرة العقبة قبل طلوع الفجر فقال مالك. مرات غريهااجل

عليه وسلم رخص ألحد أن يرمي قبل طلوع الفجر وال جيوز ذلك فإن رماها قبل الفجر أعادها وبه قال أبو حنيفة 
  .وسفيان وأمحد

بعد طلوع الشمس فحجة من منع ذلك فعله صلى اهللا عليه  ال بأس به وإن كان املستحب هو: وقال الشافعي
وما روي عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم ضعفة أهله " خذوا عين مناسككم: "وسلم مع قوله



وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة خرجه أبو داود " . ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس: "وقال
أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألم سلمة يوم النحر فرمت اجلمرة قبل الفجر : أن عائشة قالت وغريه وهو

ومضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندها وحديث أمساء أهنا رمت 
مجع العلماء أن الوقت املستحب إنا كنا نصنعه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأ: اجلمرة بليل وقالت

لرمي مجرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إىل وقت الزوال وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر 
واختلفوا فيمن مل يرمها حىت غابت الشمس . استحب له أن يريق دما: أجزأ عنه وال شيء عليه إال مالكا فإنه قال

إن رمى من الليل فال شيء عليه وإن أخرها : وقال أبو حنيفة. عليه دم: ال مالكفق. فرماها من الليل أو من الغد
ال شيء عليه إن أخرها إىل الليل أو إىل الغد وحجتهم أن : وقال أبو يوسف وحممد والشافعي. إىل الغد فعليه دم

ديث ابن عباس أن أعين أن يرموا ليال ويف ح: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص لرعاة اإلبل يف مثل ذلك
ال : "يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رميت بعد ما أمسيت قال له: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له السائل

وعمدة مالك أن ذلك الوقت املتفق عليه الذي رمى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو السنة ومن " حرج
ومعىن الرخصة : وقال مالك. وي عن ابن عباس وأخذ به اجلمهورخالف سنة من سنن احلج فعليه دم على ما ر

للرعاة إمنا ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا مجرة العقبة مث كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر فرخص هلم رسول 
ا إىل الغد رموا اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرموا يف ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده فإن نفروا فقد فرغوا وإن أقامو

بعد الناس يوم النفر األخري ونفروا ومعىن الرخصة للرعاة عند مجاعة العلماء هو مجع يومني يف يوم واحد إال أن 
  مالكا إمنا جيمع عنده ما وجب مثل أن جيمع يف الثالث فريمي

يف يوم سواء تقدم ذلك  عن الثاين والثالث ألنه ال يقضى عنده إال ما وجب ورخص كثري من العلماء يف مجع يومني
اليوم الذي أضيف إىل غريه أو تأخر ومل يشبهوه بالقضاء وثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمى يف حجته 

واختلفوا . اجلمرة يوم النحر مث حنر بدنه مث حلق رأسه مث طاف طواف اإلفاضة وأمجع العلماء على أن هذا سنة احلج
من حلق قبل أن يرمي مجرة العقبة :  عليه الصالة والسالم أو بالعكس فقال مالكفيمن قدم من هذه ما أخره النيب

وعمدهتم ما رواه مالك من حديث عبد اهللا بن . ال شيء عليه: وقال الشافعي وأمحد وداود وأبو ثور. فعليه الفدية
يا رسول اهللا مل : ل فقالوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للناس مبىن والناس يسألونه فجاء رج: عمر أنه قال

يا رسول اهللا مل أشعر : مث جاءه آخر فقال" احنر وال حرج: "أشعر فحلقت قبل أن أحنر فقال عليه الصالة والسالم
فما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال" ارم وال حرج: "فنحرت قبل أن أرمي فقال عليه الصالة والسالم

وروى هذا من طريق ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه " افعل وال حرج: "قاليومئذ عن شيء؟ قدم أو أخر إال 
وعمدة مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حكم على من حلق قبل حمله من ضرورة بالفدية فكيف . وسلم

بح فال من غري ضرورة مع أن احلديث مل يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي اجلمار وعند مالك أن من حلق قبل أن يذ
وإن كان قارنا . إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم: وقال أبو حنيفة. شيء عليه وكذلك من ذبح قبل أن يرمي

وأمجعوا على أن من حنر . عليه ثالثة دماء دم القران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي: وقال زفر. فعليه دمان
 ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول من قدم من حجه شيئا أو قبل أن يرمي فال شيء عليه ألنه منصوص عليه إال

ال : وقال الشافعي ومن تابعه. أخر فليهرق دما وأنه من قدم اإلفاضة قبل الرمي واحللق أنه يلزمه إعادة الطواف
على أن  واتفقوا. إذا طاف لإلفاضة قبل أن يرمي مجرة العقبة مث واقع أهله أراق دما: وقال األوزاعي. إعادة عليه



مجلة ما يرميه احلاج سبعون حصاة منها يف يوم النحر مجرة العقبة بسبع وأن رمي هذه اجلمرة من حيث تيسر من 
  العقبة من أسفلها

أو من أعالها أو من وسطها كل ذلك واسع واملوضع املختار منها بطن الوادي ملا جاء يف حديث ابن مسعود أنه 
وأمجعوا على أنه . الذي ال إله غريه رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرميمن هاهنا و: استبطن الوادي مث قال

يعيد الرمي إذا مل تقع احلصاة يف العقبة وأنه يرمي يف كل يوم من أيام التشريق ثالث مجار بواحد وعشرين حصاة 
ْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَال إِثْمَ فََم{: كل مجرة منها بسبع وأنه جيوز أن يرمي منها يومني وينفر يف الثالث لقوله تعاىل

وقدرها عندهم أن يكون يف مثل حصى اخلذف ملا روي من حديث جابر وابن عباس وغريهم أن النيب عليه } َعلَْيِه
الصالة والسالم رمى اجلمار مبثل حصى اخلذف والسنة عندهم يف رمي اجلمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي 

قف عندها ويدعو وكذلك الثانية ويطيل املقام مث يرمي الثالثة وال يقف ملا روي يف ذلك عن رسول اجلمرة األوىل في
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك يف رميه والتكبري عندهم عند رمي كل مجرة حسن ألنه يروى عنه عليه 

واختلفوا . التشريق أن يكون ذلك بعد الزوالوأمجعوا على أن من سنة رمي اجلمار الثالث يف أيام . الصالة والسالم
وروي عن . من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال: إذا رماها قبل الزوال يف أيام التشريق فقال مجهور العلماء

وأمجعوا على أن من مل يرم اجلمار أيام . رمي اجلمار من طلوع الشمس إىل غروهبا: أيب جعفر حممد بن علي أنه قال
إن من ترك : واختلفوا يف الواجب من الكفارة فقال مالك. شريق حىت تغيب الشمس من آخرها أنه ال يرميها بعدالت

إن ترك كلها كان عليه دم وإن ترك مجرة : رمي اجلمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم وقال أبو حنيفة
إىل أن يبلغ دما بترك اجلميع إال مجرة العقبة واحدة فصاعدا كان عليه لكل مجرة إطعام مسكني نصف صاع حنطة 

وقال الثوري . عليه يف احلصاة مد من طعام ويف حصاتني مدان ويف ثالث دم: وقال الشافعي. فمن تركها فعليه دم
ورخصت طائفة من التابعني يف احلصاة الواحدة ومل يروا فيها شيئا واحلجة هلم . مثله إال أنه قال يف الرابعة الدم

رميت بسبع : سعد بن أيب وقاص قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجته فبعضنا يقولحديث 
  ال شيء يف ذلك: رميت بست فلم يعب بعضنا على بعض وقال أهل الظاهر: وبعضنا يقول

. جهي من أركان احل: وقال عبد امللك من أصحاب مالك. واجلمهور على أن مجرة العقبة ليست من أركان احلج
حتلل أكرب وهو طواف اإلفاضة وحتلل : فهذه هي مجلة أفعال احلج من حني اإلحرام إىل أن حيل والتحلل حتلالن

  .أصغر وهو رمي مجرة العقبة وسنذكر ما يف هذا من االختالف

  اجلنس الثالث

  مدخل

  القول يف اجلنس الثالث
الفات اليت تقع يف احلج وأعظمها يف حكم من وهو الذي يتضمن القول يف األحكام وقد نفى القول يف حكم االخت

شرع يف احلج فمنعه مبرض أو بعدو أو فاته وقت الفعل الذي هو شرط يف صحة احلج أو أفسد حجه بإتيانه بعض 
احملظورات املفسدة للحج أو لألفعال اليت هي تروك أو أفعال فلنبتدئ من هذه مبا هو نص يف الشريعة وهو حكم 



لصيد وحكم احلالق رأسه قبل حمل احللق وإلقائه التفث قبل أن حيل وقد يدخل يف هذا الباب احملصر وحكم قاتل ا
  .حكم املتمتع وحكم القارن على القول بأن وجوب اهلدي يف هذه هو ملكان الرخصة

  القول يف اإلحصار

فَإِذَا أَِمْنُتْم فََمْن َتَمتََّع {: إىل قوله} َهْديِفَإِنْ أُْحصِْرُتْم فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الْ{: وأما اإلحصار فاألصل فيه قوله سبحانه
اختلف العلماء يف هذه اآلية اختالفا كثريا وهو السبب يف : فنقول} بِالُْعْمَرةِ إِلَى الَْحجِّ فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ

نا هو احملصر بالعدو أو احملصر اختالفهم يف حكم احملصر مبرض أو بعدو فأول اختالفهم يف هذه اآلية هل احملصر هاه
فأما من قال . بل احملصر هاهنا هو احملصر باملرض: احملصر هاهنا هو احملصر بالعدو وقال آخرون: باملرض؟ فقال قوم

فلو : واقال} فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن رَأِْسِه{: إن احملصر هاهنا هو احملصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعاىل
فَإِذَا أَمِْنُتْم فََمْن {: كان احملصر هو احملصر مبرض ملا كان لذكر املرض بعد ذلك فائدة واحتجوا أيضا بقوله سبحانه

إن اآلية إمنا وردت يف احملصر باملرض فإنه زعم أن احملصر هو : وهذه حجة ظاهرة ومن قال} َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ
  قال أحصر يف العدو وإمنا يقال حصرهمن أحصر وال ي

  القول يف أحكام جزاء الصيد

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم {: فنقول إن املسلمني أمجعوا على أن قوله تعاىل
مِ َيْحكُمُ بِِه ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم َهْدياً َباِلغَ الْكَْعَبِة أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكَني أَْو َعْدلُ ُمَتَعمِّداً فَجََزاٌء ِمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّع

هي آية حمكمة واختلفوا يف تفاصيل أحكامها وفيما يقاس على مفهومها مما ال يقاس عليه فمنها أهنم } ذَِلكَ ِصَياماً
ته أو مثله؟ فذهب اجلمهور إىل أن الواجب املثل وذهب أبو حنيفة إىل أنه اختلفوا هل الواجب يف قتل الصيد قيم

ومنها أهنم اختلفوا يف استئناف احلكم على قاتل الصيد . خمري بني القيمة أعين قيمة الصيد وبني أن يشتري هبا املثل
ن قتل غزاال فعليه شاة فيما حكم فيه السلف من الصحابة مثل حكمهم أن من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها هبا وم

وقال . يستأنف يف كل ما وقع من ذلك احلكم به وبه قال أبو حنيفة: ومن قتل بقرة وحشية فعليه إنسية فقال مالك
: إن اجتزأ حبكم الصحابة مما حكموا فيه جاز ومنها هل اآلية على التخيري أو على الترتيب؟ فقال مالك: الشافعي

هي على الترتيب : وقال زفر. يفة يريد أن احلكمني خيريان الذي عليه اجلزاءهي على التخيري وبه قال أبو حن
واختلفوا هل يقوم الصيد أو املثل إذا اختار اإلطعام إن وجب على القول بالوجوب فيشتري بقيمته طعاما؟ فقال 

وإن كانوا اختلفوا يف  يقوم املثل ومل خيتلفوا يف تقدير الصيام بالطعام باجلملة: يقوم الصيد وقال الشافعي: مالك
. يصوم لكل مد يوما وهو الذي يطعم عندهم كل مسكني وبه قال الشافعي وأهل احلجاز: التفصيل فقال مالك
واختلفوا يف قتل الصيد خطأ .يصوم لكل مدين يوما وهو القدر الذي يطعم كل مسكني عندهم : وقال أهل الكوفة

واختلفوا يف اجلماعة يشتركون . ال جزاء عليه: وقال أهل الظاهر. زاءهل فيه جزاء أم ال؟ فاجلمهور على أن فيه اجل
وبه قال الثوري . إذا قتل مجاعة حمرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل: فقال مالك. يف قتل الصيد

  عليهم جزاء: وقال الشافعي. ومجاعة

على كل واحد من احملرمني : ونه يف احلرم فقالوفرق أبو حنيفة بني احملرمني يقتلون الصيد وبني احمللني يقتل. واحد
وقال . واختلفوا هل يكون أحد احلكمني قاتل الصيد فذهب مالك إىل أنه ال جيوز. جزاء وعلى احمللني جزاء واحد



يف املوضع : واختلف أصحاب أيب حنيفة على القولني مجيعا واختلفوا يف موضع اإلطعام فقال مالك. جيوز: الشافعي
. حيثما أطعم: وقال أبو حنيفة. فيه الصيد إن كان مث طعام وإال ففي أقرب املواضع إىل ذلك املوضعالذي أصاب 
وأمجع العلماء على أن احملرم إذا قتل الصيد أن عليه اجلزاء للنص يف . ال يطعم إال مساكني مكة: وقال الشافعي

ال : وقال داود وأصحابه. عليه اجلزاء: األمصارفقال مجهور فقهاء . واختلفوا يف احلالل يقتل الصيد يف احلرم. ذلك
أَوَلَْم {: ومل خيتلف املسلمون يف حترمي قتل الصيد يف احلرم وإمنا اختلفوا يف الكفارة وذلك لقوله سبحانه. جزاء عليه

" السماوات واألرض إن اهللا حرم مكة يوم خلق: "وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} َيَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً
وروي عن عطاء وطائفة أن . ومجهور فقهاء األمصار على أن احملرم إذا قتل الصيد وأكله أنه ليس عليه كفارة واحدة

  .فيه كفارتني فهذه هي مشهورات املسائل املتعلقة هبذه اآلية
ن اشترط يف وجوب اجلزاء أن أما م: فنحن نشري إىل طرق منها فنقول: وأما األسباب اليت دعتهم إىل هذا االختالف

. يكون القتل عمدا فحجته أن اشتراط ذلك نص يف اآلية وأيضا فإن العمد هو املوجب للعقاب والكفارات عقابا ما
وأما من أوجب اجلزاء مع النسيان فال حجة له إال أن يشبه اجلزاء عند إتالف الصيد بإتالف األموال فإن األموال 

انا لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد يف وجوب اجلزاء فقد أجاب بعضهم عن عند اجلمهور تضمن خطأ ونسي
وذلك ال معىن له } ِلَيذُوَق َوبَالَ أَمْرِِه{: أي العمد إمنا اشترط ملكان تعلق العقاب املنصوص عليه يف قوله تعاىل: هذا

بال وال خالف أن الناسي غري معاقب ألن الوبال املذوق هو يف الغرامة فسواء قتله خمطئا أو متعمدا قد ذاق الو
وأكثر ما تلزم هذه احلجة ملن كان من أصله أن الكفارات ال تثبت بالقياس فإنه ال دليل ملن أثبتها على الناسي إال 

  وأما اختالفهم يف املثل هل هو الشبيه أو املثل يف القيمة فإن. القياس

لذي هو مثل يف القيمة لكن حجة من رأى أن الشبيه سبب االختالف أن املثل يقال على الذي هو مثل وعلى ا
أقوى من جهة داللة اللفظ أن انطالق لفظ املثل على الشبيه يف لسان العرب أظهر وأظهر منه على املثل يف القيمة 

أحدها أن املثل الذي هو العدل هو منصوص : لكن ملن محل هاهنا املثل على القيمة دالئل حركته إىل اعتقاد ذلك
يف اإلطعام والصيام وأيضا فإن املثل إذا محل هاهنا على التعديل كان عاما يف مجيع الصيد فإن من الصيد ما ال عليه 

يلقى له شبيه وأيضا فإن املثل فيما ال يوجد له شبيه هو التعديل وليس يوجد للحيوان املصيد يف احلقيقة شبيه إال من 
أن يكون مثله يف التعديل والقيمة وأيضا فإن احلكم يف  جنسه وقد نص أن املثل الواجب فيه هو جنسه فوجب

فأما احلكم بالتعديل فهو شيء خيتلف باختالف األوقات ولذلك هو كل وقت حيتاج إىل . الشبيه قد فرغ منه
ومن قتله منكم متعمدا فعليه قيمة ما : احلكمني املنصوص عليهما وعلى هذا يأيت التقدير يف اآلية مبشابه فكأنه قال

وأما اختالفهم هل املقدر هو الصيد أو مثله من النعم إذا . ل من النعم أو عدل القيمة طعاما أو عدل ذلك صياماقت
ألنه الذي ملا مل يوجد مثله رجع إىل تقديره بالطعام ومن قال إن املقدر : قدر بالطعام فمن قال املقدر هو الصيد قال

وأما من قال إن اآلية على . قيمته إذا عدم بتقدير مثله أعين شبيههألن الشيء إمنا تقدر : هو الواجب من النعم قال
التخيري فإنه التفت إىل حرف أو إذ كان مقتضاها يف لسان العرب التخيري وأما من نظر إىل ترتيب الكفارات يف 

يستأنف  وأما اختالفهم يف هل. ذلك فشبهها يف الكفارات اليت فيها الترتيب باتفاق وهي كفارة الظهار والقتل
احلكم يف الصيد الواحد الذي قد وقع احلكم فيه من الصحابة فالسبب يف اختالفهم هو هل احلكم الشرعي غري 

ما قد حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه : معقول املعىن أم هذا معقول املعىن؟ فمن قال هو معقول املعىن قال
يعاد وال بد منه وبه : معىن إلعادة احلكم ومن قال هو عبادة قالمثل النعامة فإنه ال يوجد أشبه هبا من البدنة فال 



وأما اختالفهم يف اجلماعة يشتركون يف قتل الصيد الواحد فسببه هل اجلزاء موجبه هو التعدي فقط أو . قال مالك
  التعدي على مجلة الصيد؟ فمن قال التعدي فقط أوجب على

وهذه املسألة . عليهم جزاء واحد: ال التعدي على مجلة الصيد قالكل واحد من اجلماعة القاتلة للصيد جزاء ومن ق
شبيهة بالقصاص يف النصاب يف السرقة ويف القصاص يف األعضاء ويف األنفس وستأيت يف مواضعها من هذا الكتاب 

ى احملرمني ومن وتفريق أيب حنيفة بني احملرمني وبني غري احملرمني القاتلني يف احلرم على جهة التغليظ عل. إن شاء اهللا
أوجب على كل واحد من اجلماعة جزاء فإمنا نظر إىل سد الذرائع فإنه لو سقط عنهم اجلزاء مجلة لكان من أراد أن 
يصيد يف احلرم صاد يف مجاعة وإذا قلنا إن اجلزاء هو كفارة لإلمث فيشبه أنه ال يتبعض إمث قتل الصيد باالشتراك فيه 

وأما اختالفهم يف هل يكون أحد احلكمني قاتل الصيد . على كل واحد كفارةفيجب أن ال يتبعض اجلزاء فيجب 
فالسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر ملفهوم املعىن األصلي يف الشرع وذلك أنه مل يشترطوا يف احلكمني إال العدالة 

وأما مفهوم . تلفيجب على ظاهر هذا أن جيوز احلكم ممن يوجد فيه هذا الشرط سواء أكان قاتل الصيد أو غري قا
وأما اختالفهم يف املوضع فسببه اإلطالق . املعىن األصلي يف الشرع فهو أن احملكوم عليه ال يكون حاكما على نفسه

وأما من رأى أن . أعين أنه مل يشترط فيه موضع فمن شبهه بالزكاة يف أنه حق للمساكني فقال ال ينقل من موضعه
يطعم : ال يطعم إال مساكني مكة ومن اعتمد ظاهر اإلطالق قال: مكة قالاملقصود بذلك إمنا هو الرفق مبساكني 

وأما اختالفهم يف احلالل يقتل الصيد يف احلرم هل عليه كفارة أم ال؟ فسببه هل يقاس يف الكفارات عند . حيث شاء
قياس قتل من يقول بالقياس؟ وهل القياس أصل من أصول الشرع عند الذين خيتلفون فيه؟ فأهل الظاهر ينفون 

الصيد يف احلرم على احملرم ملنعهم القياس يف الشرع وحيق على أصل أيب حنيفة أن مينعه ملنعه القياس يف الكفارات 
أََولَمْ َيَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن {: وال خالف بينهم يف تعلق االسم به لقوله سبحانه وتعاىل

وأما اختالفهم " إن اهللا حرم مكة يوم خلق السموات واألرض: "وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} َحْولِهِْم
فيمن قتله مث أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان؟ فسببه هل أكله تعد ثان عليه سوى تعدي القتل أم ال؟ وإن 

  كان تعديا عليه فهل هو مساو

على أنه إن أكل أمث وملا كان النظر يف كفارة اجلزاء يشتمل على أربعة للتعدي األول أم ال؟ وذلك أهنم اتفقوا 
وكان . معرفة الواجب يف ذلك ومعرفة من جتب عليه ومعرفة الفعل الذي ألجله جيب ومعرفة حمل الوجوب: أركان

ال يف أحدمها اختالف يف بعض الواجبات من األمث: قد تقدم الكالم يف أكثر هذه األجناس وبقي من ذلك أمران
فمن أصول هذا الباب ما . بعض املصيدات والثاين ما هو صيد مما ليس بصيد جيب أن ينظر فيما بقي علينا من ذلك

: روي عن عمر بن اخلطاب أنه قضى يف الضبع بكبش ويف الغزال بعنز ويف األرنب ويف الريبوع جبفرة والريبوع
ن ذوات الكروش والعنز عند أهل العلم من املعز ما قد ولد دويبة هلا أربع قوائم وذنب جتتر كما جتتر الشاة وهي م

أو لد مثله واجلفرة والعناق من املعز فاجلفرة ما أكل واستغىن عن الرضاع والعناق قيل فوق اجلفرة وقيل دوهنا 
قه يف األرنب والريبوع ال يقومان إال مبا جيوز هديا وأضحية وذلك اجلذع فما فو: وخالف مالك هذا احلديث فقال

ومل خيتلفوا أن من جعل } َهْدياً َباِلغَ الْكَْعبَِة{: وحجة مالك قوله تعاىل. من الضأن والثين هلا فوقه من اإلبل والبقر
على نفسه هديا أنه ال جيزيه أقل من اجلذع فما فوقه من الضأن والثين مما سواه ويف صغار الصيد عند مالك مثل ما 

ر الصيد باملثل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها وهو مروي عن عمر يفدى صغا: وقال الشافعي. يف كباره
وعثمان وعلي وابن مسعود وحجته أهنا حقيقة املثل فعنده يف النعامة الكبرية بدنة ويف الصغرية فصيل وأبو حنيفة 



شاة ويف محام احلل : واختلفوا من هذا الباب يف محام مكة وغريها فقال مالك يف محام مكة. على أصله يف القيمة
واختلف قول ابن القاسم يف محام احلرم غري مكة فقال مرة شاة كحمام مكة ومرة قال حكومة كحمام . حكومة
وقال داود كل شيء ال مثل له من الصيد فال . يف كل محام شاة ويف محام سوى احلرم قيمته: وقال الشافعي. احلل

ن ذلك إمجاعا فإنه روى عن عمر بن اخلطاب وال خمالف له من الصحابة جزاء فيها إال احلمام فإن فيه شاة ولعله ظ
  واختلفوا من هذا الباب يف بيض النعامة فقال. يف كل شيء من الطري شاة: وروي عن عطاء أنه قال

 وبه. ووافقه الشافعي يف هذه املسألة. أرى يف بيض النعامة عشر مثن البدنة وأبو حنيفة على أصله يف القيمة: مالك
واشترط أبو ثور يف ذلك أن . أعين جزاء النعامة: إن كان فيها فرخ ميت فعليه اجلزاء: وقال أبو حنيفة. قال أبو ثور

وروي عن علي أنه قضى يف بيض النعامة بأن يرسل الفحل على اإلبل فإذا تبني لقاحها مسيت ما . خيرج حيا مث ميوت
من كانت له إبل : وقال عطاء. ما فسد من اجلمل وهذا هدي مث ليس عليك ضمان: أصبت من البيض فقلت

وقد روي عن ابن عباس عن كعب عن عجرة عن النيب : فالقول قول علي وإال يف كل بيضة درمهان قال أبو عمر
وروي عن ابن مسعود أن فيه القيمة . يف بيض النعامة يصيبه احملرم مثنه من وجه ليس بالقوي: عليه الصالة والسالم

واختلفوا يف : وأكثر العلماء على أن اجلراد من صيد الرب جيب على احملرم فيه اجلزاء. ثر ضعيفوفيه أ: وقال
مترة خري من : وقال أبو حنيفة وأصحابه. قبضة من طعام وبه قال مالك: الواجب من ذلك فقال عمر رضي اهللا عنه

ما تصدق به من حفنة طعام أو مترة فهو له  كل: يف اجلراد قيمته وبه قال أبو ثور إال أنه قال: وقال الشافعي. جرادة
وقد روي . فيها صاع من طعام وهو شاذ: وقال ربيعة. وروي عن ابن عباس أن فيها مترة مثل قول أيب حنيفة. قيمة

عن ابن عمر أن فيها شويهة وهو أيضا شاذ فهذه هي مشهورات ما اتفقوا على اجلزاء فيه واختلفوا فيما هو اجلزاء 
تالفهم فيما هو صيد مما ليس بصيد وفيما هو من صيد البحر مما ليس منه فإهنم اتفقوا على أن صيد الرب وأما اخ. فيه

حمرم على احملرم إال اخلمس الفواسق املنصوص عليها واختلفوا فيما يلحق هبا مما ليس يلحق وكذلك اتفقوا على أن 
أُِحلَّ لَكُْم {: ا ليس منه وهذا كله لقوله تعاىلصيد البحر حالل كله للمحرم واختلفوا فيما هو من صيد البحر مم

وحنن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه } صَْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الَْبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً
: عمر وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالثبت من حديث ابن : من هذين اجلنسني وما اختلفوا فيه فنقول

  الغراب واحلدأة: مخس من الدواب ليس على احملرم جناح يف قتلهن"

واتفق العلماء على القول هبذا احلديث ومجهورهم على القول بإباحة قتل ما " والعقرب والفأرة والكلب العقور
واختلفوا هل هذا باب من العام أريد به . وصافا ماتضمنه لكونه ليس بصيد وإن كان بعضهم اشترط يف ذلك أ

اخلاص أو باب من اخلاص أريد به العام والذين قالوا هو من باب اخلاص أريد به العام اختلفوا يف أي عام أريد 
الكلب العقور الوارد يف احلديث إشارة إىل كل سبع عاد وأن ما ليس بعاد فليس للمحرم قتله : بذلك فقال مالك

قتل صغارها اليت ال تعدو وال ما كان منها أيضا ال يعدو وال خالف بينهم يف قتل احلية واألفعى واألسود وهو ومل ير 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مروي عن النيب عليه الصالة والسالم من حديث أيب سعيد اخلدري قال

بقتلها متواترة لكن مطلقا ال يف احلرم ولذلك  ال أرى قتل الوزغ واألخبار: وقال مالك" تقتل األفعى واألسود"
ال يقتل من الكالب العقورة إال الكلب اإلنسي والذئب وشذت طائفة : وقال أبو حنيفة. توقف فيها مالك يف احلرم

وعمدة الشافعي أنه إمنا . وقال الشافعي كل حمرم األكل فهو معين يف اخلمس. ال يقتل إال الغراب األبقع: فقالت
احملرم ما أحل للحالل وأن املباحة األكل ال جيوز قتلها بإمجاع لنهي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن  حرم على



واختلفوا يف . وأما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب اإلنسي فقط بل من معناه كل ذئب وحشي. صيد البهائم
وباجلملة فاملنصوص عليها تتضمن . قربالزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من الع

أنواعا من الفساد فمن رأى أنه من باب اخلاص أريد به العام أحلق بواحد واحد منها ما يشبهه إن كان له شبه ومن 
ال يقتل إال الغراب األبقع فخصصت عموم االسم : وشذت طائفة فقالت. مل ير ذلك قصر النهي على املنطوق به

فذكر فيهن " مخس يقتلن يف احلرم: "ابت مبا روي عن عائشة أنه عليه الصالة والسالم قالالوارد يف احلديث الث
وأما اختالفهم فيما هو من صيد البحر مما ليس هو . الغراب األبقع وشذ النخعي فمنع احملرم قتل الصيد إال الفأرة

ك بناء منهم على أن ما كان منه منه فإهنم اتفقوا على أن السمك من صيد البحر واختلفوا فيما عدا السمك وذل
  حيتاج

إىل ذكاة فليس من صيد البحر وأكثر ذلك ما كان حمرما وال خالف بني من حيل مجيع ما يف البحر يف أن صيده 
حالل وإمنا اختلف هؤالء فيما كان من احليوان يعيش يف الرب ويف املاء بأي احلكمني يلحق؟ وقياس قول أكثر 

. واجلمهور على أن طري املاء حمكوم له حبكم حيوان الرب. عيشه فيه غالبا وهو حيث يولدالعلماء أنه يلحق بالذي 
واختلفوا يف نبات احلرم هل فيه . وروي عن عطاء أنه قال يف طري املاء حيث يكون أغلب عيشه حيكم له حبكمه

فيه اجلزاء يف : قال الشافعيو. ال جزاء فيه وإمنا فيه اإلمث فقط للنهي الوارد يف ذلك: جزاء أم ال؟ فقال مالك
كل ما كان من غرس اإلنسان فال شيء فيه وكل ما كان نابتا بطبعه : وقال أبو حنيفة. الدوحة بقرة وفيما دوهنا شاة

وسبب اخلالف هل يقاس النبات يف هذا على احليوان الجتماعهما يف النهي عن ذلك يف قوله عليه . ففيه قيمة
فهذا هو القول يف مشهور مسائل هذا اجلنس فلنقل يف حكم " دها وال يعضد شجرهاال ينفر صي: "الصالة والسالم

  .احلالق رأسه قبل حمل احللق

  القول يف فدية األذى وحكم احلالق رأسه قبل حمل احللق

فََمْن كَانَ ِمْنكُمْ {: أما الكتاب فقوله تعاىل. وأما فدية األذى فمجمع أيضا عليها لورود الكتاب بذلك والسنة
وأما السنة فحديث كعب بن عجرة الثابت أنه كان } َمرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَوْ َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمرما فآذاه القمل يف رأسه فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيلق رأسه 
والكالم " أيام أو أطعم ستة مساكني مدين لكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنكصم ثالثة : "وقال

يف هذه اآلية على من جتب الفدية وعلى من ال جتب وإذا وجبت فما هي الفدية الواجبة؟ ويف أي شيء جتب الفدية 
أهنا واجبة على كل من أماط  وملن جتب ومىت جتب وأين جتب؟ فأما على من جتب الفدية فإن العلماء أمجعوا على
  األذى من ضرورة لورود النص بذلك واختلفوا فيمن أماطه بغري ضرورة فقال

إن حلق دون ضرورة فإمنا عليه دم فقط واختلفوا : وقال الشافعي وأبو حنيفة. عليه الفدية املنصوص عليها: مالك
: الناسي يف ذلك واملتعمد سواء فقال مالك هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة األذى أن يكون متعمدا أو
ال : وقال الشافعي يف أحد قوليه وأهل الظاهر. العامد يف ذلك والناسي واحد وهو قول أيب حنيفة والثوري والليث

فدية على الناسي فمن اشترط يف وجوب الفدية الضرورة فدليله النص ومن أوجب ذلك على غري املضطر فحجته 
ملضطر فهي على غري املضطر أوجب ومن فرق بني العامد والناسي فلتفريق الشرع يف ذلك أنه إذا وجبت على ا

} وَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح ِفيَما أَْخطَأُْتمْ بِِه َولَِكْن َما َتعَمََّدْت قُلُوُبكُْم{: بينهما يف مواضع كثرية ولعموم قوله تعاىل



ومن مل يفرق بينهما فقياسا على كثري من " اخلطأ والنسيان رفع عن أميت: "ولعموم قوله عليه الصالة والسالم
وأما ما جيب يف فدية األذى فإن العلماء أمجعوا على أهنا . العبادات اليت مل يفرق الشرع فيها بني اخلطأ والنسيان

واجلمهور } ٍة أَوْ ُنُسٍكفَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَوْ َصَدقَ{: الصيام واإلطعام والنسك لقوله تعاىل: ثالث خصال على التخيري
اإلطعام : وروي عن احلسن وعكرمة ونافع أهنم قالوا. على أن اإلطعام هو لستة مساكني وأن النسك أقله شاة

الصيام عشرة : وأما من قال. لعشرة مساكني والصيام عشرة أيام ودليل اجلمهور حديث كعب بن عجرة الثابت
أَْو َعْدلُ {: يام مع اإلطعام وملا ورد أيضا يف جزاء الصيد يف قوله سبحانهأيام فقياسا على صيام التمتع وتسوية الص

وأما كم يطعم لكل مسكني من املساكني الستة اليت ورد فيها النص فإن الفقهاء اختلفوا يف ذلك } ذَِلكَ ِصَياماً
طعام يف ذلك مدان مبد اإل: الختالف اآلثار يف اإلطعام يف الكفارات فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم

من الرب نصف صاع ومن التمر والزبيب : وروي عن الثوري أنه قال. النيب صلى اهللا عليه وسلم لكل مسكني
وأما ما جتب فيه الفدية فاتفقوا على أهنا جتب على . وروي أيضا عن أيب حنيفة مثله وهو أصله يف الكفارات. صاع

: املرض أن يكون برأسه قروح واألذى: قال ابن عباس. يف رأسه من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه
  واجلمهور على أن كل ما منعه. القمل وغريه: املرض الصداع واألذى: وقال عطاء. القمل وغريه

أي دم على اختالف بينهم : احملرم من لباس الثياب املخيطة وحلق الرأس وقص األظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية
ليس يف قص : و إطعام ومل يفرقوا بني الضرر وغريه يف هذه األشياء وكذلك استعمال الطيب وقال قوميف ذلك أ

واختلفوا فيمن أخذ بعض . وحكى ابن املنذر أن من منع احملرم قص األظفار إمجاع. فيه دم: وقال قوم. األظفار شيء
إن أخذ ظفرين أطعم مسكينني وإن أخذ إن أخذ واحدا أطعم مسكينا واحدا و: أظفاره فقال الشافعي وأبو ثور
وقال أبو حممد بن . ال شيء عليه حىت يقصها كلها: وقال أبو حنيفة يف أحد أقواله. ثالثا فعليه دم يف مقام واحد

يقص احملرم أظفاره وشاربه وهو شذوذ وعنده أن ال فدية إال من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه : حزم
. حلق شعر الرأس واختلفوا يف حلق الشعر من سائر اجلسد فاجلمهور على أن فيه الفديةوأمجعوا على منع . النص

ليس على من : واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتني أو من حلمه فقال مالك. ال فدية فيه: وقال داود
رة مد ويف الشعرتني مدان يف الشع: وقال احلسن. نتف الشعر اليسري شيء إال أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية

فيما قل من الشعر إطعام وفيما كثر فدية : وقال عبد امللك صاحب مالك. ويف الثالثة دم وبه قال الشافعي وأبو ثور
فمن فهم من منع احملرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بني القليل والكثري ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين 

بني القليل والكثري ألن القليل ليس يف إزالته زوال أذى أما موضع الفدية فاختلفوا واالستراحة اليت يف حلقه فرق 
فيه فقال مالك يفعل من ذلك ما شاء أين شاء مبكة وبغريها وإن شاء ببلده وسواء عنده يف ذلك ذبح النسك 

كون إال مبكة أو واإلطعام والصيام وهو قول جماهد والذي عند مالك ههنا هو نسك وليس هبدي فإن اهلدي ال ي
مبىن وقال أبو حنيفة والشافعي الدم واإلطعام ال جيزيان إال مبكة والصوم حيث شاء وقال ابن عباس ما كان من دم 
فبمكة وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء وعن أيب حنيفة مثله ومل خيتلف قول الشافعي أن دم اإلطعام ال جيزئ 

ال قياس دم النسك على اهلدي فمن قاسه على اهلدي أوجب فيه شروط إال ملساكني احلرم وسبب اخلالف استعم
  اهلدي من الذبح يف املكان املخصوص به ويف مساكني احلرم وإن

كان مالك يرى أن اهلدي جيوز إطعامه لغري مساكني احلرم والذي جيمع النسك واهلدي هو أن املقصود هبما منفعة 
يقول إن الشرع ملا فرق بني امسهما فسمى أحدمها نسكا ومسى اآلخر هديا املساكني اجملاورين لبيت اهللا واملخالف 



وجب أن يكون حكمهما خمتلفا وأما الوقت فاجلمهور على أن هذه الكفارة ال تكون إال بعد إماطة األذى وال يبعد 
لق الرأس هل هو أن يدخله اخلالف قياسا على كفارة األميان فهذا هو القول يف كفارة إماطة األذى واختلفوا يف ح

من مناسك احلج أو هو مما يتحلل به؟ منه وال خالف بني اجلمهور يف أنه من أعمال احلج وأن احللق أفضل من 
: قالوا" اللهم ارحم احمللقني: "التقصري ملا ثبت من حديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

: قالوا" اللهم ارحم احمللقني: "واملقصرين يا رسول اهللا قال: قالوا" قنياللهم ارحم احملل: "واملقصرين يا رسول اهللا قال
وأمجع العلماء على أن النساء ال حيلقن وأن سنتهن التقصري واختلفوا هل " واملقصرين: "واملقصرين يا رسول اهللا قال

ضل من التقصري احلالق نسك للحاج وللمعتمر وهو أف: هو نسك جيب على احلاج واملعتمر أو ال؟ فقال مالك
وجيب على كل من فاته احلج وأحصر بعدو أو مرض أو بعذر وهو قول مجاعة الفقهاء إال يف احملصر بعدو فإن أبا 

وباجلملة فمن جعل احلالق أو التقصري نسكا أوجب يف تركه الدم ومن مل . حنيفة قال ليس عليه حالق وال تقصري
  .جيعله من النسك مل يوجب فيه شيئا

  كفارة املتمتعالقول يف 

اآلية } فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: وأما كفارة املتمتع اليت نص اهللا عليها يف قوله سبحانه
ارة فإنه ال خالف يف وجوهبا وإمنا اخلالف يف املتمتع؟ من هو وقد تقدم ما يف ذلك من اخلالف والقول يف هذه الكف

أيضا يرجع إىل تلك األجناس بعينها على من جتب؟ وما الواجب فيها؟ ومىت جتب وملن جتب ويف أي مكان جتب؟ 
  فأما على من

جتب فعلى املتمتع باتفاق وقد تقدم اخلالف يف املتمتع من هو وأما اختالفهم يف الواجب فإن اجلمهور من العلماء 
مالك يف أن اسم اهلدي قد ينطلق على الشاة بقوله تعاىل يف جزاء على أن ما استيسر من اهلدي هو شاة واحتج 

الصيد الكعبة ومعلوم باإلمجاع أنه قد جيب يف جزاء الصيد شاة وذهب ابن عمر إىل أن اسم اهلدي ال ينطلق إال 
. بدنة أدون من بدنةأي بقرة أدون من بقرة و} فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: على اإلبل والبقر وأن معىن قوله تعاىل

واختلفوا يف حد الزمان الذي ينتقل . وأمجعوا أن هذه الكفارة على الترتيب وأن من مل جيد اهلدي فعليه الصيام
إذا شرع يف الصوم فقد انتقل واجبه إىل الصوم وإن وجد اهلدي : بانقضائه فرضه من اهلدي إىل الصيام فقال مالك

ن وجد اهلدي يف صوم الثالثة األيام لزمه وإن وجده يف صوم السبعة مل يلزمه إ: وقال أبو حنيفة. يف أثناء الصوم
وسبب اخلالف هو هل ما هو شرط ابتداء . وهذه املسألة نظري مسألة من طلع عليه املاء يف الصالة وهو متيمم

هي عنده بدل من اهلدي  وإمنا فرق أبو حنيفة بني الثالثة والسبعة ألن الثالثة األيام. العبادة هو شرط يف استمرارها
والسبعة ليست ببدل وأمجعوا على أنه إذا صام الثالثة األيام يف العشر األول من ذي احلجة أنه قد أتى هبا يف حملها 

وال خالف أن العشر األول من أيام احلج واختلفوا فيمن صامها يف أيام } فَِصَياُم ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ{: لقوله سبحانه
إذا : العمرة قبل أن يهل باحلج أو صامها يف أيام مىن فأجاز مالك صيامها يف أيام مىن ومنعه أبو حنيفة وقالعمل 

وسبب اخلالف . فاتته األيام األوىل وجب اهلدي يف ذمته ومنعه مالك قبل الشروع يف عمل احلج وأجازه أبو حنيفة
وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أن املساجد إال بعد هل ينطلق اسم احلج على هذه األيام املختلف فيها أم ال؟ 

ال جيزي الصوم إال بعد الشروع يف احلج ومن : ال جتزي كفارة إال بعد وقوع موجبها قال: وقوع موجبها فمن قال
يق قاسها على كفارة األميان قال جيزي واتفقوا أنه إذا صام السبعة األيام يف أهله أجزأه واختلفوا إذا صامها يف الطر



} إِذَا َرَجْعُتْم{: ال جيزي وسبب اخلالف االحتمال الذي يف قوله سبحانه: جيزي الصوم وقال الشافعي: فقال مالك
  فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع وعلى من هو يف الرجوع نفسه فهذه هي الكفارة اليت ثبتت

د أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه وإما من قبل بالسمع وهي من املتفق عليها وال خالف أن من فاته احلج بع
غلطه يف الزمان أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه يف احلج فعال مفسدا له فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجبا 

وهل عليه هدي مع القضاء؟ اختلفوا فيه وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء أم ال؟ اخلالف يف ذلك كله لكن اجلمهور 
ال هدي أصال وال قضاء : لى أن عليه اهلدي لكون النقصان الداخل عليه مشعرا بوجوب اهلدي وشذ قوم فقالواع

إال أن يكون يف حج واجب ومما خيص احلج الفاسد عند اجلمهور دون سائر العبادات أنه ميضي فيه املفسد له وال 
َوأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ {: مهور ظاهر قوله تعاىلهو كسائر العبادات وعمدة اجل: وشذ قوم فقالوا. يقطعه وعليه دم

فاجلمهور عمموا واملخالفون خصصوا قياسا على غريها من العبادات إذا وردت عليها املفسدات واتفقوا على } ِللَِّه
هو ركن مما  أن املفسد للحج أما من األفعال املأمور هبا فترك األركان اليت هي شرط يف صحته على اختالفهم فيما

وأما من التروك املنهي عنها فاجلماع وإن كانوا اختلفوا يف الوقت الذي إذا وقع فيه اجلماع كان . ليس بركن
فََمْن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ فَال َرفَثَ َوال فُسُوقَ {: فأما إمجاعهم على إفساد اجلماع للحج فلقوله سبحانه. مفسدا للحج

واتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه وكذلك من وطىء من } َوال جَِدالَ ِفي الَْحجِّ
واختلفوا يف فساد احلج بالوطء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي مجرة العقبة وبعد . املعتمرين قبل أن يطوف ويسعى

فقد فسد حجه من وطىء قبل رمي مجرة العقبة : رمي اجلمرة وقبل طواف اإلفاضة الذي هو الواجب فقال مالك
وقد روي مثل هذا . عليه اهلدي بدنة وحجة تام: وقال أبو حنيفة والثوري. وعليه اهلدي والقضاء وبه قال الشافعي

من وطىء بعد رمي مجرة العقبة وقبل طواف اإلفاضة فحجه تام وبقول مالك يف أن الوطء : وقال مالك. عن مالك
من وطىء قبل طواف : وقالت طائفة. ويلزمه عندهم اهلدي: قبل طواف اإلفاضة ال يفسد احلج قال اجلمهور

وسبب اخلالف أن للحج حتلال يشبه السالم يف الصالة وهو التحلل األكرب . اإلفاضة فسد حجه وهو قول ابن عمر
  وهو اإلفاضة وحتلال أصغر وهل يشترط يف إباحة اجلماع حتلالن أو أحدمها؟

رمي اجلمرة يوم النحر أنه حيل به احلاج من كل شيء حرم عليه  وال خالف بينهم أن التحلل األصغر الذي هو
باحلج إال النساء والطيب والصيد فإهنم اختلفوا فيه واملشهور عن مالك أنه حيل له كل شيء إال النساء والطيب 

واتفقوا . لل األكربأنه التح} َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَاُدوا{: وقيل عنه إال النساء والطيب والصيد ألن الظاهر من قوله
أيضا على حيل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة وإن مل يكن حلق وال قصر لثبوت اآلثار يف ذلك 

ال حيل إال بعد احلالق وإن جامع قبله : وقال أبو حنيفة. وروي عن ابن عباس أنه حيل بالطواف. إال خالفا شاذا
ويف مقدماته فاجلمهور على أن التقاء اخلتانني يفسد . اع الذي يفسد احلجواختلفوا يف صفة اجلم. فسدت عمرته

واختلفوا يف إنزال املاء . احلج وحيتمل من يشترطه يف وجوب الطهر اإلنزال مع التقاء اخلتانني أن يشترط يف احلج
. وجب احلد يفسد احلجوقال الشافعي ما ي. ال يفسد احلج إال اإلنزال يف الفرج: فيما دون الفرج فقال أبو حنيفة

واستحب الشافعي فيمن جامع دون . اإلنزال نفسه يفسد احلج وكذلك مقدماته من املباشرة والقبلة: وقال مالك
إن كرر : وقال أبو حنيفة. ليس عليه إال هدي واحد: واختلفوا فيمن وطىء مرارا فقال مالك. الفرج أن يهدي

وقال حممد بن . كرره يف جمالس كان عليه لكل وطء هديالوطء يف جملس واحد كان عليه هدي واحد وإن 
وعن الشافعي الثالثة األقوال إال أن األشهر عنه . جيزيه هدي واحد وإن كرر الوطء ما مل يهد لوطئه األول: احلسن



وقال الشافعي يف اجلديد ال . واختلفوا فيمن وطىء ناسيا فسوى مالك يف ذلك بني العمد والنسيان. مثل قول مالك
وقال . إن طاوعته فعليها هدي وإن أكرهها فعليه هديان: واختلفوا هل على املرأة هدي؟ فقال مالك. كفارة عليه
ليس عليه إال هدي واحد كقوله يف اجملامع يف رمضان ومجهور العلماء على أهنما إذا حجا من قابل تفرقا : الشافعي

. ترقا مروي عن بعض الصحابة والتابعني وبه قال أبو حنيفةأعين الرجل واملرأة وقيل ال يفترقان والقول بأن ال يف
يفترقان : يفترقان من حيث أفسدا احلج وقال مالك: واختلف قول مالك والشافعي من أين يفترقان؟ فقال الشافعي

  من حيث أحرما إال أن يكونا أحرما قبل امليقات فمن آخذمها باالفتراق فسدا للذريعة وعقوبة ومن

واختلفوا يف اهلدي الواجب يف . فجريا على األصل وأنه ال يثبت حكم يف هذا الباب إال بسماع مل يؤاخذها به
ال جتزئه إال بدنة وإن مل جيد قومت البدنة دراهم : هو شاة وقال الشافعي: اجلماع ما هو؟ قال مالك وأبو حنيفة

دي ال جيزي إال مبكة أو مبىن والصوم واإلطعام واهل: وقومت الدراهم طعاما فإن مل جيد صام عن كل مد يوما قال
كل نقص دخل اإلحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن مل جيد اهلدي صام : وقال مالك. حيث شاء

ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع وال يدخل اإلطعام فيه فمالك شبه الدم الالزم هاهنا بدم املتمتع والشافعي شبهه 
لفدية واإلطعام عند مالك ال يكون إال يف كفارة الصيد وكفارة إزالة األذى والشافعي يرى أن بالدم الواجب يف ا

الصيام واإلطعام قد وقعا بدل الدم يف موضعني ومل يقع بدهلما إال يف موضع واحد فقياس املسكوت عنه على 
الوقت وهو أن يفوته الوقوف بعرفة وأما الفساد بفوات . املنطوق به يف اإلطعام أوىل فهذا ما خيص الفساد باجلماع

يوم عرفة فإن العلماء أمجعوا أن من هذه صفته ال خيرج من إحرامه إال بالطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة 
واختلفوا هل عليه هدي أم ال؟ فقال مالك والشافعي وأمحد . أعين أنه حيل وال بد بعمرة وأن عليه حج قابل

وقال أبو . اهلدي وعمدهتم إمجاعهم على أن من حبسه مرض حىت فاته احلج أن عليه اهلديوالثوري وأبو ثور عليه 
وحجة الكوفيني أن األصل يف اهلدي إمنا هو بدل من القضاء . يتحلل بعمرة وحيج من قابل وال هدي عليه: حنيفة

فيمن فاته احلج وكان قارنا واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة . فإذا كان القضاء فال هدي إال ما خصصه اإلمجاع
. هل يقضي حجا مفردا أو مقرونا بعمرة؟ فذهب مالك والشافعي إىل أنه يقضي قارنا ألنه إمنا يقضي مثل الذي عليه

ومجهور العلماء على أن من فاته . وقال أبو حنيفة ليس عليه إال اإلفراد ألنه قد طاف لعمرته فليس يقضي إال ما فاته
ى إحرامه ذلك إىل عام آخر وهذا هو االختيار عند مالك إال أنه أجاز ذلك ليسقط عنه اهلدي احلج أنه ال يقيم عل

وأصل اختالفهم يف هذه املسألة اختالفهم فيمن أحرم باحلج أشهر يف غري احلج فمن مل . وال حيتاج أن يتحلل بعمرة
  جيعله حمرما مل جيز للذي فاته احلج أن يبقى حمرما إىل

فقد قلنا يف الكفارات الواجبة بالنص يف : اإلحرام أيام احلج أجاز له البقاء حمرما قال القاضي عام آخر ومن أجاز
احلج ويف صفة القضاء يف احلج الفائت والفاسد ويف صفة إحالل من فاته احلج وقلنا قبل ذلك يف الكفارات 

 الكفارات اليت اختلفوا فيها يف املنصوص عليها وما أحلق الفقهاء بذلك من كفارة املفسد حجه وبقي أن نقول يف
  .ترك نسك منها من مناسك احلج مما مل ينص عليه

  القول يف الكفارات املسكوت عنها

فالذي هو سنة . نسك هو سنة مؤكدة ونسك هو مرغب فيه: إن اجلمهور اتفقوا على أن النسك ضربان: فنقول
من فاته من نسكه شيء : وي عن ابن عباس أنه قالور. جيب على تاركه الدم ألنه حج ناقص أصله املتمتع والقارن



فعليه دم وأما الذي هو العريب فلم يروا فيه دما ولكنهم اختلفوا اختالفا كثريا يف ترك نسك نسك هل فيه دم أم ال؟ 
وذلك الختالفهم فيه هل هو سنة أو نفل؟ وأما ما كان فرضا فال خالف عندهم أنه ال جيرب بالدم وإمنا خيتلفون يف 

لفعل الواحد نفسه من قبل اختالفهم هل هو فرض أم ال؟ وأما أهل الظاهر فإهنم ال يرون دما إال حيث ورد النص ا
لتركهم القياس وخباصة يف العبادات وكذلك اتفقوا على أن ما كان من التروك مسنونا ففعل ففيه فدية األذى وما 

فهم هل هو سنة أم ال؟ وأهل الظاهر ال يوجبون الفدية واختلفوا يف ترك فعل الختال. كان مرغبا فيه فليس فيه شيء
إال يف املنصوص عليه وحنن نذكر املشهور من اختالف الفقهاء يف ترك نسك نسك أعين يف وجوب الدم أو ال 

وجوبه من أول املناسك إىل آخرها وكذلك يف فعل حمظور حمظور فأول ما اختلفوا فيه من املناسك من جاوز امليقات 
وروي . عليه الدم وإن رجع وهو قول مالك وابن املبارك: وقال قوم. ال دم عليه: م هل عليه دم؟ فقال قومفلم حير

إن رجع إليه فليس عليه دم وإن مل يرجع فعليه دم وهو قول الشافعي وأيب يوسف وحممد : وقال قوم. عن الثوري
هو : وقال قوم. ع غري ملب كان عليه الدمإن رجع ملبيا فال دم وإن رج: وقال أبو حنيفة. ومشهور قول الثوري
  .فرض وال جيربه بالدم

ورأى . وقال الثوري وغريه ال شيء عليه. فقال مالك وأبو حنيفة يفتدي. واختلفوا فيمن غسل رأسه باخلطمي
مالك أن يف احلمام الفدية وأباحه األكثرون وروي عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله واجلمهور على أنه يفتدي 

واختلفوا إذا لبس السراويل لعدم اإلزار هل يفتدي أم ال؟ فقال مالك وأبو . ن لبس من احملرمني ما هني عن لباسهم
وعمدة من منع النهي املطلق . وداود ال شيء عليه إذا مل جيد إزارا: يفتدي وقال الثوري وأمحد وأبو ثور: حنيفة

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ر وابن عباس قالوعمدة من مل ير فيه فدية حديث عمرو بن دينار عن جاب
واختلفوا فيمن ليس اخلفني مقطوعني مع وجود النعلني " السراويل ملن مل جيد اإلزار واخلف ملن مل جيد النعلني: "يقول

لقفازين هل ال فدية عليه والقوالن عن الشافعي واختلفوا يف لبس املرأة ا: عليه الفدية وقال أبو حنيفة: فقال مالك
فيه فدية أم ال؟ وقد ذكرنا كثريا من هذه األحكام يف باب اإلحرام وكذلك اختلفوا فيمن ترك التلبية هل عليه دم 

واختلفوا إذا . واتفقوا على أن من نسي الطواف أو نسي شوطا من أشواطه أنه يعيده ما دام مبكة. أم ال؟ وقد تقدم
وكذلك . بل يعيد وجيرب ما نقصه وال جيزيه الدم: جيزيه الدم وقال قوم :بلغ إىل أهله فقال قوم منهم أبو حنيفة

اختلفوا يف وجوب الدم على من ترك الرمل يف الثالثة األشواط وبالوجوب قال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة 
ل هو سنة واخلالف يف هذه األشياء كلها مبناه على أنه ه. واختلف يف ذلك قول مالك وأصحابه. وأمحد وأبو ثور

وتقبيل احلجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا مل يصل احلجر عند كل من مل . أم ال؟ وقد تقدم القول يف ذلك
وكذلك اختلفوا فيمن نسي ركعيت الطواف حىت رجع إىل بلده هل . يوجب الدم قياسا على املتمتع إذا تركه فيه دم

يركعهما : وقال الشافعي وأبو حنيفة. يركعهما ما دام يف احلرم: يوقال الثور. عليه دم: عليه دم أم ال؟ فقال مالك
حيث شاء والذين قالوا يف طواف الوداع أنه ليس بفرض اختلفوا فيمن تركه ومل تتمكن له العودة إليه هل عليه دم 

 يعد وإمنا عليه دم إن مل: وقال أبو حنيفة والثوري. ليس عليه شيء إال أن يكون قريبا فيعود: أم ال؟ فقال مالك
  يرجع عندهم

وعند أيب حنيفة أنه إذا مل يدخل احلجر . ما مل يبلغ املواقيت وحجة من مل يره سنة مؤكدة سقوطه عن املكي واحلائض
واختلفوا هل من شرط صحة الطواف املشي فيه مع . يف الطواف أعاد ما مل خيرج من مكة فإن خرج فعليه دم

ه كالقيام يف الصالة فإن عجز كان كصالة القاعد ويعيد عنده أبدا إال إذا هو من شرط: القدرة عليه؟ فقال مالك



الركوب يف الطواف جائز ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم طاف بالبيت : وقال الشافعي. رجع إىل بلده فإن عليه دما
ا انصرف إىل بلده راكبا من غري مرض لكنه أحب أن يستشرف الناس إليه ومن مل ير السعي واجبا فعليه فيه دم إذ

ومن رآه تطوعا مل يوجب فيه شيئا وقد تقدم اختالفهم أيضا فيمن قدم السعي على الطواف هل فيه دم إذا مل يعد 
حىت خيرج من مكة أم ليس فيه دم؟ واختلفوا يف وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل الغروب فقال الشافعي 

وقال أبو . ليه وإن مل يرجع حىت طلع الفجر وجب عليه الدمإن عاد فدفع بعد غروب الشمس فال دم ع: وأمحد
ال : واختلفوا فيمن وقف من عرفة بعرنة فقال الشافعي. عليه الدم رجع أو مل يرجع وقد تقدم هذا: حنيفة والثوري

وسبب االختالف هل النهي عن الوقوف هبا من باب احلظر أو من باب الكراهية وقد . عليه دم: حج له وقال مالك
ذكرنا يف باب أفعال احلج إىل انقضائها كثريا من اختالفهم فيما يف تركه دم وما ليس فيه دم وإن كان الترتيب 

فقد قلنا يف وجوب هذه العبادة وعلى من جتب؟ : قال القاضي. يقتضي ذكره يف هذا املوضع واألسهل ذكره هنالك
فة هذه العبادة وقلنا بعد ذلك يف زمان هذه العبادة وشروط وجوهبا ومىت جتب؟ وهي اليت جتري جمرى املقدمات ملعر

ومكاهنا وحمظوراهتا وما اشتملت عليه أيضا من األفعال يف مكان مكان من أماكنها وزمان زمان من أزمنتها اجلزئية 
ال إىل انقضاء زماهنا مث قلنا يف أحكام التحلل الواقع يف هذه العبادة وما يقبل من ذلك اإلصالح بالكفارات وما 

ويف هذا الباب يدخل من شرع فيها . يقبل اإلصالح بل يوجب اإلعادة وقلنا أيضا يف حكم اإلعادة حبسب موجباهتا
فأحصر مبرض أو عدو أو غري ذلك والذي بقي من أفعال هذه العبادة هو القول يف اهلدي وذلك أن هذا النوع من 

  :فيه العبادات هو جزء من هذه العبادة وهو مما ينبغي أن فلنقل

  القول يف اهلدي
فنقول إن النظر يف اهلدي يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه وعلى معرفة سنه وكيفية سوقه ومن أين 

إهنم قد أمجعوا على أن اهلدي املسوق : يساق وإىل أين ينتهي بسوقه وهو موضع حنره وحكم حلمه بعد النحر فنقول
لواجب منه ما هو واجب بالنذر ومنه ما هو واجب يف بعض أنواع هذه يف هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع فا
فأما ما هو واجب يف بعض أنواع هذه العبادة فهو هدي املتمتع باتفاق . العبادة ومنه ما هو واجب ألنه كفارة

وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه اهلدي وهدي كفارة . وهدي القارن باختالف
د وهدي إلقاء األذى والتفث وما أشبه ذلك من اهلدي الذي قاسه الفقهاء يف اإلخالل بنسك نسك منها على الصي

فأما جنس اهلدي فإن العلماء متفقون على أنه ال يكون اهلدي إال من األزواج الثمانية اليت نص اهللا . املنصوص عليه
وأما األسنان فإهنم أمجعوا . مث املعز وإمنا اختلفوا يف الضحايا عليها وأن األفضل يف اهلدايا هي اإلبل مث البقر مث الغنم

أن الثين فما فوقه جيزي منها وأنه ال جيزي اجلذع من املعز يف الضحايا واهلدايا لقوله عليه الصالة والسالم أليب 
جبوازه يف  واختلفوا يف اجلذع من الضأن فأكثر أهل العلم يقولون" جتزي عنك وال جتزي عن أحد بعدك: "بردة

ال جيزي يف اهلدايا إال الثين من كل جنس وال خالف يف أن األغلى مثنا من : وكان ابن عمر يقول. اهلدايا والضحايا
يا بين ال يهدين أحدكم هللا من اهلدي شيئا يستحي أن يهديه لكرميه فإن اهللا : وكان الزبري يقول لبنيه. اهلدايا أفضل

: وقد قيل له أيها أفضل فقال" يف الرقاب: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأكرم الكرماء وأحق من اختري له 
. وليس يف عدد اهلدي حد معلوم وكان هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة" أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها"

وسلم خرج عام احلديبية فلما وأما كيفية سوق اهلدي فهو التقليد واإلشعار بأنه هدي ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  كان بذي احلليفة قلد اهلدي وأشعره



. وأحرم وإذا كان اهلدي من اإلبل والبقر فال خالف أنه يقلد نعال أو نعلني أو ما أشبه ذلك ملن مل جيد النعال
تقلد حلديث  :وقال الشافعي وأمحد وأبو ثور وداود. واختلفوا يف رمحة الغنم فقال مالك وأبو حنيفة ال تقلد الغنم

األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهدى إىل البيت مرة غنما فقلده 
واستحبوا توجيهه إىل القبلة يف حني تقليده واستحب مالك اإلشعار من اجلانب األيسر ملا رواه عن نافع عن ابن 

ه بذي احلليفة قلده قبل أن يشعره وذلك يف مكان واحد وهو عمر أنه كان إذا أهدى هديا من املدينة قلده وأشعر
موجه للقبلة يقلده بنعلني ويشعره من الشق األيسر مث يساق معه حىت يوقف به مع الناس بعرفة مث يدفع به معهم إذا 

ن للقبلة دفعوا وإذا قدم مىن غداة النحر حنره قبل أن حيلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجهه
واستحب الشافعي وأمحد وأبو ثور اإلشعار من اجلانب األمين حلديث ابن عباس أن رسول اهللا . مث يأكل ويطعم

صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر بذي احلليفة مث دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامه األمين مث سلت الدم عنها 
ء أهل باحلج وأما من أين يساق اهلدي؟ فإن مالكا يرى أن وقلدها بنعلني مث ركب راحلته فلما استوت على البيدا

من سنته أن يساق من احلل ولذلك ذهب إىل أن من اشترى اهلدي مبكة ومل يدخله من احلل أن عليه أن يقفه بعرفة 
وأما إن كان أدخله من احلل فيستحب له أن يقفه بعرفة وهو قول ابن عمر وبه قال . وإن مل يفعل فعليه البدل

وقوف اهلدي بعرفة سنة وال حرج على من مل يقفه كان داخال من احلل : وقال الشافعي والثوري وأبو ثور. يثالل
وقال أبو حنيفة ليس توقيف اهلدي بعرفة من السنة وحجة مالك يف إدخال اهلدي من احلل إىل احلرم أن . أو مل يكن

. التعريف سنة مثل التقليد: وقال الشافعي" كمخذوا عين مناسك: "النيب عليه الصالة والسالم كذلك فعل وقال
ليس التعريف وعشرون وإمنا فعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألن مسكنه كان خارج : وقال أبو حنيفة

ثُمَّ {: وأما حمله فهو البيت العتيق كما قال تعاىل. وروي عن عائشة التخيري يف تعريف اهلدي أو ال تعريفه. احلرم
وأمجع العلماء على أن الكعبة ال جيوز ألحد فيها ذبح وكذلك } َهْدياً َباِلغَ الْكَْعَبِة{: وقال} ا إِلَى الْبَْيِت الَْعِتيقَِمِحلَُّه

  املسجد احلرام وأن

: قولوكان مالك ي. أنه إمنا أراد به النحر مبكة إحسانا منه ملساكينهم وفقرائهم} َهدْياً َباِلغَ الْكَْعبَِة{: املعىن يف قوله
وقال الشافعي . مكة وكان ال جييز ملن حنر هديه يف احلرم إال أن ينحره مبكة} َهْدياً َباِلغَ الْكَْعبَِة{: إمنا املعىن يف قوله

جيوز حنر اهلدي حيث شاء املهدي إال هدي القران : وقال الطربي. إن حنره يف غري مكة من احلرم أجزأه: وأبو حنيفة
وباجلملة فالنحر مبىن إمجاع من العلماء ويف العمرة مبكة إال ما اختلفوا فيه . حران إال باحلرموجزاء الصيد فإهنما ال ين

وعند مالك إن حنر للحج مبكة والعمرة مبىن أجزأه وحجة مالك يف أنه ال جيوز النحر باحلرم إال مبكة . من حنر احملصر
 مالك من ذلك هدي الفدية فأجاز ذحبه بغري واستثىن" وكل فجاج مكة وطرقها منحر: "قوله صلى اهللا عليه وسلم

إن ذبح هدي التمتع أو التطوع قبل يوم النحر وجوزه أبو حنيفة يف التطوع : وأما مىت ينحر فإن مالكا قال. مكة
جيوز يف كليهما قبل يوم النحر وال خالف عند اجلمهور أن ما عدل من اهلدي بالصيام أنه جيوز : وقال الشافعي

ال منفعة يف ذلك ال ألهل احلرم وال ألهل مكة وإمنا اختلفوا يف الصدقة املعدولة عن اهلدي فجمهور حيث شاء ألنه 
اإلطعام كالصيام جيوز : العلماء على أهنا ملساكني مكة واحلرم ألهنا بدل من جزاء الصيد الذي هو هلم وقال مالك

بة فيها ألهنا زكاة ومنهم من استحب مع وأما صفة النحر فاجلمهور جممعون على أن التسمية مستح. بغري مكة
ويستحب للمهدي أن يلي حنر هديه بيده وإن استخلف جاز وكذلك فعل رسول اهللا صلى اهللا . التسمية التكبري

وقد تكلم } فَاذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيَها صََوافَّ{: عليه وسلم يف هديه ومن سنتها أن تنحر قياما لقوله سبحانه وتعاىل
: وأما ما جيوز لصاحب اهلدي من االنتفاع به وبلحمه فإن يف ذلك مسائل مشهورة. فة النحر يف كتاب الذبائحيف ص



أحدها هل جيوز له ركوب اهلدي الواجب أو التطوع؟ فذهب أهل الظاهر إىل أن ركوبه جائز من ضرورة ومن غري 
ضرورة واحلجة للجمهور ما خرجه أبو ضرورة وبعضهم أوجب ذلك وكره مجهور فقهاء األمصار ركوهبا من غري 

اركبها باملعروف : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: داود عن جابر وقد سئل عن ركوب اهلدي فقال
  ومن طريق" إذا أجلئت إليها حىت جتد ظهرا

اهر ما رواه مالك عن أيب املعىن أن االنتفاع مبا قصد به القربة إىل اهللا تعاىل منعه مفهوم من الشريعة وحجة أهل الظ
: فقال" اركبها: "الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة فقال

وأمجعوا أن هدي التطوع إذا بلغ حمله أنه يأكل . ويلك يف الثانية أو الثالثة" اركبها: "يا رسول اهللا إهنا هدي فقال
وال يطعم : وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ حمله خلى بينه وبني الناس ومل يأكل منه وزاد داود منه صاحبه كسائر الناس

إن عطب : "منه شيئا أهل رفقته ملا ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث باهلدي مع ناجية األسلمي وقال له
وال : "ن عباس هذا احلديث فزاد فيهوروي عن اب" منها شيء فاحنره مث اصبغ نعليه يف دمه وخل بينه وبني الناس

واختلفوا فيما جيب على من أكل منه فقال مالك . وقال هبذه الزيادة داود وأبو ثور" تأكل منه أنت وال أهل رفقتك
عليه قيمة : وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأمحد وابن حبيب من أصحاب مالك. إن أكل منه وجب عليه بدله

وما . وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس ومجاعة من التابعني. طعاما يتصدق بهما أكل أو أمر بأكله 
عطب يف احلرم قبل أن يصل مكة فهل بلغ حمله أم ال؟ فيه اخلالف مبين على اخلالف املتقدم هل احملل هو مكة أو 

ه ومنهم من أجاز له بيع حلمه احلرم؟ وأما اهلدي الواجب إذا عطب قبل حمله فإن لصاحبه أن يأكل منه ألن عليه بدل
ال : واختلفوا يف األكل من اهلدي الواجب إذا بلغ حمله فقال الشافعي. وأن يستعني به يف البدل وكره ذلك مالك

: وقال مالك. يؤكل من اهلدي الواجب كله وحلمه كله للمساكني وكذلك جله إن كان جملال والنعل الذي قلد به
ال يؤكل من اهلدي : وقال أبو حنيفة. جزاء الصيد ونذر املساكني وفدية األذىيؤكل من كل اهلدي الواجب إال 

وأما من فرق . وعمدة الشافعي تشبيه مجيع أصناف اهلدي الواجب بالكفارة. الواجب إال هدي املتعة وهدي القران
يف بعضها أظهر فمن غلب  والثاين أنه كفارة وأحد املعنيني. أحدمها أنه عبادة مبتدأة: فألنه يظهر يف اهلدي معنيان

  شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة يف نوع نوع من أنواع اهلدي كهدي القران وهدي التمتع وخباصة عند

من يقول إن التمتع والقران أفضل مل يشترط أن ال يأكل ألن هذا اهلدي عنده هو فضيلة ال كفارة ومن غلب شبهه 
ال يأكل صاحب الكفارة من الكفارة وملا كان هدي جزاء الصيد وفدية  ال يأكله التفاقهم على أنه: بالكفارة قال

فقد قلنا يف حكم : قال القاضي. األذى ظاهر من أمرمها أهنما كفارة مل خيتلف هؤالء الفقهاء يف أنه ال يأكل منها
به وذلك ما اهلدي ويف جنسه ويف سنه وكيفية سوقه وشروط صحته من الزمان واملكان وصفة حنره وحكم االنتفاع 

وبتمام القول يف هذا حبسب ترتيبنا مت القول يف هذا الكتاب حبسب غرضنا وهللا . قصدناه واهللا املوفق للصواب
  .الشكر واحلمد كثريا على ما وفق وهدى ومن به من التمام والكمال منه

سمائة وهو جزء من كتاب وكان الفراغ منه يوم األربعاء التاسع من مجادى األوىل الذي هو عام أربعة ومثانني ومخ
كان رضي اهللا عنه عزم حني تأليف . اجملتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاما أو حنوها واحلمد هللا رب العاملني

  .الكتاب أوال أال يثبت كتاب احلج مث بدا له بعد فأثبته



  كتاب اجلهاد
  مدخل

  وصحبه وسلم تسليماًبسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله 
  كتاب اجلهاد

يف أحكام أموال : الثانية: يف معرفة أركان احلرب: اجلملة األوىل: والقول احمليط بأصول هذا الباب ينحصر يف مجلتني
  .احملاربني إذا متلكها املسلمون

  :اجلملة األوىل
: والثالث. معرفة الذين حياربون: ينوالثا. معرفة حكم هذه الوظيفة وملن تلزم: أحدها: ويف هذه اجلملة فصول سبعة

. معرفة جواز شروط احلرب: والرابع. معرفة ما جيوز من النكاية يف صنف صنف من أصناف أهل احلرب مما ال جيوز
  .ملاذا حياربون؟: والسابع. هل جتوز املهادنة؟: والسادس. معرفة العدد الذين ال جيوز الفرار عنهم: واخلامس

  يف معرفة أركان احلرب: اجلملة األوىل

  يف معرفة حكم هذه الوظيفة: الفصل األول

  الفصل األول يف معرفة حكم هذه الوظيفة
فأما حكم هذه الوظيفة فأمجع العلماء على أهنا فرض على الكفاية ال فرض عني إال عبد اهللا بن احلسن فإنه قال إهنا 

  تطوع وإمنا صار اجلمهور

  معرفة الذين حياربون الفصل الثاين يف
َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ وََيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه {: فأما الذين حياربون فاتفقوا على أهنم مجيع املشركني لقوله تعاىل

: لسالم قالال جيوز ابتداء احلبشة باحلرب وال الترك ملا روي أنه عليه الصالة وا: إال ما روي عن مالك أنه قال} ِللَِّه
مل يزل الناس يتحامون : وقد سأل مالك عن صحة هذا األثر فلم يعترف بذلك لكن قال" ذروا احلبشة ما وذرتكم"

  .غزوهم

  الفصل الثالث يف معرفة ما جيوز من النكاية يف العدو
 الرقاب أعين وأما ما جيوز من النكاية يف العدو فإن النكاية ال ختلو أن تكون يف األموال أو يف النفوس أو يف

فأما النكاية اليت هي االستعباد فهي جائزة بطريق اإلمجاع يف مجيع أنواع املشركني أعين ذكراهنم . االستعباد والتملك
وإناثهم وشيوخهم وصبياهنم صغارهم وكبارهم إال الرهبان فإن قوما رأوا أن يتركوا وال يؤسروا بل يتركوا دون أن 

واتباعا " فذرهم وما حبسوا أنفسهم إليه: "باد لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميعرض إليهم ال بقتل وال باستع
منها أن مين عليهم ومنها أن يستعبدهم : لفعل أيب بكر وأكثر العلماء على أن اإلمام خمري يف األسارى يف خصال

وحكى . ال جيوز قتل األسري: ومنها أن يقتلهم ومنها أن يأخذ منهم الفداء ومنها أن يضرب عليهم اجلزية وقال قوم
والسبب يف اختالفهم تعارض اآلية يف هذا املعىن وتعارض األفعال . احلسن بن حممد التميمي أنه إمجاع الصحابة

فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فَضَْرَب {: ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصالة والسالم وذلك أن ظاهر قوله تعاىل



َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيثْخِنَ {: اآلية أنه ليس لإلمام بعد األسر إال املن أو الفداء وقوله تعاىل} الرِّقَابِ
والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من االستعباد وأما هو عليه . اآلية} ِفي الْأَْرضِ

وقد حكى أبو عبيد أنه مل يستعبد . ألسارى يف غري ما موطن وقد من واستعبد النساءالصالة والسالم فقد قتل ا
أحرار ذكور العرب وأمجعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكراهنم وإناثهم فمن رأى أن اآلية اخلاصة 

األسري وال املقصود منها ال يقتل األسري ومن رأى أن اآلية ليس فيها ذكر لقتل : بفعل األسارى ناسخة لفعله قال
حصر ما يفعل باألسارى بل فعله عليه الصالة والسالم وهو حكم زائد على ما يف اآلية وحيط العتب الذي وقع يف 

جبواز قتل األسري والقتل إمنا جيوز إذا مل يكن يوجد بعد تأمني وهذا ما ال خالف فيه بني : ترك قتل أسارى بدر قال
  يمن جيوز تأمينه ممن ال جيوز واتفقوا على جواز تأمني اإلمام ومجهوراملسلمني وإمنا اختلفوا ف

واختلفوا . العلماء على جواز أمان الرجل احلر املسلم إال ما كان من ابن املاجشون يرى أنه موقوف على إذن اإلمام
ملرأة موقوف على إذن أمان ا: يف أمان العبد وأمان املرأة فاجلمهور على جوازه وكان ابن املاجشون وسحنون يقوالن

أما العموم . والسبب يف اختالفهم معارضة العموم للقياس. ال جيوز أمان العبد إال أن يقاتل: اإلمام وقال أبو حنيفة
فهذا " املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم: "فقوله عليه الصالة والسالم
قياس املعارض له فهو أن اختلفا من شرطه الكمال والعبد ناقص بالعبودية فوجب وأما ال. يوجب أمان العبد بعمومه

أن يكون للعبودية تأثري يف إسقاطه قياسا على تأثريها يف إسقاط كثري من األحكام الشرعية وأن خيصص ذلك العموم 
قد أجرنا من : "ة والسالموأما اختالفهم يف أمان املرأة فسببه اختالفهم يف مفهوم قوله عليه الصال. هبذا القياس

قد أجرنا : "وقياس املرأة يف ذلك على الرجل وذلك أن من فهم من قوله عليه الصالة والسالم" أجرت يا أم هانئ
ال أمان للمرأة إال أن : إجازة أماهنا ال صحته يف نفسه وأنه لوال إجازته لذلك مل يؤثر قال" من أجرت يا أم هانئ

ذلك أن إمضاءه أماهنا كان من جهة أنه قد انعقد وأثر ال من جهة أن إجازته هي اليت جييزه اإلمام ومن فهم من 
أمان املرأة جائز وكذلك من قاسها على الرجل ومل ير بينهما فرقا يف ذلك أجاز أماهنا ومن : صححت عقده قال

وإمنا يؤثر يف القتل وقد ميكن أن رأى أهنا ناقصة عن الرجل مل جيز أماهنا وكيفما كان فاألمان غري مؤثر يف االستعباد 
ندخل االختالف يف هذا من قبل اختالفهم يف ألفاظ مجوع املذكر هل تتناول النساء أم ال؟ أعين حبسب العرف 

وأما النكاية اليت تكون يف النفوس فهي القتل وال خالف بني املسلمني أنه جيوز يف احلرب قتل املشركني . الشرعي
وأما القتل بعد األسر ففيه اخلالف الذي ذكرنا وكذلك ال خالف بينهم يف أنه ال جيوز . تلنيالذكران البالغني املقا

قتل صبياهنم وال قتل نسائهم ما مل تقاتل املرأة والصيب فإذا قاتلت املرأة استبيح دمها وذلك ملا ثبت أنه عليه الصالة 
  واختلفوا يف أهل الصوامع" ا كانت هذه لتقاتلم: "والسالم هنى عن قتل النساء والولدان وقال يف امرأة مقتولة

ال يقتل : املنتزعني عن الناس والعميان والزمىن والشيوخ الذين ال يقاتلون واملعتوه واحلراث والعسيف فقال مالك
األعمى وال املعتوه وال أصحاب الصوامع ويترك هلم من أمواهلم بقدر ما يعيشون به وكذلك ال يقتل الشيخ الفاين 

ال تقتل : وقال األوزاعي. ال تقتل الشيوخ فقط: وقال الثوري واألوزاعي. وبه قال أبو حنيفة وأصحابهعنده 
والسبب يف اختالفهم معارضة بعض اآلثار . وقال الشافعي يف األصح عنه تقتل مجيع هذه األصناف. احلراث

أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال  أمرت أن: "خبصوصها لعموم الكتاب ولعموم قوله عليه الصالة والسالم الثابت
يقتضي قتل } فَإِذَا اْنسَلََخ الْأَشُْهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{: احلديث وذلك يف قوله تعاىل" . اهللا

  كل مشرك راهبا كان أو غريه وكذلك قوله



وأما اآلثار اليت وردت باستبقاء هذه " . قولوا ال إله إال اهللاأمرت أن أقاتل الناس حىت ي: "عليه الصالة والسالم
األصناف فمنها ما رواه داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا بعث 

ومنه أيضا ما روي عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " ال تقتلوا أصحاب الصوامع: "جيوشه قال
خرجه أبو داود ومن ذلك أيضا ما رواه مالك عن " ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال صغريا وال امرأة وال تغلوا: "الق

وال تقتلن امرأة : ستجدون قوما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هللا فدعهم وما حبسوا أنفسهم له وفيه: أيب بكر أنه قال
: ألملك يف االختالف يف هذه املسألة معارضة قوله تعاىلويشبه أن يكون السبب ا. وال صبيا وال كبريا هرما

فَإِذَا اْنسَلََخ الْأَشُْهُر {: لقوله تعاىل} َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم َوال َتعَْتُدوا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمعَْتِديَن{
َوقَاِتلُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه {: فمن رأى أن هذه ناسخة لقوله تعاىل. اآلية} َوَجْدُتُموُهْم الُْحُرُم فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني حَْيثُ

َوقَاِتلُوا ِفي {: اآلية على عمومها ومن رأى أن قوله تعاىل: ألن القتال أوال إمنا أبيح ملن يقاتل قال} الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم
هؤالء األصناف الذين ال يقاتلون استثناها من عموم تلك  ١وهي حمكمة وأهنا تتناول} كُْمَسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَن

  وقد احتج الشافعي
  ـــــــ

  .هكذا هذه العبارة ولينظر التناول بعد قوله يقاتلونكم تأمل ا هـ مصححه: قوله تتناول اخل ١

وكأن العلة " ملشركني واستحيوا شرخهمقال اقتلوا شيوخ ا: "حبديث مسرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وأما من ذهب إىل أنه ال يقتل احلراث . املوجبة للقتل عنده إمنا هي للكفر فوجب أن تطرد هذه العلة يف مجيع الكفار

ال تغلوا وال تغدروا وال : أتانا كتاب عمر رضي اهللا عنه وفيه: فإنه احتج يف ذلك مبا روي عن زيد بن وهب قال
وجاء يف حديث رباح بن ربيعة النهي عن قتل العسيف املشرك وذلك أنه خرج . واتقوا اهللا يف الفالحني تقتلوا وليدا

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها فمر رباح وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأة 
مث نظر يف وجوه القوم فقال " ت هذه لتقاتلما كان: "مقتولة فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها مث قال

والسبب املوجب باجلملة الختالفهم " . احلق خبالد بن الوليد فال يقتلن ذرية وال عسيفا وال امرأة: "ألحدهم
اختالفهم يف العلة املوجبة للقتل فمن زعم أن العلة املوجبة لذلك هي الكفر مل يستثن أحدا من املشركني ومن زعم 

ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أهنن كفار استثىن من مل يطق القتال ومن مل ينصب نفسه إليه  أن العلة يف
وصح النهي عن املثلة واتفق املسلمون على جواز قتلهم بالسالح واختلفوا يف حتريقهم بالنار . كالفالح والعسيف

إن : مالك وأجاز ذلك سفيان الثوري وقال بعضهمويروى عن . فكره قوم حتريقهم بالنار ورميهم هبا وهو قول عمر
فَاقُْتلُوا {: أما العموم فقوله تعاىل. والسبب يف اختالفهم معارضة العموم للخصوص. ابتدأ العدو بذلك جاز وإال فال
عليه وسلم وأما اخلصوص فما ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا . ومل يستثن قتال من قتل} الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم

واتفق عوام الفقهاء على " إن قدرمت عليه فاقتلوه وال حترقوه بالنار فإنه ال يعذب بالنار إال رب النار: "قال يف رجل
جواز رمي احلصون باجملانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو مل يكن ملا جاء أن النيب عليه الصالة والسالم نصب 

يكف : ان احلصن فيه أسارى من املسلمني وأطفال من املسلمني فقالت طائفةاملنجنيق على أهل الطائف وأما إذا ك
  :ذلك جائز ومعتمد من مل جيزه قوله تعاىل: وقال الليث. عن رميهم باملنجنيق وبه قال األوزاعي

فكأنه نظر إىل املصلحة فهذا هو مقدار  وأما من أجاز ذلك. اآلية} لَْو َتَزيَّلُوا لََعذَّْبَنا الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم َعذَاباً أَِليماً{
وأما النكاية اليت جتوز يف أمواهلم وذلك يف املباين واحليوان . النكاية اليت جيوز أن تبلغ هبم يف نفوسهم ورقاهبم



والنبات فإهنم اختلفوا يف ذلك فأجاز مالك قطع الشجر والثمار وختريب العامر ومل جيز قتل املواشي وال حتريق 
حترق البيوت : ه األوزاعي قطع الشجر املثمر وختريب العامر كنيسة كان أو غري ذلك وقال الشافعيالنخل وكر

والسبب يف اختالفهم خمالفة . والشجر إذا كانت هلم معاقل وكره ختريب البيوت وقطع الشجر إذا مل يكن هلم معاقل
يه الصالة والسالم حرق خنل بين النضري فعل أيب بكر يف ذلك لفعله عليه الصالة والسالم وذلك أنه ثبت أنه عل

ال تقطعن شجرا وال ختربن عامرا فمن ظن أن فعل أيب بكر هذا إمنا كان ملكان علمه : وثبت عن أيب بكر أنه قال
بنسخ ذلك الفعل منه صلى اهللا عليه وسلم إذ ال جيوز على أيب بكر أن خيالفه مع علمه بفعله أو رأى أن ذلك كان 

ضري لغزوهم قال بقول أيب بكر ومن اعتمد فعله عليه الصالة والسالم ومل ير قول أحد وال فعله حجة املوطأ ببين الن
وإمنا فرق مالك بني احليوان والشجر ألن قتل احليوان مثلة وقد هنى عن املثلة ومل يأت . عليه قال بتحريق الشجر

  .اليت جيوز أن تبلغ من الكفار يف نفوسهم وأمواهلمعنه عليه الصالة والسالم أنه قتل حيوانا فهذا هو معرفة النكاية 

  الفصل الرابع يف شرط احلرب
فأما شرط احلرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق أعين أنه ال جيوز حرابتهم حىت يكونوا قد بلغتهم الدعوة وذلك شيء 

وأما هل جيب تكرار الدعوة عند تكرار } والًَوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني حَتَّى َنْبَعثَ َرُس{: جمتمع عليه من املسلمني لقوله تعاىل
والسبب يف . احلرب فإهنم اختلفوا يف ذلك فمنهم من أوجبها ومنهم من استحبها ومنهم من مل يوجبها وال استحبها

إذا : "اختالفهم معارضة القول للفعل وذلك أنه ثبت أنه عليه الصالة والسالم كان إذا بعث سرية قال ألمريها
  ،املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم لقيت عدوك من

ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأعلمهم 
واختاروا دارهم فأعلمهم أهنم يكونون إن فعلوا ذلك أن هلم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على املهاجرين فإن أبوا 

كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري على املؤمنني وال يكون هلم يف الفيء والغنيمة نصيب إال أن 
جياهدوا مع املسلمني فإن هم أبوا فادعهم إىل إعطاء اجلزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن باهللا 

ثبت من فعله عليه الصالة والسالم أنه كان يبيت العدو ويغري عليهم مع الغدوات فمن الناس وهم و" وقاتلهم
اجلمهور من ذهب إىل أن فعله ناسخ لقوله وأن ذلك إمنا كان يف أول اإلسالم قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوهتم 

ل على اخلصوص ومن استحسن الدعاء فيه إىل اهلجرة ومن الناس من رجح القول على الفعل وذلك بأن محل الفع
  .فهو وجه من اجلمع

  يف معرفة العدد الذين ال جيوز الفرار عنهم: الفصل اخلامس

الْآنَ َخفََّف اللَُّه َعْنكُمْ {: وأما معرفة العدد الذين ال جيوز الفرار عنهم فهم الضعف وذلك جممع عليه لقوله تعاىل
وذهب ابن املاجشون ورواه عن مالك أن الضعف إمنا يعترب يف القوة ال يف العدد وأنه  .اآلية} َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضعْفاً

  .جيوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه وأجود سالحا وأشد قوة

  الفصل السادس يف جواز املهادنة
م مصلحة للمسلمني وقوم مل فأما هل جتوز املهادنة؟ فإن قوما أجازوها ابتداء من غري سبب إذا رأى ذلك اإلما

  جييزوها إال ملكان الضرورة الداعية ألهل اإلسالم من فتنة أو غري ذلك إما بشيء يأخذونه منهم ال على حكم اجلزية



إذ كانت اجلزية إمنا شرطها أن تؤخذ منهم وهم حبيث تنفذ عليهم أحكام املسلمني وإما بال شيء يأخذونه منهم 
يصاحل اإلمام الكفار على شيء يدفعه املسلمون إىل الكفار إذا دعت إىل ذلك ضرورة  وكان األوزاعي التابعني أن

ال يعطي املسلمون الكفار شيئا إال أن خيافوا أن يصطلموا لكثرة : وقال الشافعي. فتنة أو غري ذلك من الضرورات
ة مالك والشافعي وأبو حنيفة العدو وقلتهم أو حملنة نزلت هبم وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى اإلمام ذلك مصلح

إال أن الشافعي ال جيوز عنده الصلح ألكثر من املدة اليت صاحل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكفار عام 
فَإِذَا اْنَسلََخ الْأَْشُهُر الُْحُرُم {: وسبب اختالفهم يف جواز الصلح من غري ضرورة معارضة ظاهر قوله تعاىل. احلديبية
: لقوله تعاىل} قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ الْآخِرِ{: وقوله تعاىل} وا الُْمْشرِِكنيَ َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْمفَاقُْتلُ

يعطوا اجلزية فمن رأى أن آية األمر بالقتال حىت يسلموا أو } َوإِنْ َجَنحُوا ِللسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه{
الصلح جائز : ال جيوز الصلح إال من ضرورة ومن رأى أن آية الصلح خمصصة لتلك قال: ناسخة آلية الصلح قال

إذا رأى ذلك اإلمام وعضد تأويله بفعله ذلك صلى اهللا عليه وسلم وذلك أن صلحه صلى اهللا عليه وسلم عام 
ان األصل عنده األمر بالقتال حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية وأما الشافعي فلما ك. احلديبية مل يكن ملوضع الضرورة

وكان هذا خمصصا عنده بفعله عليه الصالة والسالم عام احلديبية مل ير أن يزداد على املدة اليت صاحل عليها رسول 
ك قال اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد اختلف يف هذه املدة فقيل كانت أربع سنني وقيل ثالثا وقيل عشر سنني وبذل

وأما من أجاز أن يصاحل املسلمون املشركني بأن يعطوا هلم املسلمون شيئا إذا دعت إىل ذلك ضرورة فتنة . الشافعي
أو غريها فمصريا إىل ما روي أنه كان عليه الصالة والسالم قد هم أن يعطي بعض متر املدينة لبعض الكفار الذين 

. لى القدر الذي كان مسح له به من متر املدينة حىت أفاء اهللا بنصرهكانوا يف مجلة األحزاب لتخبيبهم فلم يوافقه ع
وأما من مل جيز ذلك إال أن خياف املسلمون أن يصطلموا فقياسا على إمجاعهم على جواز فداء أسارى املسلمني ألن 

  .املسلمني إذا صاروا يف هذا احلد فهم مبنزلة األسارى

  ملاذا حياربوب؟: الفصل السابع

  ابع ملاذا حياربون؟الفصل الس
فأما ملاذا حياربون؟ فاتفق املسلمون على أن املقصود باحملاربة ألهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى 

قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال {: إما الدخول يف اإلسالم وإما إعطاء اجلزية لقوله تعاىل: العرب هو أحد أمرين
 حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ مِ الْآِخرِ َوال ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوال َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَببِالَْيْو

سنوا هبم : "وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من اجملوس لقوله صلى اهللا عليه وسلم} َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ
تؤخذ : واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من املشركني هل تقبل منهم اجلزية أم ال؟ فقال قوم" سنة أهل الكتاب

وقال الشافعي وأبو ثور ومجاعة ال . وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب. اجلزية من كل مشرك وبه قال مالك
: أما العموم فقوله تعاىل. معارضة العموم للخصوصوالسبب يف اختالفهم . تؤخذ إال من أهل الكتاب واجملوس

أمرت أن أقاتل الناس حىت : "وقوله عليه الصالة والسالم} َوقَاِتلُوُهمْ َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ وََيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه{
وأما اخلصوص فقوله " على اهللايقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم 

ألمراء السرايا الذين كان يبعثهم إىل مشركي العرب ومعلوم أهنم أهل كتاب فإذا لقيت عدوك فادعهم إىل ثالث 
ال تقبل : فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن اخلصوص فهو ناسخ له قال. خصال فذكر اجلزية فيها وقد تقدم احلديث

لكتاب ألن اآلية اآلمرة بقتاهلم على العموم هي متأخرة عن ذلك احلديث وذلك أن اجلزية من مشرك ما عدا أهل ا



األمر بقتال املشركني عامة وهو يف سورة براءة ذلك عام الفتح وذلك احلديث إمنا هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه 
تقبل اجلزية من : ينهما قالللهجرة ومن رأى أن العموم يبىن على اخلصوص تقدم أو تأخر أو جهل التقدم والتأخر ب

: وأما ختصيص أهل الكتاب من سائر املشركني فخرج من ذلك العموم باتفاق خبصوص قوله تعاىل. مجيع املشركني
  ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا{

ة الثانية من هذا وسيأيت القول يف اجلزية وأحكامها يف اجلمل} الِْكَتابَ َحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد وَُهْم َصاِغُرونَ
النهي عن السفر بالقرآن إىل أرض : ومما يتعلق هبذه اجلملة من املسائل املشهورة. الكتاب فهذه هي أركان احلرب

: وقال أبو حنيفة. العدو وعامة الفقهاء على أن ذلك غري جائز لثبوت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .والسبب يف اختالفهم هل النهي عام أريد به العام أو عام أريد به اخلاص .جيوز ذلك إذا كان يف العساكر املأمونة

  يف أحكام أموال احملاربني إذا متلكها املسلمون: اجلملة الثانية

  مدخل

  :اجلملة الثانية
يف حكم األربعة : الثاين. يف حكم اخلمس: األول: والقول احمليط بأصول هذه اجلملة ينحصر أيضا يف سبعة فصول

يف حكم : اخلامس. يف حكم ما وجد من أموال املسلمني عند الكفار: الرابع. يف حكم األنفال: الثالث. اساألمخ
  .يف أحكام اجلزية واملال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح: السابع. يف حكم الفيء: السادس. األرضني

  الفصل األول يف حكم مخس الغنيمة
خذ قسرا من أيدي الروم ما عدا األرضني أن مخسها لإلمام وأربعة أمخاسها واتفق املسلمون على أن الغنيمة اليت تؤ

واختلفوا يف اخلمس . اآلية} َواْعلَُموا أَنََّما غَنِمُْتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَّسُولِ{: للذين غنموها لقوله تعاىل
والقول . أقسام على نص اآلية وبه قال الشافعي أحدها أن اخلمس يقسم على مخسة: على أربعة مذاهب مشهورة

. هو افتتاح كالم وليس هو قسما خامسا} فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسَُه{: الثاين أنه يقسم على أربعة أمخاس وأن قوله تعاىل
. والقول الثالث أنه يقسم اليوم ثالثة أقسام وأن سهم النيب وذي القرىب سقطا مبوت النيب صلى اهللا عليه وسلم

والذين قالوا يقسم . والقول الرابع أن اخلمس مبنزلة الفيء يعطى منه الغين والفقري وهو قول مالك وعامة الفقهاء
: فقال قوم. أربعة أمخاس أو مخسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسهم القرابة بعد موته

بل سهم رسول اهللا : وقال قوم. بل يرد على باقي اجليش: وقال قوم. يرد على سائر األصناف الذين هلم اخلمس
  :وقال قوم. صلى اهللا عليه وسلم لإلمام وسهم ذوي القرىب لقرابة اإلمام

  الفصل الثاين يف حكم األربعة األمخاس
ري إذن واختلفوا يف اخلارجني بغ. أمجع مجهور العلماء على أن أربعة أمخاس الغنيمة للغامنني إذا خرجوا بإذن اإلمام

اإلمام وفيمن جيب له سهمه من الغنيمة ومىت جيب وكم جيب وفيما جيوز له من الغنيمة قبل القسم؟ فاجلمهور على 
  أن أربعة أمخاس الغنيمة للذين غنموها خرجوا بإذن اإلمام أو بغري ذلك



إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغري إذن : وقال قوم. اآلية} َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشيٍْء{: لعموم قوله تعاىل
فاجلمهور متسكوا بظاهر اآلية وهؤالء . بل يأخذه كله الغامن: اإلمام فكل ما ساق العريب يأخذه اإلمام وقال قوم

كأهنم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك أن مجيع السرايا إمنا 
وأما من له . عن إذنه عليه الصالة والسالم فكأهنم رأوا أن إذن اإلمام شرط يف ذلك وهو ضعيفكانت خترج 

أعين يف النساء والعبيد ومن : السهم من الغنيمة؟ فإهنم اتفقوا على الذكران األحرار البالغني واختلفوا يف أضدادهم
اء حظ من الغنيمة ولكن يرضخ هلم وبه قال مل يبلغ من الرجال ممن قارب البلوغ فقال قوم ليس للعبيد وال للنس

. بل هلم حظ واحد من الغامنني وهو قول األوزاعي: ال يرضخ وال هلم حظ الغامنني وقال قوم: مالك وقال قوم
يقسم له وهو مذهب الشافعي ومنهم من اشترط يف ذلك أن : وكذلك اختلفوا يف الصيب املراهق فمنهم من قال

وسبب اختالفهم يف العبيد هو هل عموم اخلطاب يتناول . يرضخ له: ك ومنهم من قاليطيق القتال وهو مذهب مال
األحرار والعبيد معا أم األحرار فقط دون العبيد؟ وأيضا فعمل الصحابة معارض لعموم اآلية وذلك أنه انتشر فيهم 

بن أيب شيبة من طرق رضي اهللا عنهم أن الغلمان ال سهم هلم وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب وابن عباس ذكره ا
أصح ما روي من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن : عنهما قال أبو عمر بن عبد الرب

ليس أحد إال وله يف هذا املال حق إال ما ملكت أميانكم : قال عمر: ابن شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان قال
كنا نغزو مع رسول اهللا صلى : سم هبا ويرضخ حبديث أم عطية الثابت قالتوإمنا صار اجلمهور إىل أن املرأة ال يق

وسبب اختالفهم هو اختالفهم يف . اهللا عليه وسلم فنداوي اجلرحى ومنرض املرضى وكان يرضخ لنا من الغنيمة
ح هلن الغزو فمن تشبيه املرأة بالرجل يف كوهنا إذا عزت هلا تأثري يف احلرب أم ال؟ فإهنم اتفقوا على أن النساء مبا

شبههن بالرجال أوجب هلن نصيبا يف الغنيمة ومن رآهن ناقصات عن الرجال يف هذا املعىن إما مل يوجب هلم شيئا 
  وإما أوجب هلم دون حظ الغامنني وهو األرضاخ واألوىل اتباع األثر وزعم األوزاعي

يف التجار واألجراء هل يسهم هلم أم ال؟  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسهم للنساء خبيرب وكذلك اختلفوا
وسبب اختالفهم هو ختصيص . بل يسهم هلم إذا شهدوا القتال: ال يسهم هلم إال أن يقاتلوا وقال قوم: فقال مالك

هؤالء وسائر بالقياس الذي يوجب الفرق بني } َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه{: عموم قوله تعاىل
الغامنني وذلك أن من رأى أن التجار واألجراء حكمهم حكم خالف سائر اجملاهدين ألهنم مل يقصدوا القتال وإمنا 

ومن رأى أن العموم أقوى من هذا القياس أجرى . قصدوا إما التجارة وإما اإلجارة استثناهم من ذلك العموم
عبد الرزاق أن عبد الرمحن بن عوف قال لرجل من فقراء العموم على ظاهره ومن حجة من استثناهم ما خرجه 

املهاجرين أن خيرج معهم فقال نعم فوعده فلما حضر اخلروج دعاه فأىب أن خيرج معه واعتذر له بأمر عياله وأهله 
ال فأعطاه عبد الرمحن ثالثة دنانري على أن خيرج معه فلما هزموا العدو سأل الرجل عبد الرمحن نصيبه من املغنم فق

: سأذكر التابعني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد الرمحن
وخرج مثله أبو داود عن يعلى بن منبه ومن أجاز " تلك الثالثة دنانري حظه ونصيبه من غزوه يف أمر دنياه وآخرته"

وقد اختلف . وان بعضهم بعضا أعين يعني القاعد منهم الغازيله القسم شبهه باجلعائل أيضا وهو أن يعني أهل الدي
العلماء يف اجلعائل فأجازها مالك ومنعها غريه ومنهم من أجاز ذلك من السلطان فقط أو إذا كانت ضرورة وبه قال 

تال وأما الشرط الذي جيب به للمجاهد السهم من الغنيمة فإن األكثر على أنه إذا شهد الق. أبو حنيفة والشافعي
إذا : وقال قوم. وجب له السهم وإن مل يقاتل وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم يف الغنيمة وهبذا قال اجلمهور

. حلقهم قبل أن خيرجوا إىل دار اإلسالم وجب له حظه من الغنيمة إن اشتغل يف شيء من أسباهبا وهو قول أيب حنيفة



ما القياس فهو هل يلحق تأثري الغازي يف احلفظ بتأثريه يف األخذ؟ أ. القياس واألثر: والسبب يف اختالفهم سببان
وذلك أن الذي شهد القتال له تأثري يف األخذ؟ أعين يف أخذ الغنيمة وبذلك استحق السهم والذي جاء قبل أن 

  يصلوا إىل بالد

القتال ومن رأى أن احلفظ  جيب له السهم وإن مل حيضر: املسلمني له تأثري يف احلفظ فمن شبه التأثري يف األخذ قال
أحدمها ما روي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا : وأما األثر فإن يف ذلك أثرين متعارضني. أضعف مل يوجب له

عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية من املدينة قبل جند فقدم أبان وأصحابه على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اقسم لنا يا رسول اهللا فلم يقسم له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها واألثر الثاين : بانخبيرب بعدما فتحوها فقال أ

فضرب له " إن عثمان انطلق يف حاجة اهللا وحاجة رسوله: "ما روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم بدر
ب له السهم ألن اشتغاله كان بسبب فوج: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهم ومل يضرب ألحد غاب عنها قالوا

وأما السرايا . الغنيمة ملن شهد الوقيعة: وثبت أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال: قال أبو بكر بن املنذر. اإلمام
اليت خترج من العساكر فتغنم فاجلمهور على أن أهل العسكر يشاركوهنم فيما غنموا وإن مل يشهدوا الغنيمة وال 

خرجه أبو داود وألن هلم تأثريا أيضا يف " وترد سراياهم على قعدهتم: "وله عليه الصالة والسالمالقتال وذلك لق
إذا خرجت السرية بإذن اإلمام من عسكره مخسها وما بقي فألهل السرية وإن : وقال احلسن البصري. أخذ الغنيمة

إلمام باخليار إن شاء مخس ما ترد السرية ا: وقال النخعي. خرجوا بغري إذنه مخسها وكان ما بقي بني أهل اجليش كله
والسبب أيضا يف هذا االختالف هو تشبيه تأثري العسكر يف غنيمة السرية بتأثري من حضر القتال . وإن شاء نفله كله

إما أن يكون ممن حضر القتال وإما : هبا وهم أهل السرية فإذن الغنيمة إمنا جتب عند اجلمهور للمجاهد بأحد شرطني
: للفارس ثالثة أسهم: ردءا ملن حضر القتال وأما كم جيب للمقاتل فإهنم اختلفوا يف الفارس فقال اجلمهور أن يكون

والسبب يف اختالفهم اختالف . سهم لفرسه وسهم له: للفارس سهمان: وقال أبو حنيفة. سهم له وسهمان لفرسه
النيب صلى اهللا عليه وسلم أسهم لرجل  اآلثار ومعارضة القياس لألثر وذلك أن أبا داود خرج عن ابن عمر أن

. سهمان للفرس وسهم لراكبه وخرج أيضا عن جممع بن حارثة األنصاري مثل قول أيب حنيفة: وفرسه ثالثة أسهم
  وأما القياس املعارض لظاهر حديث ابن عمر

املوافق هلذا فهو أن يكون سهم الفرس أكرب من سهم اإلنسان هذا الذي اعتمده أبو حنيفة يف ترجيح احلديث 
القياس على احلديث املخالف له وهذا القياس ليس بشيء ألن سهم الفرس إمنا استحقه اإلنسان الذي هو الفارس 

بالفرس وغري بعيد أن يكون تأثري الفارس بالفرس يف احلرب ثالثة أضعاف تأثري الراجل بل لعله واجب مع أن 
ذ من الغنيمة قبل القسم فإن املسلمني اتفقوا على حترمي الغلول وأما ما جيوز للمجاهد أن يأخ. حديث ابن عمر أثبت

أد اخلائط واملخيط فإن : "ملا ثبت يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل قوله عليه الصالة والسالم
باحة الطعام واختلفوا يف إ. إىل غري ذلك من اآلثار الواردة يف هذا الباب" الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة

والسبب يف . للغزاة ما داموا يف أرض الغزو فأباح ذلك اجلمهور ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن شهاب
اختالفهم معارضة اآلثار اليت جاءت يف حترمي الغلول لآلثار الواردة يف إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن 

الغلول هبذه أجاز أكل الطعام للغزاة ومن رجح أحاديث املغفل وحديث ابن أيب أوىف فمن خصص أحاديث حترمي 
أصبت جراب شحم يوم خيرب فقلت ال أعطي منه : حترمي الغلول على هذا مل جيز ذلك وحديث ابن مغفل هو قال

وحديث ابن أيب أوىف قال كنا . شيئا فالتفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتبسم خرجه البخاري ومسلم



حيرق : واختلفوا يف عقوبة الغال فقال قوم. ينا العسل والعنب فنأكله وال ندفعه خرجه أيضا البخارينصيب يف مغاز
وسبب اختالفهم اختالفهم يف تصحيح حديث صاحل بن حممد بن . ليس له عقاب إال التعزير: رحله وقال بعضهم

  " .رقوا متاعهمن غل فأح: "قال عليه الصالة والسالم: زائدة عن سامل عن ابن عمر أنه قال

  الفصل الثالث يف حكم األنفال
وأما تنفيل اإلمام من الغنيمة ملن شاء أعين أن يزيده على نصيبه فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك واختلفوا من أي 
شيء يكون النفل ويف مقداره وهل جيوز الوعد به قبل احلرب؟ وهل جيب السلب للقاتل أم ليس جيب إال أن ينفله 

  .مام؟ فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصلله اإل

: وقال قوم. النفل يكون من اخلمس الواجب لبيت مال املسلمني وبه قال مالك: فإن قوما قالوا: أما املسألة األوىل 
بل النفل من مجلة : وقال قوم. بل النفل إمنا يكون من مخس اخلمس وهو حظ اإلمام فقط وهو الذي اختاره الشافعي

والسبب يف اختالفهم هو هل بني اآليتني . وبه قال أمحد وأبو عبيدة ومن هؤالء من أجاز تنفيل مجيع الغنيمة الغنيمة
: اآلية وقوله تعاىل} َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء{: الواردتني يف املغامن تعارض أم مها على التخيري؟ أعين قوله تعاىل

ناسخا } َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسَُه{: فمن رأى أن قوله تعاىل. اآلية} الَِيْسأَلوَنَك َعنِ الْأَْنفَ{
ومن رأى أن اآليتني ال . قال ال نفل إال من اخلمس أو من مخس اخلمس} َيسْأَلوَنَك َعنِ الْأَنْفَالِ{: لقوله تعاىل

ين أن لإلمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء وله أال ينفل بأن يعطي مجيع معارضة بينهما وأهنا على التخيري أع
والختالفهم أيضا سبب آخر وهو اختالف اآلثار يف هذا . أرباع الغنيمة للغامنني قال جبواز النفل من رأس الغنيمة

بعث سرية فيها عبد  أحدمها ما روى مالك عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الباب ويف ذلك أثران
اهللا ابن عمر قبل جند فغنموا إبال كثرية فكان سهماهنم اثين عشر بعريا ونفلوا بعريا بعريا وهذا يدل على أن النفل 

والثاين حديث حبيب بن مسلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينفل الربع . كان بعد القسمة من اخلمس
ة وينفلهم الثلث بعد اخلمس يف الرجعة يعين يف بداءة غزوه عليه الصالة والسالم من السرايا بعد اخلمس يف البداء

  .ويف انصرافه
وهي ما مقدار ما لإلمام أن ينفل من ذلك؟ عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة فإن قوما : وأما املسألة الثانية 

إن العريب اإلمام السرية : وقال قوم. بن مسلمة ال جيوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب: قالوا
ومن رأى أهنا . مجيع ما غنمت جاز مصريا إىل أن آية األنفال غري منسوخة بل حمكمة وأهنا على عمومها غري خمصصة

  .ال جيوز أن ينفل أكثر من الربع أو الثلث: خمصصة هبذا األثر قال
فيل قبل احلرب أم ليس جيوز ذلك؟ فإهنم اختلفوا فيه فكره ذلك وهي هل جيوز الوعد بالتن: وأما املسألة الثالثة 
  وسبب. مالك وأجازه مجاعة

اختالفهم معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر األثر وذلك أن الغزو إمنا يقصد به وجه اهللا العظيم ولتكون كلمة اهللا 
وأما األثر الذي . يف حق غري اهللاهي العليا فإذا وعد اإلمام بالنفل قبل احلرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة 

يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو حديث حبيب بن مسلمة أن النيب عليه الصالة والسالم كان ينفل يف الغزو 
  .السرايا اخلارجة من العسكر الربع ويف القفول الثلث ومعلوم أن املقصود من هذا إمنا هو التنشيط على احلرب

وهي هل جيب سلب املقتول للقاتل أو ليس جيب إال إن نفله له اإلمام؟ فإهنم اختلفوا يف ذلك : وأما املسألة الرابعة 



ال يستحق القاتل سلب املقتول إال أن ينفله له اإلمام على جهة االجتهاد وذلك بعد احلرب وبه قال أبو : فقال مالك
واجب للقاتل قال ذلك اإلمام أو مل  وقال الشافعي وأمحد وأبو ثور وإسحاق ومجاعة من السلف. حنيفة والثوري

ومنهم من قال ال يكون له السلب . ومن هؤالء من جعل السلب له على كل حال ومل يشترط يف ذلك شرطا. يقله
إمنا يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة : ومنهم من قال. إال إذا قتله مقبال غري مدبر وبه قال الشافعي

إن : وقال قوم. قال األوزاعي وأما إن قتله يف حني املعمعة فليس له سلب وبه قال األوزاعيوبه . احلرب أو بعدها
وسبب اختالفهم هو احتمال قوله عليه الصالة والسالم يوم حنني بعد ما . استكثر اإلمام السلب جاز أن خيمسه

لى جهة النفل أو على جهة أن يكون ذلك منه عليه الصالة والسالم ع" من قتل قتيال فله سلبه: "برد القتال
االستحقاق للقاتل و مالك رمحه اهللا قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه مل يثبت عنده أنه قال ذلك عليه 

: أعين قوله تعاىل: الصالة والسالم وال قضى به إال أيام حنني وملعارضة آية الغنيمة له إن محل ذلك على االستحقاق
فإنه ملا نص يف اآلية على أن اخلمس هللا علم أن أربعة األمخاس واجبة للغامنني . اآلية} نِْمُتْم ِمْن َشْيٍءَواْعلَُموا أَنََّما غَ{

وهذا القول حمفوظ عنه صلى اهللا : قال أبو عمر. كما أنه ملا نص على الثلث لألم يف املواريث علم أن الثلثني لألب
كنا ال خنمس السلب على عهد رسول اهللا صلى : اب أنه قالوروي عن عمر بن اخلط. عليه وسلم يف حنني ويف بدر

  وخرج أبو داود عن عوف بن مالك األشجعي. اهللا عليه وسلم

وخالد بن الوليد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل وخرج ابن أيب شيبة عن أنس ابن مالك 
عنة على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثالثني ألفا فبلغ أن الرباء بن مالك محل على مرزبان يوم الدارة فطعنه ط

إنا كنا ال خنمس السلب وإن سلب الرباء قد بلغ ماال كثريا وال أراين إال : ذلك عمر بن اخلطاب فقال أليب طلحة
فحدثين أنس بن مالك أنه أول سلب مخس يف اإلسالم وهبذا متسك من فرق بني : قال ابن سريين: مخسته قال
له مجيع ما وجد على املقتول واستثىن قوم : واختلفوا يف السلب الواجب ما هو؟ فقال قوم. لقليل والكثريالسلب ا

  .من ذلك الذهب والفضة

  الفصل الرابع يف حكم ما وجد من أموال املسلمني عند الكفار
أحدها أن ما : مشهورةوأما أموال املسلمني اليت تسترد من أيدي الكفار فإهنم اختلفوا يف ذلك على أربعة أقوال 

استرد املسلمون من أيدي الكفار من أموال املسلمني فهو ألرباهبا من املسلمني وليس للغزاة املستردين لذلك منها 
شيء وممن قال هبذا القول الشافعي وأصحابه وأبو ثور والقول الثاين أن ما استرد املسلمون من ذلك هو غنيمة 

. لقول قاله الزهري وعمرو بن دينار وهو مروي عن علي بن أيب طالباجليش ليس لصاحبه منه شيء وهذا ا
والقول الثالث أن ما وجد من أموال املسلمني قبل القسم فصاحبه أحق به بال مثن وما وجد من ذلك بعد القسم 

ي فبعضهم رأى هذا الرأي يف كل ما استرده املسلمون من أيد: فصاحبه أحق به بالقيمة وهؤالء انقسموا قسمني
الكفار بأي وجه صار ذلك إىل أيدي الكفار ويف أي موضع صار وممن قال هبذا القول مالك والثوري ومجاعة وهو 

وبعضهم فرق بني ما صار من ذلك إىل أيدي الكفار غلبة وحازوه حىت أوصلوه إىل . مروي عن عمر بن اخلطاب
ما حازوه فحكمه إن ألفاه صاحبه : لشرك فقالوادار املشركني وبني ما أخذ منهم قبل أن حيوزوه ويبلغوا به دار ا

وأما ما مل حيزه العدو بأن يبلغوا دارهم به : قالوا. قبل القسم فهو له وإن ألفاه بعد القسم فهو أحق به بالثمن
  واختالفهم راجع. فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده وهذا هو القول الرابع



ني أمواهلم إذا غلبوهم عليها أم ليس ميلكوهنا؟ وسبب اختالفهم يف إىل اختالفهم يف هل ميلك الكفار على املسلم
هذه املسألة تعارض اآلثار يف هذا الباب والقياس وذلك أن حديث عمران بن حصني يدل على أن املشركني ليس 

اهللا  أغار املشركون على سرح املدينة وأخذوا العضباء ناقة رسول اهللا صلى: ميلكون على املسلمني شيئا وهو قال
عليه وسلم وامرأة من املسلمني فلما كانت ذات ليلة قامت املرأة وقد ناموا فجعلت ال تضع يدها على بعري إال 

أرغى حىت أتت العضباء فأتت ناقة ذلوال فركبتها مث توجهت قبل املدينة ونذرت لئن جناها اهللا لتنحرهنا فلما قدمت 
بئس ما جزيتها ال نذر : "اهللا عليه وسلم فأخربته املرأة بنذرها فقال املدينة عرفت الناقة فأتوا هبا رسول اهللا صلى

وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذا وهو أنه أغار له فرس " فيما ال ميلك ابن آدم وال نذر يف معصية
وأما . ثابتانفأخذها العدو فظهر عليه املسلمون فردت عليه يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومها حديثان 

يعين " وهل ترك لنا عقيل من منزل: "األثر الذي يدل على ملك الكفار على املسلمني فقوله عليه الصالة والسالم
وأما القياس فإن من شبه األموال . أنه باع دوره اليت كانت له مبكة بعد هجرته منها عليه الصالة والسالم إىل املدينة

ن رقاهبم فكذلك ال ميلكون أمواهلم كحال الباغي مع العادل أعين أنه ال ميلك بالرقاب قال الكفار كما ال ميلكو
من ليس ميلك فهو ضامن للشيء إن فاتت عينه وقد أمجعوا على أن : عليهم األمرين مجيعا ومن قال ميلكون قال

مالكون إذ لو كانوا الكفار غري ضامنني ألموال املسلمني فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغري مالكني لألموال فهم 
وأما من فرق بني احلكم قبل الغنم وبعده وبني ما أخذه املشركون بغلبة أو بغري غلبة بأن صار . غري مالكني لضمنوا

إليهم من تلقائه مثل العبد اآلبق والفرس العائد فليس له حظ من النظر وذلك أنه ليس جيد وسطا بني أن يقول إما 
يئا أو ال ميلكه إال أن يثبت يف ذلك دليل مسعي لكن أصحاب هذا املذهب إمنا صاروا أن ميلك املشرك على املسلم ش

  إليه حلديث احلسن بن عمارة عن عبد امللك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن

إن أصبته قبل أن يقسم فهو : "رجال وجد بعريا له كان املشركون قد أصابوه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لكن احلسن بن عمارة جمتمع على ضعفه وترك االحتجاج به عند أهل " ن أصبته بعد القسم أخذته بالقيمةلك وإ

احلديث والذي عول عليه مالك فيما أحسب من ذلك هو قضاء عمر بذلك ولكن ليس جيعل له أخذه بالثمن بعد 
ال ال معىن له وذلك أنه يرى أن الكفار القسم على ظاهر حديثه واستثناء أيب حنيفة أم الولد واملدبر من سائر األمو

ميلكون على املسلمني سائر األموال ما عدا هذين وكذلك قول مالك يف أم الولد إنه إذا أصاهبا موالها بعد القسم 
أن على اإلمام أن يفديها فإن مل يفعل أجرب سيدها على فدائها فإن مل يكن له مال أعطيت له واتبعه الذي أخرجت يف 

متها دينا مىت أيسر هو قول أيضا ليس له حظ من النظر ألنه إن مل ميلكها الكفار فقد جيب أن يأخذها بغري نصيبه بقي
مثن وإن ملكوها فال سبيل له عليها وأيضا فإنه ال فرق بينها وبني سائر األموال إال أن يثبت يف ذلك مساع ومن هذا 

ال ميلك؟ واختلف الفقهاء يف الكافر يسلم وبيده مال  األصل أعين من اختالفهم هل ميلك املشرك مال املسلم أو
واختلف مالك . على أصله ال يصح له: وقال الشافعي. يصح له: مسلم هل يصح له أم ال؟ فقال مالك وأبو حنيفة

هو أوىل : وأبو حنيفة إذا دخل مسلم إىل الكفار على جهة التلصص وأخذ مما يف أيديهم مال مسلم فقال أبو حنيفة
ومن هذا الباب اختالفهم يف احلريب . هو لصاحبه فلم جير على أصله: أراده صاحبه أخذه بالثمن وقال مالك به وإن

يسلم ويهاجر ويترك يف دار احلرب ولده وزوجه وماله هل يكون ملا ترك حرمة مال املسلم وزوجه وذريته فال جيوز 
لكل ما ترك حرمة اإلسالم ومنهم من : هم من قالمتلكهم للمسلمني إن غلبوا على ذلك أم ليس ملا ترك حرمة؟ فمن

ليس للمال حرمة وللولد والزوجة حرمة وهذا : ليس له حرمة ومنهم من فرق بني املال والزوجة والولد فقال: قال
جار على غري قياس وهو قول مالك واألصل أن املبيح للمال هو الكفر وأن العاصم له هو اإلسالم كما قال عليه 



فمن زعم أن هاهنا مبيحا للمال غري الكفر من متلك " فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم: "المالصالة والس
  .عدو أو غريه فعليه الدليل وليس هاهنا دليل تعارض به هذه القاعدة واهللا أعلم

  الفصل اخلامس يف حكم ما افتتح املسلمون من األرض عنوة
ال تقسم األرض وتكون وقفا يصرف خراجها يف : فقال مالك. عنوةواختلفوا فيما افتتح املسلمون من األرض 

مصاحل املسلمني من أرزاق املقاتلة وبناء القناطر واملساجد وغري ذلك من سبل اخلري إال أن يرى اإلمام يف وقت من 
تقسم  األرضون املفتتحة تقسم كما: وقال الشافعي. األوقات أن املصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم األرض

اإلمام خمري بني أن يقسمها على املسلمني أو يضرب على أهلها الكفارة : وقال أبو حنيفة. يعين مخسة أقسام: الغنائم
وسبب اختالفهم ما يظن من التعارض بني آية سورة األنفال وآية سورة احلشر وذلك . فيها اخلراج ويقرها بأيديهم

وقوله تعاىل يف آية } َواْعلَُموا أَنََّما غَنِمُْتْم{: خيمس وهو قوله تعاىل أن آية األنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم
عطفا على ذكر الذين أوجب هلم الفيء ميكن أن يفهم منه أن مجيع الناس } وَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم{: احلشر

وَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن {: قوله تعاىلاحلاضرين واآلتني شركاء يف الفيء كما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال يف 
ما أرى هذه اآلية إال قد عمت اخللق حىت الراعي بكداء أو كالما هذا معناه ولذلك مل تقسم األرض اليت } َبْعدِِهْم

افتتحت يف أيامه عنوة من أرض العراق ومصر فمن رأى أن اآليتني متواردتان على معىن واحد وأن آية احلشر 
نفال استثىن من ذلك األرض ومن رأى أن اآليتني ليستا متواردتني على معىن واحد بل رأى أن آية خمصصة آلية األ

ختمس األرض وال بد وال سيما أنه قد : األنفال يف الغنيمة وآية احلشر يف الفيء على ما هو الظاهر من ذلك قال
تقسم األرض لعموم الكتاب وفعله عليه  فالواجب أن: قالوا. ثبت أنه عليه الصالة والسالم قسم خيرب بني الغزاة

وأما أبو حنيفة فإمنا ذهب إىل التخيري بني القسمة . الصالة والسالم الذي جيري جمرى البيان للمجمل فضال عن العام
وبني أن يقر الكفار فيها على خراج يؤدونه ألنه زعم أنه قد روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى خيرب 

  رسل ابن رواحةبالشطر مث أ

فظهر من هذا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن ولكنه قسم طائفة من األرض وترك طائفة مل : فقامسهم قالوا
وإن . فبان هبذا أن اإلمام باخليار بني القسمة واإلقرار بأيديهم وهو الذي فعل عمر رضي اهللا عنه: يقسمها قالوا

: ا بني املن عليهم أو قسمتها على ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكةأسلموا بعد الغلبة عليهم كان خمري
أعين من املن وهذا إمنا يصح على رأي من رأى أنه افتتحها عنوة فإن الناس اختلفوا يف ذلك وإن كان األصح أنه 

الغنيمة حممولتان على  إن آية الفيء وآية: وينبغي أن تعلم أن قول من قال. افتتحها عنوة ألنه الذي خرجه مسلم
اخليار وأن آية الفيء ناسخة آلية الغنيمة أو خمصصة هلا أنه قول ضعيف جدا إال أن يكون اسم الفيء والغنيمة يدالن 

على معىن واحد فإن كان ذلك فاآليتان متعارضتان ألن آية األنفال توجب التخميس وآية احلشر توجب القسمة 
ا ناسخة لألخرى أو يكون اإلمام خمريا بني التخميس وترك التخميس وذلك دون التخميس فوجب أن تكون إحدامه

وجيب على . وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض الناس وأظنه حكاه عن املذهب. يف مجيع األموال املغنومة
مذهب من يريد أن يستنبط من اجلمع بينهما ترك قسمة األرض وقسمة ما عدا األرض أن تكون كل واحدة من 

اآليتني خمصصة بعض ما يف األخرى أو ناسخة له حىت تكون آية األنفال خصصت من عموم آية احلشر ما عدا 
األرضني فأوجبت فيها اخلمس وآية احلشر خصصت من آية األنفال األرض فلم توجب فيها مخسا وهذه الدعوى 

ن األموال خمالف احلكم للنوع الذي ال تصح إال بدليل مع أن الظاهر من آية احلشر أهنا تضمنت القول يف نوع م



هو تنبيه على العلة اليت من أجلها } فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوال رِكَابٍ{: تضمنته آية األنفال وذلك أن قوله تعاىل
  .مل يوجب حق للجيش خاصة دون الناس والقسمة خبالف ذلك إذ كانت تؤخذ باإلجياف

  فيءالفصل السادس يف قسمة ال
وأما الفيء عند اجلمهور فهو كل ما صار للمسلمني من الكفار من قبل الرعب واخلوف من غري أن يوجف عليه 

  واختلف الناس. خبيل أو رجل

إن الفيء جلميع املسلمني الفقري والغين وإن اإلمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام : يف اجلهة اليت يصرف إليها فقال قوم
النوائب اليت تنوب املسلمني كبناء القناطر وإصالح املساجد وغري ذلك وال مخس يف شيء منه  وللوالة وينفق منه يف

بل فيه اخلمس واخلمس مقسوم على األصناف : وبه قال اجلمهور وهو الثابت عن أيب بكر وعمر وقال الشافعي
وإن الباقي هو مصروف إىل  الذين ذكروا يف آية الغنائم وهم األصناف الذين ذكروا يف اخلمس بعينه من الغنيمة
إن الفيء غري خممس ولكن يقسم : اجتهاد اإلمام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى وأحسب أن قوما قالوا

وسبب اختالف من رأى . على األصناف اخلمسة الذين يقسم عليهم اخلمس وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب
هو مصروف إىل اجتهاد اإلمام هو سبب اختالفهم يف قسمة اخلمس من أنه يقسم مجيعه على األصناف اخلمسة أو 

هو هلذه األصناف : الغنيمة وقد تقدم ذلك أعين أن من جعل ذكر األصناف يف اآلية تنبيها على املستحقني له قال
ؤالء ال يتعدى به ه: ومن جعل ذكر األصناف تعديدا للذين يستوجبون من هذا املال قال. املذكورين ومن فوقهم

وأما ختميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي . األصناف أعين أنه جعله من باب اخلصوص ال من باب التنبيه
وإمنا محله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم يف اآلية على عدد األصناف الذين قسم عليهم اخلمس فاعتقد 

وليس ذلك بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة ختص  لذلك أن فيه اخلمس ألنه ظن أن هذه القسمة خمتصة باخلمس
كانت أموال بين : وخرج مسلم عن عمر قال. مجيع الفيء ال جزءا منه وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم

النضري مما أفاء اهللا على رسوله مما مل يوجف عليه املسلمون خبيل وال ركاب فكانت للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
نها على أهله نفقة سنة وما بقي جيعله يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهللا وهذه يدل على خالصة فكان ينفق م

  .مذهب مالك

  الفصل السابع يف اجلزية
على أي : ممن جيوز أخذ اجلزية؟ الثانية: املسألة األوىل: والكالم احمليط بأصول هذا الفصل ينحصر يف ست مسائل

  األصناف منهم جتب اجلزية؟

يف ماذا يصرف مال : كم أصناف اجلزية؟ السادسة: مىت جتب ومىت تسقط؟ اخلامسة: م جتب؟ الرابعةك: الثالثة
  اجلزية؟

فأما من جيوز أخذ اجلزية منه؟ فإن العلماء جممعون على أنه جيوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن : املسألة األوىل 
ن هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم فيما حكى اجملوس كما تقدم واختلفوا يف أخذها ممن ال كتاب له وفيم

  .بعضهم أهنا ال تؤخذ من قرشي كتايب وقد تقدمت هذه املسألة
وهي أي األصناف من الناس جتب عليهم؟ فإهنم اتفقوا على أهنا إمنا جتب بثالثة أوصاف : وأما املسألة الثانية 

وال إذا كانت إمنا هي عوض من القتل والقتل إمنا هو متوجه الذكورية والبلوغ واحلرية وأهنا ال جتب على النساء 



واختلفوا يف . باألمر حنو الرجال البالغني إذ قد هني عن قتل النساء والصبيان وكذلك أمجعوا أهنا ال جتب على العبيد
ري هل يتبع هبا منها يف اجملنون ويف املقعد ومنها يف الشيخ ومنها يف أهل الصوامع ومنها يف الفق: أصناف من هؤالء

وسبب اختالفهم مبين على هل يقتلون أم . دينا مىت أيسر أم ال؟ وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي
  .ال؟ أعين هؤالء األصناف

وهي كم الواجب فإهنم اختلفوا يف ذلك فرأى مالك أن القدر الواجب يف ذلك هو ما فرضه : وأما املسألة الثالثة 
نه وذلك على أهل الذهب أربعة دنانري وعلى أهل الورق أربعون درمها ومع ذلك أرزاق املسلمني عمر رضي اهللا ع

أقله حمدود وهو دينار وأكثره غري حمدود وذلك : وضيافة ثالثة أيام ال يزاد على ذلك وال ينقص منه وقال الشافعي
هاد اإلمام وبه قال الثوري وقال أبو ال توقيت يف ذلك وذلك مصروف إىل اجت: وقال قوم. حبسب ما يصاحلون عليه

اجلزية اثنا عشر درمها وأربعة وعشرون درمها ومثانية وأربعون ال ينقص الفقري من اثين عشر درمها : حنيفة وأصحابه
دينار أو عدله معافر ال يزاد : وال يزاد الغين على مثانية وأربعني درمها والوسط أربعة وعشرون درمها وقال أمحد

وسبب اختالفهم اختالف اآلثار يف هذا الباب وذلك أنه روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . نقص منهعليه وال ي
وثبت عن عمر أنه . وسلم بعث معاذا إىل اليمن وأمره أن يأخذ من كل حامل دينارا أو عدله معافر وهي ثياب باليمن

  مهاضرب اجلزية على أهل الذهب أربعة دنانري وعلى أهل الورق أربعني در

وروي عنه أيضا أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع اجلزية على مثانية . مع ذلك أرزاق املسلمني وضيافة ثالثة أيام
فمن محل هذه األحاديث كلها على التخيري ومتسك يف ذلك بعموم ما ينطلق . وأربعني وأربعة وعشرين واثين عشر

هللا عليه وسلم متفق على صحته وإمنا ورد الكتاب عليه اسم جزية إذ ليس يف توقيت ذلك حديث عن النيب صلى ا
أقله : ومن مجع بني حديث معاذ والثابت عن عمر قال. ال حد يف ذلك وهو األظهر واهللا أعلم: يف ذلك عاما قال

ومن رجح أحد حديثي عمر قال إما بأربعني درمها وأربعة دنانري وإما بثمانية وأربعني درمها . حمدود وال حد ألكثره
دينار فقط أو عدله معافر ال : ومن رجح حديث معاذ ألنه تزوجها قال. ة وعشرين واثين عشر على ما تقدموأربع

  .يزاد على ذلك وال ينقص منه
وهي مىت جتب اجلزية؟ فإهنم اتفقوا على أهنا ال جتب إال بعد احلول وأنه تسقط عنه إذا أسلم : وأما املسألة الرابعة 
إذا أسلم بعد ما حيول عليه احلول هل تؤخذ منه جزية للحول املاضي بأسره أو ملا  واختلفوا. قبل انقضاء احلول

إذا أسلم فال جزية عليه بعد انقضاء احلول كان بعد إسالمه أو قبل انقضائه وهبذا القول قال : مضى منه؟ فقال قوم
حلول مل جتب عليه وإهنم إن أسلم بعد احلول وجبت عليه اجلزية وإن أسلم قبل حلول ا: اجلمهور وقالت طائفة

اتفقوا على أنه ال جتب عليه قبل انقضاء احلول ألن احلول شرط يف وجوهبا فإذا وجد الرافع هلا وهو اإلسالم قبل 
تقرر الوجوب أعين قبل وجود شرط الوجوب مل جتب وإمنا اختلفوا بعد انقضاء احلول ألهنا قد وجبت فمن رأى أن 

تسقط عنه وإن كان إسالمه بعد احلول : كفر كما يهدم كثريا من الواجبات قالاإلسالم يهدم هذا الواجب يف ال
ال : ومن رأى أنه ال يهدم اإلسالم هذا الواجب كما ال يهدم كثريا من احلقوق املرتبة مثل الديون وغري ذلك قال

  .فسبب اختالفهم هو هل اإلسالم يهدم اجلزية الواجبة أو ال يهدمها. تسقط بعد انقضاء احلول
جزية عنوية وهي هذه اليت تكلمنا : وهي كم أصناف اجلزية؟ فإن اجلزية عندهم ثالثة أصناف: وأما املسألة اخلامسة 

  ،وجزية صلحية وهي اليت يتربعون هبا ليكف عنهم. فيها أعين اليت تفرض على احلربيني بعد غلبتهم



ب عليه وإمنا ذلك كله راجع إىل االتفاق وهذه ليس فيها توقيت ال يف الواجب وال فيمن جيب عليه وال مىت جي
إنه إن كان قبول اجلزية الصلحية واجبا على املسلمني : الواقع يف ذلك بني املسلمني وأهل الصلح إال أن يقول قائل

فقد جيب أن يكون هاهنا قدر ما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار وجب على املسلمني قبول ذلك منهم فيكون أقلها 
وأما اجلزية الثالثة فهي العشرية وذلك أن مجهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة . ها غري حمدودحمدودا وأكثر

عشر وال زكاة أصال يف أمواهلم إال ما روي عن طائفة منهم أهنم ضاعفوا الصدقة على نصارى بين تغلب أعين أهنم 
شياء اليت أفطر فيها املسلمني الصدقة وممن أوجبوا إعطاء ضعف ما على املسلمني من الصدقة يف شيء شيء من األ

قال هبذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأمحد والثوري وهو فعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه هبم وليس حيفظ عن 
واختلفوا هل جيب العشر عليهم يف األموال اليت . مالك يف ذلك نص فيما حكوا وقد تقدم ذلك يف كتاب الزكاة

د املسلمني بنفس التجارة أو اإلذن إن كانوا حربيني أم ال جتب إال بالشرط؟ فرأى مالك وكثري يتجرون هبا إىل بال
من العلماء أن جتار أهل الذمة الذين لزمتهم باإلقرار يف بلدهم اجلزية جيب أن يؤخذ منهم مما جيلبونه من بلد إىل بلد 

عشر ووافقه أبو حنيفة يف وجوبه باإلذن يف التجارة العشر إال ما يسوقون إىل املدينة خاصة فيؤخذ منه فيه نصف ال
الواجب عليهم نصف العشر ومالك مل يشترط عليهم يف العشر الواجب : أو بالتجارة نفسها وخالفه يف القدر فقال

وال حوال وأما أبو حنيفة فاشترط يف وجوب نصف العشر عليهم احلول والنصاب وهو نصاب املسلمني نفسه 
ليس جيب عليهم عشر أصال وال نصف عشر يف نفس التجارة وال يف ذلك : الزكاة وقال الشافعياملذكور يف كتاب 

شيء حمدود إال ما اصطلح عليه أو اشترط فعلى هذا تكون اجلزية العشرية من نوع اجلزية الصلحية وعلى مذهب 
اختالفهم أنه مل يأت يف ذلك  وسبب. مالك وأيب حنيفة تكون جنسا ثالثا من اجلزية غري الصلحية واليت على الرقاب

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة يرجع إليها وإمنا ثبت أن عمر بن اخلطاب فعل ذلك هبم فمن رأى أن فعل 
  عمر هذا إمنا فعله بأمر كان عنده يف ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوجب أن يكون ذلك

ليس ذلك وعشرون : لشرط إذ لو كان على غري ذلك لذكره قالسنتهم ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه ا
وحكى أبو عبيد يف كتاب األموال عن رجل من أصحاب النيب عليه الصالة والسالم ال . الزمة هلم إال بالشرط

ألهنم كانوا يأخذون منا العشر إذا : مل كنتم تأخذون العشر من مشركي العرب؟ فقال: أذكر امسه اآلن أنه قيل له
وأقل ما جيب أن يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر رضي اهللا عنه وإن شورطوا على : قال الشافعي. نا إليهمدخل

  .وحكم احلريب إذا دخل بأمان حكم الذمي: قال. أكثر فحسن
وهي يف ماذا تصرف اجلزية؟ فإهنم اتفقوا على أهنا مشتركة ملصاحل املسلمني من غري حتديد : وأما املسألة السادسة 

ال يف الفيء عند من رأى أنه مصروف إىل اجتهاد اإلمام حىت لقد رأى كثري من الناس أن اسم الفيء إمنا ينطلق كاحل
صدقة ويف وغنيمة وهذا القدر : على اجلزية يف آية الفيء وإذا كان األمر هكذا فاألموال اإلسالمية ثالثة أصناف

  .كاف يف حتصيل قواعد هذا الكتاب واهللا املوفق للصواب

  كتاب اإلميان

  مدخل

  كتاب األميان
يف معرفة : واجلملة الثانية. يف معرفة ضروب اإلميان وأحكامها: اجلملة األوىل: وهذا الكتاب ينقسم أوال إىل مجلتني



  .األشياء الرافعة لإلميان الالزمة وأحكامها
  :اجلملة األوىل

يف معرفة : الثاين. ملباحة ومتييزها من غري املباحةيف معرفة األميان ا: الفصل األول: وهذه اجلملة فيها ثالثة فصول
  .يف معرفة األميان اليت ترفعها الكفارة واليت ال ترفعها: الثالث. األميان اللغوية واملنعقدة

  يف معرفة ضروب اإلميان وأحكامها: اجلملة األوىل

  يف معرفة اإلميان املباحة ومتييزها من غريها: الفصل األول

  عرفة األميان املباحة ومتييزها من غريهاالفصل األول يف م
واختلفوا أي . ومنها ما ال جيوز أن يقسم به. واتفق اجلمهور على أن األشياء منها ما جيوز يف الشرع أن يقسم به

  إن احللف املباح يف الشرع هو احللف باهللا وأن احلالف بغري اهللا عاص؛: األشياء اليت هي هبذه الصفة فقال قوم

  يف معرفة اإلميان اليت ترفعها الكفارة والىت الترفعها: ينالفصل الثا

  الفصل الثاين يف معرفة األميان اللغوية واملنعقدة
ال يَُؤاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم َولَِكنْ {: واتفقوا أيضا على أن األميان منها لغو ومنها منعقدة لقوله تعاىل

واختلفوا فيما هي اللغو؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إىل أهنا اليمني على الشيء يظن } دُْتُم الْأَْيَمانَُيؤَاِخذُكُْم بَِما َعقَّ
لغو اليمني ما مل تنعقد عليه النية : وقال الشافعي. الرجل أنه على يقني منه فيخرج الشيء على خالف ما حلف عليه

  مثل ما جرت به العادة من

واهللا ال باهللا مما جيري على األلسنة بالعادة من غري أن يعتقد لزومه وهذا القول رواه  قول الرجل يف أثناء املخاطبة ال
وفيه . مالك يف املوطأ عن عائشة والقول األول مروي عن احلسن ابن أيب احلسن وقتادة وجماهد وإبراهيم النخعي

وفيه قول رابع وهو . كقول ثالث وهو أن حيلف الرجل وهو غضبان وبه قال إمساعيل القاضي من أصحاب مال
وفيه قول خامس وهو أن حيلف الرجل على أن ال يأكل شيئا مباحا له . احللف على املعصية وروي عن ابن عباس

والسبب يف اختالفهم يف ذلك هو االشتراك الذي يف اسم اللغو وذلك أن اللغو قد يكون الكالم الباطل . بالشرع
وقد يكون الكالم الذي عليه نية املتكلم به ويدل على أن اللغو يف اآلية } لَّكُْم َتْغِلُبونَوَالَْغْوا ِفيِه لََع{: مثل قوله تعاىل

والذين . هو هذا أن هذه اليمني هي ضد اليمني املنعقدة وهي املؤكدة فوجب أن يكون احلكم املضاد للشيء املضاد
يئا حبسب ما يعتقد يف ذلك قوم فإمنا قالوا إن اللغو هو احللف يف إغالق أو احللف على ما يوجب الشرع فيه ش

ذهبوا إىل أن اللغو هاهنا يدل على معىن عريف يف الشرع وهي األميان اليت بني الشرع يف مواضع أخرى سقوط 
أعين قول مالك : ال طالق يف إغالق وما أشبه ذلك لكن األظهر مها القوالن األوالن: حكمها مثل ما روي أنه

  .والشافعي

   معرفة الىت ترفعها الكفارة والىت ال ترفعهايف: الفصل الثالث



  الفصل الثالث يف معرفة األميان اليت ترفعها الكفارة واليت ال ترفعها
  :وهذا الفصل أربع مسائل

اختلفوا يف األميان باهللا املنعقدة هل الكفارة سواء أكان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن وهي : املسألة األوىل
ني الغموس وذلك إذا تعمد الكذب أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل احلالف أو من قبل من اليت تعرف باليم

ليس يف اليمني الغموس كفارة وإمنا الكفارة يف األميان اليت تكون يف املستقبل إذا : هو بسببه فلم يكن فقال اجلمهور
جيب فيها : وقال الشافعي ومجاعة. حنبل خالف اليمني احلالف وممن قال هبذا القول مالك وأبو حنيفة وأمحد بن

  الكفارة أي تسقط الكفارة اإلمث فيها كما تسقطه

َولَِكْن يَُؤاِخذُكُْم بَِما َعقَّْدُتمُ {: وسبب اختالفهم معارضة عموم الكتاب لألثر وذلك أن قوله تعاىل. يف غري الغموس
اآلية توجب أن يكون يف اليمني الغموس كفارة لكوهنا من األميان املنعقدة  }الْأَْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساكَِني

يوجب أن " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم اهللا عليه اجلنة وأوجب له النار: "وقوله عليه الصالة والسالم
حق الغري وهو الذي  اليمني الغموس ليس فيها كفارة ولكن للشافعي أن يستثين من األميان الغموس ما ال يقتطع هبا

إن األميان اليت يقتطع هبا حق الغري قد مجعت الظلم واحلنث فوجب أال تكون الكفارة هتدم : ورد فيه النص أو يقول
األمرين مجيعا أو ليس ميكن فيها أن هتدم احلنث دون الظلم ألن رفع احلنث بالكفارة إمنا هو من باب التوبة وليس 

  .د بعينه فإن تاب ورد املظلمة وكفر سقط عنه مجيع اإلمثتتبعض التوبة يف الذنب الواح
أنا كافر باهللا أو مشرك باهللا أو زفر أو نصراين إن فعلت كذا مث يفعل : واختلف العلماء فيمن قال: املسألة الثانية 

ني وعليه هي مي: ليس عليه كفارة وال هذه ميني وقال أبو حنيفة: ذلك هل عليه كفارة أم ال؟ فقال مالك والشافعي
وسبب اختالفهم هو اختالفهم يف هل جيوز اليمني . فيها الكفارة إذا خالف اليمني وهو قول أمحد بن حنبل أيضا

أعين اليت : بكل ما له حرمة أم ليس جيوز إال باهللا فقط؟ مث إن وقعت فهل تنعقد أم ال؟ فمن رأى أن األميان املنعقدة
ال كفارة فيها إذ ليست بيمني ومن رأى أن : باهللا عز وجل وبأمسائه قالهي بصيغ القسم إمنا هي األميان الواقعة 

فيها الكفارة ألن احللف بالتعظيم كاحللف بترك التعظيم وذلك أنه : األميان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال
لف بترك كما جيب التعظيم جيب أن ال يترك التعظيم فكما أن من حلف بوجوب حق اهللا عليه لزمه كذلك من ح

  .وجوبه لزمه
واتفق اجلمهور يف األميان اليت ليست أقساما بشيء وإمنا خترج خمرج اإللزام الواقع بشرط من : املسألة الثالثة

فإن فعلت كذا فعلي مشي إىل بيت اهللا أو إن فعلت كذا وكذا فغالمي حر أو امرأيت : الشروط مثل أن يقول القائل
واختلفوا هل فيها كفارة أم . ذا التزمه اإلنسان لزمه بالشرع مثل الطالق والعتقطالق أهنا تلزم يف القرب وفيما إ
  ال؟ فذهب مالك إىل أن ال كفارة

فيها وأنه إن مل يفعل ما حلف عليه أمث وال بد وذهب الشافعي وأمحد وأبو عبيد وغريهم إىل أن هذا اجلنس من 
. يكفر من حلف بالعتق وقول الشافعي مروي عن عائشة: األميان فيها الكفارة إال الطالق والعتق وقال أبو ثور

: وسبب اختالفهم هل هي ميني أو نذر فمن قال إهنا ميني أوجب فيها الكفارة لدخوهلا حتت عموم قوله تعاىل
رع على أي من جنس األشياء اليت نص الش: ومن قال إهنا من جنس النذر. اآلية} فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساكَِني{

ال كفارة فيها لكن يعسر هذا على املالكية لتسميتهم إياها أميانا لكن لعلهم إمنا : أنه إذا التزمها اإلنسان لزمته قال
واحلق أنه ليس جيب أن تسمى حبسب الداللة اللغوية أميانا فإن األميان يف . مسوها أميانا على طريق التجوز والتوسع



يقع اليمني باألشياء اليت تعظم وليست صيغة الشرط هي صيغة اليمني فأما هل  لغة العرب هلا صيغ خمصوصة وإمنا
: تسمى أميانا بالعرف الشرعي وهل حكمها حكم األميان؟ ففيه نظر وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصالة والسالم قال

} قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُْم{: قوله إىل} ِلمَ ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك{: وقال تعاىل" كفارة النذر كفارة ميني"
فظاهر هذا أنه قد مسى بالشرع القول الذي خمرجه خمرج الشرط أو خمرج اإللزام دون شرط وال ميني فيجب أن 

حتمل على ذلك مجيع األقاويل اليت جتري هذا اجملرى إال ما خصصه اإلمجاع من ذلك مثل الطالق فظاهر احلديث 
يعطي أن النذر ليس بيمني وأن حكمه حكم اليمني وذهب داود وأهل الظاهر إىل أنه ليس يلزم من مثل هذه 

األقاويل أعين اخلارجة خمرج الشرط إال ما ألزمه اإلمجاع من ذلك وذلك أهنا ليست بنذور فيلزم فيها النذر وال 
ذا فعلي املشي إىل بيت اهللا مشيا وال كفارة خبالف إن فعلت كذا ك: بأميان فترفعها الكفارة فلم يوجبوا على من قال

من نذر أن يطيع اهللا : "علي املشي إىل بيت اهللا ألن هذا نذر باتفاق وقد قال عليه الصالة والسالم: ما لو قال
فسبب هذا اخلالف يف هذه األقاويل اليت خترج خمرج الشرط هو هل هي " فليطعه ومن نذر أن يعصيه فال يعصه

  .نذور؟ أو ليست أميانا وال نذورا؟ فتأمل هذا فإنه بني إن شاء اهللا تعاىلأميان أو 

: أقسم أو أشهد أن كان كذا وكذا هل هو ميني أم ال؟ على ثالثة أقوال: اختلفوا يف قول القائل: املسألة الرابعة 
و حنيفة وقيل إن أراد اهللا فقيل إنه ليس بيمني وهو أحد قويل الشافعي وقيل إهنا أميان ضد القول األول وبه قال أب

وسبب اختالفهم هو هل املراعى اعتبار صيغة . هبا فهو ميني وإن مل يرد اهللا هبا فليست بيمني وهو مذهب مالك
ليست بيمني إذ مل يكن هنالك نطق : اللفظ أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اعتبار النية؟ فمن اعترب صيغة اللفظ قال

هي ميني ويف اللفظ حمذوف وال بد وهو اهللا تعاىل ومن مل يعترب هذين : اللفظ بالعادة قالمبقسوم به ومن اعترب صيغة 
  .األمرين واعترب النية إذ كان اللفظ صاحلا لألمرين فرق يف ذلك كما تقدم

  يف معرفة األشياء الرافعة لإلميان الالزمة وأحكامها: اجلملة الثانية

  النظر يف اإلستثناء: الفسم األول

  يف شروط اإلستثناء املؤثر يف اليمني: األولالفصل 

  :اجلملة الثانية 
  .النظر يف الكفارات: والثاين. النظر يف االستثناء: القسم األول: وهذه اجلملة تنقسم أوال قسمني

  :القسم األول ويف هذا القسم فصالن 
  .يف شروط االستثناء املؤثر يف اليمني: الفصل األول 
  .ف األميان اليت يؤثر فيها االستثناء من اليت ال يؤثريف تعري: الفصل الثاين 

  الفصل األول يف شروط االستثناء املؤثر يف اليمني
وأمجعوا على أن االستثناء باجلملة له تأثري يف حل األميان واختلفوا يف شروط االستثناء الذي جيب له هذا احلكم بعد 

روط أن يكون متناسقا مع اليمني وملفوظا به ومقصودا من أول أن أمجعوا على أنه إذا اجتمع يف االستثناء ثالثة ش
اليمني أنه ال ينعقد معه اليمني واختلفوا يف هذه الثالثة مواضع أعين إذا فرق االستثناء من اليمني أو نواه ومل ينطق به 

  .أو حدثت له نية االستثناء بعد اليمني وإن أتى به متناسقا مع اليمني



ال : وهي اشتراط اتصاله بالقسم فإن قوما اشترطوا ذلك فيه وهو مذهب مالك وقال الشافعي: فأما املسألة األوىل 
وقال قوم من التابعني جيوز . بأس بينهما بالسكتة اخلفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو النقطاع الصوت

دا على ما ذكر منه مىت ما ذكر وإمنا للحالف االستثناء ما مل يقم من جملسه وكان ابن عباس يرى أنه له االستثناء أب
  اتفق اجلميع على أن استثناء

مشيئة اهللا يف األمر احمللوف على فعله إن كان فعال أو على تركه إن كان تركا رافع لليمني ألن االستثناء هو رفع 
ال إن شاء اهللا مل من حلف فق: "ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال أبو بكر بن املنذر. للزوم اليمني

وإمنا اختلفوا هل يؤثر يف اليمني إذا مل توصل هبا أو ال يؤثر؟ الختالفهم هل االستثناء حال لالنعقاد أم هو " حينث
. مانع له؟ فإذا قلنا إنه مانع لالنعقاد ال حال له اشترط أن يكون متصال باليمني وإذا قلنا إنه حال مل يلزم فيه ذلك

ه حال اختلفوا هي هو حال بالقرب أو بالبعد على ما حكينا وقد احتج من رأى أنه حال والذين اتفقوا على أن
واهللا ألغزون : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بالقرب مبا رواه سعد عن مساك بن حرب عن عكرمة قال

. مني ال مانع هلا من االنعقادفدل هذا أن االستثناء حال للي" إن شاء اهللا: "قاهلا ثالثة مرات مث سكت مث قال" قريشا
ومن الدليل على أنه حال بالقرب أنه لو كان حاال بالبعد على ما رواه ابن عباس لكان االستثناء يغين عن : قالوا

وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه فقيل ال بد فيه من اشتراط اللفظ أي لفظ . الكفارة والذي قالوه بني
وقيل . ناء وسواء أكان بألفاظ االستثناء أو بتخصيص العموم أو بتقييد املطلق هذا هو املشهوركان من ألفاظ االستث

أي مبا يدل عليه لفظ إال وليس ينفع ذلك فيما سواه من . إمنا ينفع االستثناء بالنية بغري لفظ يف حرف إال فقط
د الالزمة بالنية فقط دون اللفظ أو والسبب يف هذا االختالف هو هل أفطر العقو. احلروف وهذه التفرقة ضعيفة

  .باللفظ والنية معا مثل الطالق والعتق واليمني وغري ذلك
وهي هل تنفع النية احلادثة يف االستثناء بعد انقضاء اليمني؟ فقيل أيضا يف املذهب إهنا تنفع إذا : وأما املسألة الثانية 

استثناء من عدد : باليمني وقيل بل استثناء على ضربنيحدثت متصلة باليمني وقيل بل إذا حدثت قبل أن يتم النطق 
واستثناء من عموم بتخصيص أو من مطلق بتقييد فاالستثناء من العدد ال ينفع فيه إال حدوث النية قبل النطق 

وسبب اختالفهم . باليمني واالستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمني إذا وصل االستثناء نطقا باليمني
ل االستثناء مانع للعقد أو حال له؟ فإن قلنا إنه مانع فال بد من اشتراط حدوث النية يف أول اليمني وإن قلنا إنه ه

  حال مل يلزم ذلك وقد

أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية يف أول اليمني لالتفاق وزعم على أن االستثناء حال لليمني كالكفارة 
  .سواء

  اإلميان الىت يؤثر فيها اإلستثناء وغريهايف تعريف : الفصل الثاين

  الفصل الثاين من القسم األول يف تعريف األميان اليت يؤثر فيها االستثناء وغريها
ال تؤثر املشيئة : وقد اختلفوا يف األميان اليت يؤثر فيها استثناء مشيئة اهللا من اليت ال يؤثر فيها فقال مالك وأصحابه

وأما الطالق والعتاق فال خيلو أن . هي اليمني باهللا عندهم أو النذر املطلق على ما سيأيتإال يف األميان اليت تكفر و
هي طالق إن شاء اهللا أو عتيق إن شاء اهللا وهذه : يعلق االستثناء يف ذلك مبجرد الطالق أو العتق فقط مثل أن يقول

إن كان كذا فهي طالق إن شاء اهللا أو : وإما أن يعلق الطالق بشرط من الشروط مثل أن يقول. ليست عندهم ميينا



وأما القسم . فأما القسم األول فال خالف يف املذهب أن املشيئة غري مؤثرة فيه. إن كان كذا فهو عتيق إن شاء اهللا
الثاين وهو اليمني بالطالق ففي املذهب فيه قوالن أصحهما إذا صرف االستثناء إىل الشرط الذي علق به الطالق 

االستثناء يؤثر يف ذلك كله سواء قرنه بالقول : قال أبو حنيفة والشافعي.  نفس الطالق مل يصحصح وإن صرفه إىل
وسبب اخلالف ما قلناه من أن االستثناء هل هو حال أو . الذي خمرجه الشرط أو بالقول الذي خمرجه خمرج اخلرب

هي : ع الطالق أعين إذا قال الرجل لزوجتهمانع؟ فإذا قلنا مانع وقرن بلفظ جمرد الطالق فال تأثري له فيه إذ قد وق
طالق إن شاء اهللا ألن املانع إمنا يقوم ملا مل يقع وهو املستقبل وإن قلنا إنه حال للعقود وجب أن يكون له تأثري يف 

الطالق وإن كان وقد وقع فتأمل هذا فإنه بني وال معىن لقول املالكية إن االستثناء يف هذا مستحيل ألن الطالق قد 
  .قع إال أن يعتقدوا أن االستثناء هو مانع ال حال فتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء اهللاو

  النظر يف الكفارات: القسم الثاين

  يف موجب احلنث وشروطه وأحكامه: الفصل األول

  القسم الثاين من اجلملة الثانية
  .وهذا القسم فيه فصول ثالثة قواعد

  .امهيف موجب احلنث وشروطه وأحك: الفصل األول 
  .مىت ترفع وكم ترفع: الفصل الثالث. يف رافع احلنث وهي الكفارات: الفصل الثاين 

  الفصل األول يف موجب احلنث وشروطه وأحكامه
واتفقوا على أن موجب احلنث هو املخالفة ملا انعقدت عليه اليمني وذلك إما فعل ما خلف على أال يفعله وإما ترك 

تراخى عن فعل ما حلف على فعله إىل وقت ليس ميكنه فيه فعله وذلك يف اليمني  ما حلف على فعله إذا علم أنه قد
بالترك املطلق مثل أن حيلف ليأكلن هذا الرغيف فيأكله غريه أو إىل وقت هو غري الوقت الذي اشترط يف وجود 

ذا وكذا فإنه إذا واهللا ألفعلن اليوم ك: الفعل عنده وذلك يف الفعل املشترط فعله يف زمان حمدود مثل أن يقول
أحدها إذا أتى باملخالف ناسيا أو : واختلفوا من ذلك يف أربعة مواضع. انقضى النهار ومل يفعل حنث ضرورة

واملوضع الثالث هل يتعلق اليمني . والثاين هل يتعلق موجب اليمني بأقل ما ينطلق عليه االسم أو جبميعه. مكرها
واملوضع الرابع هل اليمني على نية احلالف أو . املخصص للصيغة واملعمم هلاباملعىن املساوي لصيغة اللفظ أو مبفهومه 

  .املستحلف
فإن مالكا يرى الساهي واملكره مبنزلة العامد والشافعي يرى أن ال حنث على الساهي وال على : فأما املسألة األوىل 

ومل يفرق بني عامد وناس } بَِما َعقَّدُْتُم الْأَْيَمانَ وَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم{: وسبب اختالفهم معارضة عموم قوله تعاىل. املكره
فإن هذين العمومني ميكن أن " رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "لعموم قوله عليه الصالة والسالم
  .خيصص كل واحد منهما بصاحبه

فعل شيئا فلم يفعل بعضه فعند مالك إذا فمثل أن حيلف أن ال يفعل شيئا ففعل بعضه أو أنه ي: وأما املوضع الثاين 
ال آكل هذا الرغيف أنه حينث إن أكل بعضه : حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه ال يربأ إال بأكله كله وإذا قال

وأما تفريق . وعند الشافعي وأيب حنيفة أنه ال حينث يف الوجهني مجيعا محال على األخذ بأكثر ما يدل عليه االسم
عل والترك فلم جير يف ذلك على أصل واحد ألنه أخذ يف الترك بأقل ما يدل عليه االسم وأخذ يف مالك بني الف



  .الفعل جبميع ما يدل عليه االسم وكأنه ذهب إىل االحتياط
  فمثل أن حيلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إىل معىن: وأما املسألة الثالثة 

لف على شيء وينوي به معىن أعم أو أخص أو يكون للشيء أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به أو أخص أو حي
وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه . الذي حلف عليه امسان أحدمها لغوي واآلخر عريف وأحدمها أخص من اآلخر

ال حينث عند الشافعي وأيب حنيفة إال باملخالفة الواقعة يف ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه احللف وإن كان املفهوم 
وكذلك أيضا فيم أحسب ال يعتربون النية املخالفة للفظ وإمنا . منه معىن أعم أو أخص من قبل الداللة العرفية

وأما مالك فإن املشهور من مذهبه أن املعترب أوال عنده يف األميان اليت ال يقضى على . يعتربون جمرد األلفاظ فقط
رف اللفظ فإن عدم فداللة اللغة وقيل ال يراعى إال النية أو حالفها هو النية فإن عدمت فقرينة احلال فإن عدمت فع

ظاهر اللفظ اللغوي فقط وقيل يراعى النية وبساط احلال وال يراعى العرف وأما األميان اليت يقضى هبا على صاحبها 
اء فيها فإنه إن جاء احلالف مستفتيا كان حكمه حكم اليمني اليت ال يقضى هبا على صاحبها من مراعاة هذه األشي

على هذا الترتيب وإن كان مما يقضى هبا عليه مل يراع فيها إال اللفظ إال أن يشهد ملا يدعي من النية املخالفة لظاهر 
  .اللفظ قرينة احلال أو العرف

فإهنم اتفقوا على أن اليمني على نية املستحلف يف الدعاوى واختلفوا يف غري ذلك مثل األميان : وأما املسألة الرابعة 
وثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . على نية املستحلف: على نية احلالف وقال قوم: على املواعيد فقال قوم

خرج هذين " ميينك على ما يصدقك عليه صاحبك: "وقال عليه الصالة والسالم" اليمني على نية املستحلف: "قال
ويف هذا الباب . رب بالنفس من اليمني ال ظاهر اللفظاليمني على نية احلالف فإمنا اعت: ومن قال. احلديثني مسلم

فروع كثرية لكن هذه املسائل األربع هي أصول هذا الباب إذ يكاد أن يكون مجيع االختالف الواقع يف هذا الباب 
راجعا إىل االختالف يف هذه وذلك يف األكثر مثل اختالفهم فيمن حلف أن ال يأكل رؤوسا فأكل رؤوس حيتان هل 

ومثل اختالفهم فيمن حلف أن ال . م ال؟ فمن راعى العرف قال ال حينث ومن راعى داللة اللغة قال حينثحينث أ
يأكل حلما فأكل شحما فمن اعترب داللة اللفظ احلقيقي قال ال حينث ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما 

  .يتولد منه قال حينث

يف هذا الباب هي راجعة إىل اختالفهم يف هذه املسائل اليت ذكرنا وباجلملة فاختالفهم يف املسائل الفروعية اليت 
وراجعة إىل اختالفهم يف دالالت األلفاظ اليت حيلف هبا وذلك أن منها ما هي جمملة ومنها ما هي ظاهرة ومنها ما 

  .هي نصوص

  الفصل الثاين يف رافع احلنث
. اآلية} فَكَفَّاَرتُُه{: يت ذكر اهللا يف كتابه يف قوله تعاىلواتفقوا على أن الكفارة يف األميان هي األربعة األنواع ال
أعين اإلطعام أو الكسوة أو العتق وأنه ال جيوز له الصيام : ومجهورهم على أن احلالف إذا حنث خمري بني الثالثة منها

إال ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا } فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ{: إال إذا عجز عن هذه الثالثة لقوله تعاىل
يف : املسألة األوىل: واختلفوا من ذلك يف سبع مسائل مشهورة. غلظ اليمني أعتق أو كسا وإذا مل يغلظها أطعم
يف : الثالثة. يف جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها: الثانية. مقدار اإلطعام لكل واحد من العشرة مساكني

يف اشتراط : اخلامسة. يف اشتراط العدد يف املساكني: الرابعة. يام الثالثة األيام أو ال اشتراطهاشتراط التتابع يف ص



  .يف اشتراط اإلميان فيها: السابعة. يف اشتراط السالمة يف الرقبة املعتقة من العيوب: السادسة. اإلسالم فيهم واحلرية
يعطى لكل مسكني مد من حنطة مبد النيب : وأهل املدينة أما مقدار اإلطعام؟ فقال مالك والشافعي: املسألة األوىل 

وأما سائر املدن فيعطون . املد خاص بأهل املدينة فقط لضيق معايشهم: صلى اهللا عليه وسلم إال أن مالكا قال
يعطيهم نصف : وقال أبو حنيفة. جيري املد يف كل مدينة مثل قول الشافعي: وقال ابن القاسم. الوسط من نفقتهم

والسبب يف اختالفهم يف ذلك اختالفهم . فإن غداهم وعشاهم أجزأه: ن حنطة أو صاعا من شعري أو متر قالصاع م
هل املراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء } ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم{: يف تأويل قوله تعاىل

  .نصف صاع: ومن قال غداء وعشاء قالاملد وسط يف الشبع : وعشاء؟ فمن قال أكلة واحدة قال

والختالفهم أيضا سبب آخر وهو تردد هذه الكفارة بني كفارة الفطر متعمدا يف رمضان وبني كفارة األذى فمن 
واختلفوا هل يكون مع اخلبز يف . شبهها بكفارة الفطر قال مد واحد ومن شبهها بكفارة األذى قال نصف صاع

ال جيزي وقيل الوسط من : و الوسط فيه؟ فقيل جيزي اخلبز قفارا وقال ابن حبيبذلك إدام أم ال؟ وإن كان فما ه
واختلف أصحاب مالك من األهل الذين أضاف إليهم الوسط من الطعام . اإلدام الزيت وقيل اللنب والسمن والتمر

منا خيرج الوسط من الشيء الذي منه فقيل أهل املكفر وعلى هذا إ} ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُْم{: يف قوله تعاىل
يعيش إن قطنية فقطنية وإن حنطة فحنطة وقيل بل هم أهل البلد الذي هو فيهم وعلى هذا فاملعترب يف الالزم له هو 

أعين الغالب وعلى هذين القولني حيمل قدر الوسط من اإلطعام أعين : الوسط من عيش أهل البلد ال من عيشه
  .له أو الوسط من قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم إال يف املدينة خاصةالوسط من قدر ما يطعم أه

وهي اجملزئ من الكسوة فإن مالكا رأى أن الواجب يف ذلك هو أن يكسي ما جيزي فيه الصالة : وأما املسألة الثانية 
جيزي يف ذلك أقل : وقال الشافعي وأبو حنيفة. فإن كسا الرجل كسا ثوبا وإن كسا النساء كسا ثوبني درعا ومخارا

وسبب . ما ينطلق عليه االسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة وقال أبو يوسف ال جتزي العمامة وال السراويل
  .اختالفهم هل الواجب األخذ بأقل داللة االسم اللغوي أو املعىن الشرعي

صيام فإن مالكا والشافعي مل يشترطا يف ذلك وهي اختالفهم يف اشتراط تتابع األيام الثالثة يف ال: وأما املسألة الثالثة 
أحدمها هل جيوز : وسبب اختالفهم يف ذلك شيئان. وجوب التتابع وإن كانا استحباه واشترط ذلك أبو حنيفة

. -فصيام ثالثة أيام متتابعات-العمل بالقراءة اليت ليست يف املصحف وذلك أن يف قراءة عبد اهللا بن مسعود 
م هل حيمل األمر مبطلق الصوم على التتابع أم ليس حيمل إذا كان األصل يف الصيام الواجب والسبب الثاين اختالفه
  .بالشرع إمنا هو التتابع

ال جيزيه أال أن يطعم عشرة : وهي اشتراط العدد يف املساكني فإن مالكا والشافعي قاال: وأما املسألة الرابعة 
  إن أطعم مسكينا: مساكني وقال أبو حنيفة

والسبب يف اختالفهم هل الكفارة حق واجب للعدد املذكور أو حق واجب على املكفر . رة أيام أجزأهواحدا عش
فقدر بالعدد املذكور فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية فال بد من اشتراط العدد وإن قلنا حق واجب على 

  .واملسألة حمتملة املكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك سنان مسكني واحد على عدد املذكورين
وهي اشتراط اإلسالم واحلرية يف املساكني فإن مالكا والشافعي اشترطامها ومل يشترط ذلك : وأما املسألة اخلامسة 

وسبب اختالفهم هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط؟ أو باإلسالم؟ إذ كان السمع قد أنبأ أنه يثاب . أبو حنيفة
فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمني اشترط اإلسالم يف املساكني الذين بالصدقة على الفقري الغري املسلم 



وأما سبب . جتب هلم هذه الكفارة ومن شبهها بالصدقات اليت تكون عن تطوع أجاز أن يكونوا غري مسلمني
األحوال أو ممن اختالفهم يف العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر أم ال إذا كانوا مكفيني من ساداهتم يف غالب 

جيب أن يكفوا؟ فمن راعى وجود الفقر فقط قال العبيد واألحرار سواء إذ قد يوجد من العبيد من جيوعه سيده ومن 
جيب على السيد القيام هبم ويقتضي بذلك عليه وإن كان معسرا : راعى وجوب احلق له على الغري باحلكم قال
  كفارات وما جرى جمراها من الصدقات؟قضى عليه ببيعه فليس حيتاجون إىل املعونة بال

وهي هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب؟ فإن فقهاء األمصار شرطوا ذلك : وأما املسألة السادسة 
وسبب اختالفهم هل الواجب األخذ بأقل . ليس ذلك من شرطها: أعين العيوب املؤثرة يف األمثان وقال أهل الظاهر

  . ما يدل عليهما يدل عليه االسم أو بأمت
وهي اشتراط األميان يف الرقبة أيضا فإن مالكا والشافعي اشترطا ذلك وأجاز أبو حنيفة أن : وأما املسألة السابعة 

وسبب اختالفهم هو هل حيمل املطلق على املقيد يف األشياء اليت تتفق يف األحكام وختتلف . تكون الرقبة غري مؤمنة
ات مع كفارة الظهار فمن قال حيمل املطلق على املقيد يف ذلك قال باشتراط يف األسباب كحكم حال هذه الكفار
  اإلميان يف ذلك محال على اشتراط

ومن قال ال حيمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ } فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَة{: ذلك يف كفارة الظهار يف قوله تعاىل
  .على إطالقه

  حلنث وكم ترفع؟الفصل الثالث مىت ترفع الكفارة ا
إذا كفر بعد احلنث أو قبله فقد ارتفع : وأما مىت ترفع الكفارة احلنث ومتحوه فإهنم اختلفوا يف ذلك فقال الشافعي

ال يرتفع احلنث إال بالتكفري الذي يكون بعد احلنث ال قبله وروي عن مالك يف ذلك القوالن : اإلمث وقال أبو حنيفة
من حلف على ميني فرأى : "حدمها اختالف الرواية يف قوله عليه الصالة والسالمأ: وسبب اختالفهم شيئان. مجيعا

فليكفر عن ميينه وليأت "فإن قوما رووه هكذا وقوم رووه " غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه
والسبب الثاين . حلنثوظاهر هذه الرواية أن الكفارة جتوز قبل احلنث وظاهر الثانية أهنا بعد ا" الذي هو خري

اختالفهم يف هل جيزي تقدمي احلق الواجب قبل وقت وجوبه ألنه من الظاهر أن الكفارة إمنا جتب بعد احلنث 
إن الكفارة إمنا جتب بإرادة احلنث والعزم عليه كاحلال يف كفارة الظهار فال : ولقائل أن يقول. كالزكاة بعد احلول

بب اخلالف من طريق املعىن هو هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة يدخله اخلالف من هذه اجلهة وكان س
وأما تعدد الكفارات بتعدد . له؟ فمن قال مانعة أجاز تقدميها على احلنث ومن قال رافعة مل جيزها إال بعد وقوعه

ني واحدة وكذلك األميان فإهنم اتفقوا فيما علمت أن من حلف على أمور شىت بيمني واحدة أن كفارته كفارة مي
فيما أحسب ال خالف بينهم أنه إذا حلف بأميان شىت على شيء واحد أن الكفارات الواجبة يف ذلك بعدد األميان 

يف : اختلفوا إذا حلف على شيء واحد بعينه مرارا كثرية فقال قوم. كاحلالف إذا حلف بأميان شىت على أشياء شىت
فيها كفارة : ني كفارة إال أن يريد التأكيد وهو قول مالك وقال قوميف كل مي: ذلك كفارة ميني واحدة وقال قوم

: وسبب اختالفهم هل املوجب للتعدد هو تعدد األميان باجلنس أو بالعدد فمن قال. واحدة إال أن يريد التغليظ
واختلفوا . احدةيف هذه املسألة ميني و: اختالفها بالعدد قال لكل ميني كفارة إذا كرر ومن قال اختالفها باجلنس قال

  إذا



حلف يف ميني واحدة بأكثر من صفتني من صفات اهللا تعاىل هل تعدد الكفارات اليت تضمنت اليمني أم يف ذلك 
فمن حلف بالسميع العليم احلكيم كان . الكفارة يف هذه اليمني متعددة بتعدد الصفات: كفارة واحدة؟ فقال مالك

الكالم األول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة إذا  إن أراد: عليه ثالث كفارات عنده وقال قوم
هل مراعاة الواحدة أو الكثرة يف اليمني هو راجع إىل صيغة القول أو إىل : والسبب يف اختالفهم. كانت ميينا واحدة

ن اعترب عدد تعدد األشياء اليت يشتمل عليها القول الذي خمرجه خمرج ميني فمن اعترب الصيغة قال كفارة واحدة وم
الكفارة متعددة بتعددها : ما تضمنته صيغة القول من األشياء اليت ميكن أن يقسم بكل واحد منها على انفراده قال
  .وهذا القدر كاف يف قواعد هذا الكتاب وسبب االختالف يف ذلك واهللا املعني برمحته

  كتاب النذور
  يف أصناف النذور: الفصل األول

  كتاب النذور

فيما يلزم من النذور وما ال يلزم : الفصل الثاين. يف أصناف النذور: الفصل األول: ب فيه ثالثة فصولوهذا الكتا
  .يف معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها: الفصل الثالث. ومجلة أحكامها

  الفصل األول يف أصناف النذور
فأما من جهة اللفظ فإنه . يت تنذرقسم من جهة اللفظ وقسم من جهة األشياء ال: والنذور تنقسم أوال قسمني

مصرح فيه : واملطلق على ضربني. ومقيد وهو املخرج خمرج الشرط. مطلق وهو املخرج خمرج اخلرب: ضربان
هللا علي نذر دون : هللا علي نذر أن أحج والثاين مثل قوله: بالشيء املنذور به وغري مصرح فاألول مثل قول القائل

. هللا علي أن أحج: مبا صرح فيه بلفظ النذور ورمبا مل يصرح فيه به مثل أن يقولأن يصرح مبخرج النذر واألول ر
إن كان كذا فعلي هللا نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا رمبا علقه بفعل : وأما املقيد املخرج خمرج الشرط فكقول القائل

  قه بفعل نفسه مثل أنإن شفى اهللا مريضي فعلي نذر كذا وكذا ورمبا عل: من أفعال اهللا تعاىل مثل أن يقول

إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أميانا وقد تقدم من قولنا أهنا ليست بأميان فهذه : يقول
وأما أصنافه من جهة األشياء اليت من جنس املعاين املنذور هبا فإهنا تنقسم إىل . هي أصناف النذور من جهة الصيغ

من ونذر بأشياء من جنس املعاصي ونذر بأشياء من جنس املكروهات ونذر بأشياء من أربعة أقسام نذر بأشياء من 
  .نذر بتركها ونذر بفعلها: جنس املباحات وهذه األربعة تنقسم قسمني

  الفصل الثاين فيما يلزم من النذور وما ال يلزم
إال ما حكي عن بعض أصحاب وأما ما يلزم من هذه النذور وما ال يلزم فإهنم اتفقوا على لزوم النذر املطلق 

الشافعي أن النذر املطلق ال جيوز وإمنا اتفقوا على لزوم النذر املطلق إذا كان على وجه الرضا ال على وجه اللجاج 
وكذلك . وصرح فيه بلفظ النظر ال إذا مل يصرح وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشيء املنذور أو كان غري مصرح

: خمرجه خمرج الشرط إذا كان نذرا بقربة وإمنا صاروا لوجوب النذر لعموم قوله تعاىل أمجعوا على لزوم النذر الذي
وأخرب بوقوع العقاب بنقضه } ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ{: وألن اهللا تعاىل قد مدح به فقال} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُوِد{

والسبب يف اختالفهم يف . } َوبَِما كَانُوا َيكَِذُبونَ{: اآلية إىل قوله} ْن آَتاَنا ِمْن فَْضِلِهَومِْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئ{: فقال



التصريح بلفظ النذر يف النذر املطلق هو اختالفهم يف هل جيب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط؟ فمن قال هبما 
شيء ألنه إخبار بوجوب شيء مل يوجبه اهللا عليه إال أن يصرح  معا إذا قال هللا علي كذا وكذا ومل يقل نذرا مل يلزمه
ينعقد النذر وإن مل يصرح بلفظه وهو مذهب مالك أعين أنه إذا : جبهة الوجوب ومن قال ليس من شرطه اللفظ قال

النذر مل يصرح بلفظ النذر أنه يلزم وإن كان من مذهبه أن النذر ال يلزم إال بالنية واللفظ لكن رأى أن حذف لفظ 
من القول غري معترب إذ كان املقصود باألقاويل اليت خمرجها خمرج النذر النذر وإن مل يصرح فيها بلفظ النذر وهذا 

  مذهب اجلمهور واألول مذهب سعيد بن املسيب ويشبه أن يكون من مل ير

ترط فيه الرضا فإمنا لزوم النذر املطلق إمنا فعل ذلك من قبل أنه محل األمر بالوفاء على الندب وكذلك من اش
وأما مالك فالنذر عنده . اشترطه ألن القربة إمنا تكون على جهة الرضا ال على جهة اللجاج وهو مذهب الشافعي

وأما ما اختلفوا يف لزومه من جهة األشياء املنذور . الزم على أي جهة وقع فهذا ما اختلفوا يف لزومه من جهة اللفظ
  .اثنتني هبا فإن فيه من املسائل األصول

ليس يلزمه يف ذلك شيء وقال أبو : اختلفوا فيمن نذر معصية فقال مالك والشافعي ومجهور العلماء: املسألة األوىل 
وسبب اختالفهم تعارض . بل هو الزم والالزم عندهم فيه هو كفارة ميني ال فعل املعصية: حنيفة وسفيان والكوفيون

يف هذا الباب حديثان حديث عائشة عن النيب عليه الصالة والسالم أنه ظواهر اآلثار يف هذا الباب وذلك أنه روي 
. فظاهر هذا أنه ال يلزم النذر بالعصيان" من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه: "قال

ال نذر : "قالواحلديث الثاين حديث عمران بن حصني وحديث أيب هريرة الثابت عن النيب عليه الصالة والسالم أنه 
احلديث األول تضمن : وهذا نص يف معىن اللزوم فمن مجع بينهما يف هذا قال" يف معصية اهللا وكفارته كفارة ميني

اإلعالم بأن املعصية ال تلزم وهذا الثاين تضمن لزوم الكفارة فمن رجح ظاهر حديث عائشة إذ مل يصح عنده 
ية شيء ومن ذهب مذهب اجلمع بني احلديثني أوجب يف ذلك ليس يلزم يف املعص: حديث عمران وأيب هريرة قال

ألن حديث أيب هريرة : قال أبو عمر بن عبد الرب ضعف أهل احلديث حديث عمران وأيب هريرة قالوا. كفارة ميني
وحديث عمران بن احلصني يدور على زهري بن حممد عن أبيه . يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك احلديث

مل يرو ابنه وزهري أيضا عنده مناكري ولكنه خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر وقد جرت عادة وأبوه جمهول 
املالكية أن حيتجوا ملالك يف هذه املسألة مبا روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال قائما يف الشمس 

  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نذر أن ال يتكلم وال يستظل وال جيلس ويصوم: قالوا" ما بال هذا؟: "فقال

فأمره أن يتم ما كان طاعة هللا ويترك ما كان معصية وليس بالظاهر أن : قالوا" مروه فليتكلم وليجلس وليتم صيامه"
ترك الكالم معصية وقد أخرب اهللا أنه نذر مرمي وكذلك يشبه أن يكون القيام يف الشمس ليس مبعصية إال ما يتعلق 

  .فإن قيل فيه معصية فبالقياس ال بالنص فاألصل فيه أنه من املباحات. إتعاب النفسبذلك من جهة 
ال يلزم ما عدا الزوجة وقال أهل : واختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من املباحات فقال مالك: املسألة الثانية 

رضة مفهوم النظر لظاهر وسبب اختالفهم معا. يف ذلك كفارة ميني: ليس يف ذلك شيء وقال أبو حنيفة: الظاهر
وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك تَْبَتِغي مَْرَضاتَ أَزَْواجَِك{: قوله تعاىل

خالف احلكم الشرعي أعين من حترمي حملل أو حتليل حمرم وذلك أن التصرف يف هذا إمنا هو للشارع فوجب أن 
يكون ملكان هذا املفهوم أن من حرم على نفسه شيئا أباحه اهللا له بالشرع أنه ال يلزمه كما ال يلزم إن نذر حتليل 

أثر العتب عل التحرمي يوجب أن تكون } قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُْم{: شيء حرمه الشرع وظاهر قوله تعاىل



ذلك كذلك فهو غري الزم والفرقة األوىل تأولت التحرمي املذكور يف اآلية أنه كان  الكفارة حتل هذا العقد وإذا كان
ويف كتاب مسلم أن ذلك كان يف شربة عسل وفيه . وقد اختلف يف الشيء الذي نزلت فيه هذه اآلية. العقد بيمني

نَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُسَْوةٌ لَقَْد كَا{: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو ميني يكفرها وقال: عن ابن عباس أنه قال
  .} َحَسنَةٌ

  الفصل الثالث يف معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
وأما اختالفهم يف ماذا يلزم يف نذر نذر من النذور وأحكام ذلك فإن فيه اختالفا كثريا لكن نشري حنن من ذلك إىل 

بالنطق الشرعي على عادتنا يف هذا الكتاب ويف ذلك مشهورات املسائل يف ذلك وهي اليت تتعلق بأكثر ذلك 
  :مسائل مخس

  اختلفوا يف الواجب يف النذر املطلق الذي ليس يعني فيه: املسألة األوىل 

بل فيه كفارة : يف ذلك كفارة ميني ال غري وقال قوم: هللا علي نذر فقال كثري من العلماء: الناذر شيئا سوى أن يقول
ا ينطلق عليه االسم صيام يوم أو صالة ركعتني وإمنا صار اجلمهور لوجوب كفارة اليمني أقل م: الظهار وقال قوم

وأما . خرجه مسلم" كفارة النذر كفارة ميني: "فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصالة والسالم قال
ق عليه االسم وصالة ركعتني من قال صيام يوم أو صالة ركعتني فإمنا ذهب مذهب من يرى أن اجملزئ أقل ما ينطل

  .وأما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع. أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر
واختلفوا إذا عجز يف بعض . اتفقوا على لزوم النذر باملشي إىل بيت اهللا أعين إذا نذر املشي راجال: املسألة الثانية 

فذهب أهل املدينة إىل أن عليه : عليه واختلفوا يف ماذا على ثالثة أقوال: ليه وقال قومال شيء ع: الطريق فقال قوم
عليه : وقال أهل مكة. أن ميشي مرة أخرى من حيث عجز وإن شاء ركب وأجزأه وعليه دم وهذا مروي عن علي

عليه هدي واهلدي عليه األمران مجيعا يعين أنه يرجع فيمشي من حيث وجب و: وقال مالك. هدي دون إعادة مشي
وسبب اختالفهم منازعة األصول هلذه املسألة وخمالفة األثر هلا . عنده بدنة أو بقرة أو شاة إن مل جيد بقرة أو بدنة

وذلك أن من شبه العاجز إذا مشى مرة ثانية باملتمتع والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه يف سفرين يف 
جيب عليه هدي القارن أو املتمتع ومن شبهه : يف سفر واحد يف سفرين قالسفر واحد وهذا فعل ما كان عليه 

إذا عجز : فيه دم ومن أخذ باآلثار الواردة يف هذا الباب قال: بسائر األفعال اليت تنوب عنها يف احلج إراقة الدم قال
قة وهو كما قال وأحدها والسنن الواردة الثابتة يف هذا الباب دليل على طرح املش: قال أبو عمر. فال شيء عليه

نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا عز وجل فأمرتين أن أستفيت هلا رسول اهللا : حديث عقبة بن عامر اجلهين قال
وحديث أنس . خرجه مسلم" لتمش ولتركب: "صلى اهللا عليه وسلم فاستفتيت هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  سلم رأى رجال يهادي بني ابنتيه فسألبن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

وهذا " إن اهللا لغين عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب: "نذر أن ميشي فقال عليه الصالة والسالم: عنه فقالوا
  .أيضا ثابت

اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم املشي يف حج أو عمرة فيمن نذر أن ميشي إىل مسجد النيب صلى اهللا : املسألة الثالثة 
ال : يلزمه املشي وقال أبو حنيفة: عليه وسلم أو إىل بيت املقدس يريد بذلك الصالة فيهما فقال مالك والشافعي

يلزمه شيء وحيث صلى أجزأه وكذلك عنده إن نذر الصالة يف املسجد احلرام وإمنا وجب عنده املشي إىل املسجد 



أن يصلي يف بيت املقدس أو يف مسجد النيب عليه من نذر : وقال أبو يوسف صاحبه. احلرام ملكان احلج والعمرة
الصالة والسالم لزمه وإن صلى يف البيت احلرام أجزأه عن ذلك وأكثر الناس على أن النذر ملا سوى هذه املساجد 

فذكر املسجد احلرام ومسجده وبيت " ال تسرج املطي إال لثالث: "الثالثة ال يلزم لقوله عليه الصالة والسالم
ب بعض الناس إىل أن النذر إىل املساجد اليت يرجى فيها فضل زائد واجب واحتج يف ذلك بفتوى ابن املقدس وذه

وسبب اختالفهم يف النذر إىل ما عدا . عباس لولد املرأة اليت نذرت أن متشي إىل مسجد قباء فماتت أن ميشي عنها
ثالث مساجد هل ذلك ملوضع صالة الفرض املسجد احلرام اختالفهم يف املعىن الذي إليه تسرج املطي إىل هذه ال

فيما عدا البيت احلرام أو ملوضع صالة النفل؟ فمن قال ملوضع صالة الفرض وكان الفرض عنده ال ينذر إذ كان 
النذر باملشي إىل هذين املسجدين غري الزم ومن كان عنده أن النذر قد يكون يف الواجب أو أنه : واجبا بالشرع قال

صالة يف مسجدي هذا أفضل من : "املسجدان ملوضع صالة النفل لقوله عليه الصالة والسالم أيضا قد يقصد هذان
هو واجب لكن أبو حنيفة محل : واسم الصالة يشمل الفرض والنقل قال" ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام

ة أحدكم يف بيته أفضل من صال: "هذا احلديث على الفرض مصريا إىل اجلمع بينه وبني قوله عليه الصالة والسالم
وإال وقع التضاد بني هذين احلديثني وهذه املسألة هي أن تكون من الباب الثاين " صالته يف مسجدي هذا إال املكتوبة
  .أحق من أن تكون من هذا الباب

ورا فداء له ينحر جز: واختلفوا يف الواجب على من نذر أن ينحر ابنه يف مقام إبراهيم فقال مالك: املسألة الرابعة 
بل ينحر مائة من اإلبل وقال بعضهم : ينحر شاة وهو أيضا مروي عن ابن عباس وقال بعضهم: وقال أبو حنيفة

ال شيء عليه : بل حيج له وبه قال الليث وقال أبو يوسف والشافعي: يهدي ديته وروي ذلك عن علي وقال بعضهم
إبراهيم عليه الصالة والسالم أعين هل ما تقرب به  وسبب اختالفهم قصة. ألنه نذر معصية وال نذر يف معصية

ال يلزم النذر ومن رأى : إبراهيم هو الزم للمسلمني أم ليس بالزم؟ فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال
واخلالف يف هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور لكن يتطرق إىل هذا خالف آخر وهو . النذر الزم: أنه الزم لنا قال

ر من هذا الفعل أنه كان املوطأ بإبراهيم ومل يكن شرعا ألهل زمانه وعلى هذا فليس ينبغي أن خيتلف هل أن الظاه
هو شرع لنا أم ليس بشرع؟ والذين قالوا إنه شرع إمنا اختلفوا يف الواجب يف ذلك من قبل اختالفهم أيضا يف هل 

لك من القرب اإلسالمية وذلك إما صدقة حيمل الواجب يف ذلك على الواجب على إبراهيم أم حيمل على غري ذ
  .وأما الذين قالوا مائة من اإلبل فذهبوا إىل حديث عبد املطلب. بديته وإما حج به وإما هدي بدنة

واتفقوا على أن من نذر أن جيعل ماله كله يف سبيل اهللا أو يف سبيل من سبل الرب أنه يلزمه وأنه : املسألة اخلامسة 
واختلفوا . ك إذا كان نذرا على جهة اخلرب ال على جهة الشرط وهو الذي يسمونه مييناليس ترفعه الكفارة وذل

ذلك الزم كالنذر : مايل للمساكني إن فعلت كذا ففعله فقال قوم: فيمن نذر ذلك على جهة الشرط مثل أن يقول
نه ال كفارة فيه وقال على جهة اخلرب وال كفارة فيه وهو مذهب مالك يف النذور اليت صيغها هذه الصيغة أعين أ

الواجب يف ذلك كفارة ميني فقط وهو مذهب الشافعي يف النذور اليت خمرجها خمرج الشرط ألنه أحلقها حبكم : قوم
األميان وأما مالك فأحلقها حبكم النذور على ما تقدم من قولنا يف كتاب األميان والذين اعتقدوا وجوب إخراج ماله 

بل جيب عليه : خيرج ثلث ماله فقط وقال قوم: وا يف الواجب عليه فقال مالكيف املوضع الذي اعتقدوه اختلف
  ،خيرج مجيع األموال اليت جتب الزكاة فيها: إخراج مجيع ماله وبه قال إبراهيم النخعي وزفر وقال أبو حنيفة



خرج مخسه وإن وهو إن كان املال كثريا أ. ويف املسألة قول خامس. إن أخرج مثل زكاة ماله أجزأه: وقال بعضهم
كان وسطا أخرج سبعه وإن كان يسريا أخرج عشره وحد هؤالء الكثري بألفني والوسط بألف والقليل خبمسمائة 

والسبب يف اختالفهم يف هذه املسألة أعين من قال املال كله أو ثلثه معارضة األصل يف هذا . وذلك مروي عن قتادة
ة بن عبد املنذر حني تاب اهللا عليه وأراد أن يتصدق جبميع ماله فقال الباب لألثر وذلك أن ما جاء يف حديث أيب لباب

وأما األصل فيوجب أن الالزم . هو نص يف مذهب مالك" جيزيك من ذلك الثلث: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ب هو استثناء له إمنا هو مجيع ماله محال على سائر النذر أعين أنه جيب الوفاء به على الوجه الذي قصده لكن الواج

إن : هذه املسألة من هذه القاعدة إذ قد استثناها النص إال أن مالكا مل يلزم يف هذه املسألة أصله وذلك أنه قال
حلف أو نذر شيئا معينا لزمه وإن كان كل ماله وكذلك يلزم عنده إن عني جزءا من ماله وهو أكثر من الثلث 

ويف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للذي جاء مبثل بيضة من وهذا خمالف لنص ما رواه يف حديث أيب لبابة 
أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غريها فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ذهب فقال

وجعه مث جاءه عن ميينه مث عن يساره مث من خلفه فأخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحذفه هبا فلو أصابه هبا أل
يأيت أحدكم مبا ميلك فيقول هذه صدقة مث يقعد يتكفف الناس خري الصدقة ما كان : "وقال عليه الصالة والسالم

وهذا نص يف أنه ال يلزم املال املعني إذا تصدق به وكان مجيع ماله ولعل مالكا مل تصح عنده هذه " عن ظهر غىن
لة فضعاف وخباصة من حد يف ذلك غري الثلث وهذا القدر كاف وأما سائر األقاويل اليت قيلت يف هذه املسأ. اآلثار

  .يف أصول هذا الكتاب واهللا املوفق للصواب

  كتاب الضحايا
  مدخل

  كتاب الضحايا

يف أنواع : الباب الثاين. يف حكم الضحايا ومن املخاطب هبا: الباب األول: وهذا كتاب يف أصوله أربعة أبواب
  .يف أحكام حلوم الضحايا: الباب الرابع. يف أحكام الذبح: الباب الثالث. الضحايا وصفاهتا وأسناهنا وعددها

  الباب األول يف حكم الضحايا ومن املخاطب هبا؟
اختلف العلماء يف األضحية هل هي واجبة أم هي سنة؟ فذهب مالك والشافعي إىل أهنا من السنن املؤكدة ورخص 

الضحية واجبة على : ذلك بني احلاج وغريه وقال أبو حنيفةمالك للحاج يف تركها مبىن ومل يفرق الشافعي يف 
إهنا ليست بواجبة : املقيمني يف األمصار املوسرين وال جتب على املسافرين وخالفه صاحباه أبو يوسف وحممد فقاال

أحدمها هل فعله عليه الصالة والسالم يف ذلك : وسبب اختالفهم شيئان. وروي عن مالك مثل قول أيب حنيفة
ل على الوجوب أو على الندب وذلك أنه مل يترك صلى اهللا عليه وسلم الضحية قط فيما روي عنه حىت يف حممو

يا ثوبان أصلح حلم : "ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أضحيته مث قال: السفر على ما جاء يف حديث ثوبان قال
لثاين اختالفهم يف مفهوم األحاديث الواردة يف والسبب ا. فلم أزل أطعمه منها حىت قدم املدينة: قال" هذه الضحية

إذا دخل العشر فأراد : "أحكام الضحايا وذلك أنه ثبت عنه عليه الصالة والسالم من حديث أم سلمة أنه قال
فيه دليل " إذا أراد أحدكم أن يضحي: "فقوله: قالوا" أحدكم أن يضحي فال يأخذ من شعره شيئا وال من أظفاره

وملا أمر عليه الصالة والسالم أبا بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصالة فهم قوم . ست بواجبةعلى أن الضحية لي



: بعثين ابن عباس بدرمهني أشتري هبما حلما وقال: قال عكرمة. من ذلك الوجوب ومذهب ابن عباس أن ال وجوب
يس بوارد يف الغرض الذي وروي عن بالل أنه ضحى بديك وكل حديث ل. من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس

واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية أن ال يأخذ من العشر األول من شعره . حيتج فيه به فاالحتجاج به ضعيف
  .وأظفاره واحلديث بذلك ثابت

  يف أنواع وصفاهتا وأسناهنا وعددها: الباب الثاين

  الباب الثاين يف أنواع الضحايا وصفاهتا وأسناهنا وعددها
. يف معرفة السن: والثالثة. يف متييز الصفات: والثانية. إحداها يف متييز اجلنس: ذا الباب أربع مسائل مشهورةويف ه
  .يف العدد: والرابعة

فذهب مالك . أمجع العلماء على جواز الضحايا من مجيع هبيمة األنعام واختلفوا يف األفضل من ذلك: املسألة األوىل 
لكباش مث البقر مث اإلبل بعكس األمر عنده يف اهلدايا وقد قيل عنه اإلبل مث البقر مث ا: إىل أن األفضل يف الضحايا

الكباش وذهب الشافعي إىل عكس ما ذهب إليه مالك يف الضحايا اإلبل مث البقر مث الكباش وبه قال أشهب وابن 
ة والسالم أنه ضحى إال وسبب اختالفهم معارضة القياس لدليل الفعل وذلك أنه مل يرو عنه عليه الصال. شعبان

بكبش فكان ذلك دليال على أن الكباش يف الضحايا أفضل وذلك فيما ذكر بعض الناس ويف البخاري عن ابن عمر 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذبح وينحر باملصلى وأما القياس فألن : ما يدل على خالف ذلك وهو أنه قال
ألفضل فيها األفضل يف اهلدايا وقد احتج الشافعي ملذهبه بعموم قوله عليه الضحايا قربة حبيوان فوجب أن يكون ا

من راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ومن : "الصالة والسالم
مالك فحمله على  وأما. احلديث فكان الواجب محل هذا على باحليوان" راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا

وقد ميكن أن يكون الختالفهم سبب آخر وهو هل الذبح العظيم . اهلدايا فقط لئال يعارض الفعل القول وهو األوىل
فمن } َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن{: الذي فدى به إبراهيم سنة باقية إىل اليوم وأهنا األضحية وأن ذلك معىن قوله تعاىل

الكباش أفضل ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية مل يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل مع  :ذهب إىل هذا قال
أنه قد ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحى باألمرين مجيعا وإذا كان ذلك كذلك فالواجب املصري إىل 

: كي عن احلسن بن صاحل أنه قالقول الشافعي وكلهم جممعون على أنه ال جتوز الضحية بغري هبيمة األنعام إال ما ح
  .جتوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظيب عن واحد

أمجع العلماء على اجتناب العرجاء البني عرجها يف الضحايا واملريضة البني مرضها والعجفاء اليت ال : املسألة الثانية 
  مصريا حلديث الرباء بن عازب ١تنقى

  ـــــــ
  .اليت ال مخ يف عظامها أي: العجفاء اليت ال تنقى ١

وكان الرباء يشري بيده " أربع: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل ماذا ينقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال
العرجاء البني عرجها والعوراء البني عورها واملريضة : "يدي أقصر من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويقول

وكذلك أمجعوا على أن ما كان من هذه األربع خفيفا فال تأثري له يف منع " . ال تنقىالبني مرضها والعجفاء اليت 
أحدمها فيما كان من العيوب أشد من هذه املنصوص عليها مثل العمى وكسر : واختلفوا يف موضعني. اإلجزاء



ألذن فتكون والذنب والثاين فيما كان مساويا هلا يف إفادة النقص وشينها أعين ما كان من العيوب يف ا. الساق
فأما املوضع األول فإن اجلمهور على أن ما كان أشد من هذه . والضرس وغري ذلك من األعضاء ومل يكن يسريا

وال يتجنب باجلملة . العيوب املنصوص عليها فهي أحرى أن متنع اإلجزاء وذهب أهل الظاهر إىل أنه ال متنع اإلجزاء
وسبب اختالفهم هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به اخلصوص أو . هاأكثر من هذه العيوب اليت وقع النص علي

ال مينع اإلجزاء إال هذه األربعة فقط : خاص أريد به العموم؟ فمن قال أريد به اخلصوص ولذلك أخرب بالعدد قال
هو أشد من  ما: ومن قال هو خاص أريد به العموم وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه باألدىن على األعلى قال

وأما املوضع الثاين أعين ما كان من العيوب يف سائر األعضاء مفيدا للنقص . املنصوص عليها فهو أحرى أن ال جيزي
أحدها أهنا متنع اإلجزاء : على حنو إفادة هذه العيوب املنصوص عليها له فإهنم اختلفوا يف ذلك على ثالثة أقوال

والقول الثاين أهنا ال متنع اإلجزاء وإن . ب مالك يف الكتب املشهورةكمنع املنصوص عليها وهو املعروف من مذه
والقول الثالث . كان يستحب اجتناهبا وبه قال ابن القصار وابن اجلالب ومجاعة من البغداديني من أصحاب مالك

هم يف مفهوم وسبب اختالفهم شيئان أحدمها اختالف. أهنا ال متنع اإلجزاء وال يستحب جتنبها وهو قول أهل الظاهر
أما احلديث املتقدم فمن رآه من باب اخلاص أريد به اخلاص . والثاين تعارض اآلثار يف هذا الباب. احلديث املتقدم

وأما من رآه من باب اخلاص أريد به العام وهم الفقهاء . ال مينع ما سوى األربع مما هو مساو هلا أو أكثر منها: قال
يلحق : باألدىن على األعلى فقط ال من باب التنبيه باملساوي على املساوي قال فمن كان عنده أنه من باب التنبيه

  هبذه

األربع ما كان أشد منها وال يلحق هبا ما كان مساويا هلا يف منع اإلجزاء إال على وجه االستحباب ومن كان عنده 
متنع العيوب الشبيهة : ساو له قالأنه من باب التنبيه على األمرين مجيعا أعين على ما هو أشد من املنطوق به أو م

باملنصوص عليها اإلجزاء كما مينعه العيوب اليت هي أكرب منها فهذا هو اخلالف يف هذه املسألة وهو من قبل تردد 
اللفظ بني أن يفهم منه املعىن اخلاص أو املعىن العام مث إن من فهم منه العام فأي عام هو؟ هل الذي هو أكثر من 

أكثر واملساوي معا على املشهور من مذهب مالك؟ وأما السبب الثاين فإنه ورد يف هذا الباب  ذلك؟ أو الذي هو
من األحاديث احلسان حديثان متعارضان فذكر النسائي عن أيب بردة أنه قال يا رسول اهللا أكره النقص يكون يف 

وذكر علي بن أيب طالب " على غريك ما كرهته فدعه وال حترمه: "القرن واألذن فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نستشرف العني واألذن وال يضحى بشرقاء وال خرقاء وال مدابرة وال 

فمن رجح . اليت قطع من جنبيت أذهنا من خلف: واملدابرة. املثقوبة األذن: واخلرقاء. املشقوقة األذن: بتراء والشرقاء
ال يتقي إال العيوب األربع أو ما هو أشد منها ومن مجع بني احلديثني بأن محل حديث أيب بردة : ة قالحديث أيب برد

على اليسري الذي هو غري بني وحديث علي على الكثري الذي هو بني أحلق حبكم املنصوص عليها ما هو مساو هلا 
هب من هذه األعضاء فاعترب بعضهم ذهاب ولذلك جرى أصحاب هذا املذهب إىل التحديد فيما مينع اإلجزاء مما يذ

وأما القرن فإن . الثلث من األذن والذنب وبعضهم اعترب األكثر وكذلك األمر يف ذهاب األسنان وأطباء الثدي
مالكا قال ليس ذهاب جزء منه عيبا إال أن يكون يدمى فإنه عنده من باب املرض وال خالف يف أن املرض البني مينع 

داود أن النيب عليه الصالة والسالم هنى عن أعضب األذن والقرنواختلفوا يف الصكاء وهي  وخرج أبو. اإلجزاء
اليت خلقت بال أذنني فذهب مالك والشافعي إىل أهنا ال جتوز وذهب أبو حنيفة إىل أنه إذا كان خلقة جاز كاألجم 

  ومل خيتلف اجلمهور أن قطع األذن كله أو أكثره عيب وكل هذا



واختلفوا يف األبتر فقوم أجازوه حلديث جابر اجلعفي عن حممد بن قرظة عن أيب . ىل ما قدمناهاالختالف راجع إ
: اشتريت كبشا ألضحي به فأكل الذئب ذنبه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: سعيد اخلدري أنه قال

وهي معرفة : وأما املسألة الثالثة. تقدموجابر عند أكثر احملدثني ال حيتج به وقوم أيضا منعوه حلديث علي امل" ضح به"
السن املشترطة يف الضحايا فإهنم أمجعوا على أنه ال جيوز اجلذع من املعز بل الثين فما فوقه لقوله عليه الصالة 

واختلفوا يف اجلذع من الضأن " جيزيك وال جيزي جذع عن أحد غريك: "والسالم أليب بردة ملا أمره باإلعادة
وسبب اختالفهم معارضة العموم للخصوص فاخلصوص هو . بل الثين من الضأن: ازه وقال قومفاجلمهور على جو
ال تذحبوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذحبوا جذعة من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حديث جابر قال

وال : "عليه الصالة والسالموالعموم هو ما جاء يف حديث أيب بردة بن نيار خرجه من قوله . خرجه مسلم" الضأن
فمن رجح هذا العموم على اخلصوص وهو مذهب أيب حممد بن حزم يف هذه املسألة " جتزي جذعة عن أحد بعدك

ألنه زعم أن أبا الزبري مدلس مث احملدثني واملدلس عندهم من ليس جيري العنعنة من قوله جمرى املسند لتساحمه يف 
وأما من ذهب إىل بناء اخلاص على العام على ما هو املشهور عند مجهور . ذلك وحديث أيب بردة ال مطعن فيه

األصوليني فإنه استثىن من ذلك العموم جذع الضأن املنصوص عليها وهو األوىل وقد صحح هذا احلديث أبو بكر 
  .موخطأ أبا حممد بن حزم فيما نسب إىل أيب الزبري يف غالب ظين يف قول له رد فيه على ابن حز ١بن صفور

جيوز أن يذبح : وهي عدد ما جيزي من الضحايا عن املضحني فإهنم اختلفوا يف ذلك فقال مالك: وأما املسألة الرابعة 
الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع وكذلك عنده اهلدايا 

  ،جل البدنة عن سبعوأجاز الشافعي وأبو حنيفة ومجاعة أن ينحر الر
  ـــــــ

  .هكذا باألصل وليحرر ١

وكذلك البقرة مضحيا أو مهديا وأمجعوا على أن الكبش ال جيزي إال عن واحد إال ما رواه مالك من أنه جيزي أن 
يذحبه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ال على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا وذلك ملا روي عن عائشة أهنا 

ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أزواجه : مبىن فدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هو؟ فقالوا كنا: قالت
وسبب اختالفهم معارضة األصل . وخالفه يف ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة ال على وجه عدم اإلجزاء

ن ال جيزي إال واحد عن واحد ولذلك يف ذلك للقياس املبين على األثر الوارد يف اهلدايا وذلك أن األصل هو أ
إن األصل هو أن ال جيزي إال واحد عن واحد ألن األمر بالتضحية ال : اتفقوا على منع االشتراك يف الضأن وإمنا قلنا

يتبعض إذ كان من كان له شرك يف ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إال إن قام الدليل الشرعي على ذلك وأما 
حنرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : ه القياس املعارض هلذا األصل فما روي عن جابر أنه قالاألثر الذي انبىن علي

وسلم عام احلديبية البدنة عن سبع ويف بعض روايات احلديث سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البدنة عن سبعة 
ما مالك فرجح األصل على القياس والبقرة عن سبعة فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا يف ذلك على اهلدايا وأ

املبين على هذا األثر ألنه اعتل حلديث جابر بأن ذلك كان حني صد املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن 
البيت وهدي احملصر بعدو ليس هو عنده واجبا وإمنا هو تطوع وهدي التطوع جيوز عنده فيه االشتراك وال جيوز 

لكن على القول بأن الضحايا غري واجبة فقد ميكن قيامها على هذا اهلدي وروى عنه االشتراك يف اهلدي الواجب 
ابن القاسم أنه ال جيوز االشتراك ال يف هدي تطوع وال يف هدي وجوب وهذا كأنه رد للحديث ملكان خمالفته 

ن حديث رافع بن لألصل يف ذلك وأمجعوا على أنه ال جيوز أن يشترك يف النسك أكثر من سبعة وإن كان قد روي م



وإمجاعهم على أنه ال جيوز أن يشترك يف : وقال الطحاوي. خديج ومن طريق ابن عباس وغريه البدنة عن عشرة
النسك أكثر من سبعة دليل على أن اآلثار يف ذلك غري صحيحة وإمنا صار مالك جلواز تشريك الرجل أهل بيته يف 

  ا حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أهل بيته إال بدنة واحدةأضحيته أو هديه ملا رواه عن ابن شهاب أنه قال م

أو بقرة واحدة وإمنا خولف مالك يف الضحايا يف هذا املعىن أعين يف التشريك ألن اإلمجاع انعقد على منع التشريك 
انب فيه يف األجانب فوجب أن يكون األقارب يف ذلك يف قياس األجانب وإمنا فرق مالك يف ذلك بني األج

أعين حديث ابن شهاب فاختالفهم يف هذه املسألة : واألقارب لقياسه الضحايا على اهلدايا يف احلديث الذي احتج به
  .أعين إما إحلاق األقارب باألجانب وإما قياس الضحايا على اهلدايا: إذا رجع إىل تعارض األقيسة يف هذا الباب

  الباب الثالث يف أحكام الذبح
يف ابتدائه : أما الوقت فإهنم اختلفوا فيه يف ثالثة مواضع. ختص بالضحايا النظر يف الوقت والذبحويتعلق بالذبح امل

فأما يف ابتدائه فإهنم اتفقوا على أن الذبح قبل الصالة ال جيوز لثبوت قوله عليه . ويف انتهائه ويف الليايل املتخللة له
أول ما نبدأ : "وأمره باإلعادة ملن ذبح قبل الصالة وقوله" من ذبح قبل الصالة فإمنا هي شاة حلم: "الصالة والسالم

واختلفوا فيمن ذبح قبل . إىل غري ذلك من اآلثار الثابتة اليت يف هذا املعىن" به يف يومنا هذا هو أن نصلي مث ننحر
: فة والثوريذبح اإلمام وبعد الصالة فذهب مالك إىل أنه ال جيوز ألحد ذبح أضحيته قبل ذبح اإلمام وقال أبو حني

وسبب اختالفهم اختالف اآلثار يف هذا الباب وذلك أنه جاء يف بعضها . جيوز الذبح بعد الصالة وقبل ذبح اإلمام
أن النيب عليه الصالة والسالم أمر ملن ذبح قبل الصالة أن يعيد الذبح ويف بعضها أنه أمر ملن ذبح قبل ذحبه أن يعيد 

 مسلم فمن جعل ذلك موطنني اشترط ذبح اإلمام يف جواز الذبح ومن جعل خرج هذا احلديث الذي فيه هذا املعىن
وقد اختلفت الرواية يف حديث أيب بردة بن نيار . إمنا يعترب يف إجزاء الذبح الصالة فقط: ذلك موطنا واحدا قال

بح ويف بعضها أنه وذلك أن يف بعض رواياته أنه ذبح قبل الصالة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعيد الذ
ذبح قبل ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمره باإلعادة وإذا كان ذلك كذلك فحمل قول الراوي أنه ذبح 
قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقول اآلخر ذبح قبل الصالة على موطن واحد أوىل وذلك أن من ذبح قبل 

  الصالة فقد ذبح قبل

سلم فيجب أن يكون املؤثر يف عدم اإلجزاء إمنا هو الذبح قبل الصالة كما جاء يف اآلثار رسول اهللا صلى اهللا عليه و
أن من ذبح قبل الصالة فليعد وذلك أن تأصيل هذا احلكم منه صلى اهللا : الثابتة يف ذلك من حديث أنس وغريه

هنالك شرط آخر مما يتعلق به عليه وسلم يدل مبفهوم اخلطاب داللة قوية أن الذبح بعد الصالة جيزئ ألنه لو كان 
قال : إجزاء الذبح مل يسكت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أن فرضه التبيني ونص حديث أنس هذا قال

واختلفوا من هذا الباب يف فرع " من كان ذبح قبل الصالة فليعد: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر
يتحرون ذبح أقرب األئمة إليهم وقال : إمام من أهل القرى؟ فقال مالك مسكوت عنه وهو مىت يذبح من ليس له

: من ذبح من هؤالء بعد الفجر أجزأه وقال قوم: يتحرون قدر الصالة واخلطبة ويذحبون وقال أبو حنيفة: الشافعي
: بعد طلوع الشمس وكذلك اختلف أصحاب مالك يف فرع آخر وهو إذا مل يذبح اإلمام يف املصلى فقال قوم

آخره اليوم الثالث من : وأما آخر زمان الذبح فإن مالكا قال. ليس جيب ذلك: يتحرى ذحبه بعد انصرافه وقال قوم
فالذبح عنده هو يف األيام املعلومات يوم النحر ويومان بعده وبه قال أبو حنيفة . أيام النحر وذلك مغيب الشمس



وروي عن مجاعة أهنم . أيام يوم النحر وثالثة أيام بعده األضحى أربعة: وأمحد ومجاعة وقال الشافعي واألوزاعي
األضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة وقد قيل الذبح إىل آخر يوم من ذي احلجة وهو شاذ ال دليل عليه : قالوا

أحدمها اختالفهم يف األيام املعلومات ما هي يف : وسبب اختالفهم شيئان. وكل هذه األقاويل مروية عن السلف
فقيل يوم } َعامِِلَيْشَهدُوا َمَناِفَع لَُهْم وََيذْكُُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْن{: ه تعاىلقول

والسبب الثاين معارضة دليل اخلطاب يف هذه . النحر ويومان بعده وهو املشهور وقيل العشر األول من ذي احلجة
كل فجاج مكة منحر وكل أيام : "ة حلديث جبري بن مطعم وذلك أنه ورد فيه عنه عليه الصالة والسالم أنه قالاآلي

  فمن قال يف األيام املعلومات إهنا يوم النحر ويومان بعده يف هذه اآلية" التشريق ذبح

ى اجلمع بني احلديث واآلية ال حنر إال يف هذه األيام ومن رأ: ورجح دليل اخلطاب فيها على احلديث املذكور قال
وقال ال معارضة بينهما إذ احلديث اقتضى حكما زائدا على ما يف اآلية مع أن اآلية ليس املقصود منها حتديد أيام 

جيوز الذبح يف اليوم الرابع إذا كان باتفاق من أيام التشريق وال خالف : الذبح واحلديث املقصود منه ذلك قال
يوم : ات هي أيام التشريق وأهنا ثالثة بعد يوم النحر إال ما روي عن سعيد بن جبري أنه قالبينهم أن األيام املعدود
وأما من قال يوم النحر فقط فبناء . وإمنا اختلفوا يف األيام املعلومات على القولني املتقدمني. النحر من أيام التشريق

عقد أنه ال جيوز الذبح منها إال يف اليوم العاشر وإذا كان اإلمجاع قد ان: على أن املعلومات هي العشر األول قال
  .وهي حمل الذبح املنصوص عليها فواجب أن يكون الذبح إمنا هو يوم النحر فقط

وهي اختالفهم يف الليايل اليت تتخلل أيام النحر فذهب مالك يف املشهور عنه إىل أنه ال جيوز : وأما املسألة الثالثة 
وسبب اختالفهم االشتراك الذي يف . وذهب الشافعي ومجاعة إىل جواز ذلك. وال النحرالذبح يف ليايل أيام التشريق 

ومرة } َتَمتَّعُوا ِفي َدارِكُْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ{: اسم اليوم وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعاىل
فمن جعل اسم اليوم } ْيهِمْ َسْبَع لََيالٍ َوثَمَانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوماًَسخََّرَها َعلَ{: يطلقه على األيام دون الليايل مثل قوله تعاىل

جيوز الذبح بالليل والنهار يف : قال} َوَيذْكُُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت{: يتناول الليل مع النهار يف قوله تعاىل
والنظر هل . ال جيوز الذبح وال النحر بالليل: ية قالهذه األيام ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل يف هذه اآل

اسم اليوم أظهر يف أحدمها من الثاين ويشبه أن يقال إنه أظهر يف النهار منه يف الليل لكن إن سلمنا أن داللته يف 
بضد  اآلية هي على النهار فقط مل مينع الذبح بالليل إال بنحو ضعيف من إجياب دليل اخلطاب وهو تعليق ضد احلكم

مفهوم االسم وهذا النوع من أنواع اخلطاب هو من أضعفها حىت أهنم قالوا ما قال به أحد من املتكلمني إال الدقاق 
  فقط إال أن يقول القائل إن األصل هو احلظر يف الذبح وقد ثبت جوازه بالنهار فعلى من جوزه

هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده واتفقوا على أنه  وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون املضحي. بالليل الدليل
واختلفوا هل جتوز الضحية إن ذحبها غريه بغري إذنه فقيل ال جتوز وقيل بالفرق بني . جيوز أن يوكل غريه على الذبح

أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا أعين أنه جيوز إن كان صديقا أو ولدا ومل خيتلف املذهب فيما أحسب أنه إن كان 
  .أجنبيا أهنا ال جتوز

  الباب الرابع يف أحكام حلوم الضحايا
فَكُلُوا ِمنَْها َوأَطِْعُموا الَْباِئَس {: واتفقوا على أن املضحي مأمور أن يأكل من حلم أضحيته ويتصدق لقوله تعاىل

كلوا وتصدقوا : "سلم يف الضحاياولقوله صلى اهللا عليه و} وَأَطِْعُموا الْقَانَِع َوالُْمْعتَرَّ{: وقوله تعاىل} الْفَقَِري



واختلف مذهب مالك هل يؤمر باألكل والصدقة معا أم هو خمري بني أن يفعل أحد األمرين؟ أعين أن " . وادخروا
يأكل الكل أو يتصدق بالكل؟ وقال ابن املواز له أن يفعل أحد األمرين واستحب كثري من العلماء أن يقسمها 

وقال عبد " فكلوا وتصدقوا وادخروا: "صدقة وثلثا لألكل لقوله عليه الصالة والسالمثلثا لالدخار وثلثا لل: أثالثا
الوهاب يف األكل إنه ليس بواجب يف املذهب خالفا لقوم أوجبوا ذلك وأظن أهل الظاهر يوجبون جتزئة حلوم 

وز بيع حلمها واختلفوا يف الضحايا إىل األقسام الثالثة اليت يتضمنها احلديث والعلماء متفقون فيما علمت أنه ال جي
جيوز بيعه بغري الدراهم : ال جيوز بيعه وقال أبو حنيفة: جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها فقال اجلمهور

جيوز بكل شيء دراهم ودنانري وغري ذلك وإمنا فرق أبو حنيفة بني الدراهم : وقال عطاء. أي العروض: والدنانري
عاوضة بالعروض هي من باب االنتفاع إلمجاعهم على أنه جيوز أن ينتفع به وهذا القدر كاف وغريها ألنه رأى أن امل

  .يف قواعد هذا الكتاب واحلمد هللا

  كتاب الذبائح
  مدخل

  كتاب الذبائح

يف معرفة حمل الذبح والنحر وهو املذبوح : الباب األول: والقول احمليط بقواعد هذا الكتاب ينحصر يف مخسة أبواب
  يف معرفة: الباب الثاين. نحورأو امل

  الباب األول يف معرفة حمل الذبح والنحر
ومن هذه ما . حيوان ال حيل إال بذكاة وحيوان حيل بغري ذكاة: واحليوان يف اشتراط الذكاة يف أكله على قسمني

الربي ذو الدم الذي واتفقوا على أن احليوان الذي يعمل فيه الذبح هو احليوان . اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه
ليس مبحرم وال منفوذ املقاتل وال ميئوس منه بوقذ أو نطح أو ترد أو افتراس سبع أو مرض وأن احليوان البحري 

واختلفوا يف احليوان الذي ليس يدمى مما جيوز أكله مثل اجلراد وغريه هل له ذكاة أم ال؟ ويف . ليس حيتاج إىل ذكاة
واختلفوا يف تأثري الذكاة يف األصناف . يف البحر وتارة يف الرب مثل السلحفاة وغريه احليوان املدمى الذي يكون تارة

اليت نص عليها يف آية التحرمي ويف تأثري الذكاة فيما ال حيل أكله أعين يف حتليل االنتفاع جبلودها وسلب النجاسة 
يف األصناف اخلمسة اليت نص عليها يف  يف تأثري الذكاة: املسألة األوىل: عنها ففي هذا الباب إذا ست مسائل أصول

يف تأثري الذكاة يف : املسألة الثالثة. يف تأثري الذكاة يف احليوان احملرم األكل: املسألة الثانية. اآلية إذا أدركت حية
ة هل للجراد ذكاة أم ال؟ املسأل: يف هل ذكاة اجلنني ذكاة أمه أم ال؟ املسألة اخلامسة: املسألة الرابعة. املريضة
  هل للحيوان الذي يأوي يف الرب تارة ويف البحر تارة ذكاة أم ال؟: السادسة

أما املنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل السبع فإهنم اتفقوا فيما أعلم أنه إذا مل يبلغ اخلنق : املسألة األوىل 
أنه إذا غلب على الظن أهنا تعيش وذلك بأن ال  منها أو الوقذ منها إىل حالة ال يرجى فيها أن الذكاة عاملة فيها أعين

تعمل الذكاة فيها : واختلفوا إذا غلب على الظن أهنا هتلك من ذلك بإصابة مقتل أو غريه فقال قوم. يصاب هلا مقتل
  :وهو مذهب أيب حنيفة واملشهور من قول الشافعي وهو قول الزهري وابن عباس وقال قوم



وبعضهم تأول من : يف ذلك الوجهان ولكن األشهر أهنا ال تعمل يف امليؤوس منهاال تعمل الذكاة فيها وعن مالك 
املذهب أن امليؤوس منها على ضربني ميؤوسة مشكوك فيها وميؤوسة مقطوع مبوهتا وهي املنفوذة املقاتل على 

هورتان وأما املنفوذة فأما امليؤوسة املشكوك فيها ففي املذهب فيها روايتان مش: اختالف بينهم أيضا يف املقاتل قال
. املقاتل فال خالف يف املذهب املنقول أن الذكاة ال تعمل فيها وإن كان يتخرج فيها اجلواز على وجه ضعيف

هل هو استثناء متصل فيخرج من اجلنس بعض ما } إِلَّا َما ذَكَّيُْتْم {: وسبب اختالفهم اختالفهم يف مفهوم قوله تعاىل
واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل السبع على عادة االستثناء املتصل أم هو استثناء  يتناوله اللفظ وهو املنخنقة

الذكاة تعمل : منقطع ال تأثري له يف إذ كان هذا أيضا شأن االستثناء املنقطع يف كالم العرب فمن قال إنه متصل قال
وقد احتج من قال إن . مل الذكاة فيهاال تع: يف هذه األصناف اخلمسة وأما من قال االستثناء منقطع فإنه قال

فهذا يدل على أن االستثناء له تأثري فيها فهو : االستثناء متصل بإمجاعهم على أن الذكاة تعمل يف املرجو منها قال
وقد احتج أيضا من رأى أنه منقطع بأن التحرمي مل يتعلق بأعيان هذه األصناف اخلمسة وهي حية وإمنا يتعلق . متصل

إمنا هو } ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيتَةُ{: وت وإذا كان ذلك كذلك فاالستثناء منقطع وذلك أن معىن قوله تعاىلهبا بعد امل
أي حلم امليتة هبذه األسباب سوى اليت متوت من تلقاء : حلم امليتة وكذلك حلم املوقوذة واملتردية والنطيحة وسائرها

العرب أو باحلقيقة قالوا فلما علم أن املقصود مل يكن تعليق  نفسها وهي اليت تسمى ميتة أكثر ذلك من كالم
التحرمي بأعيان هذه وهي حية وإمنا علق هبا بعد املوت ألن حلم احليوان حمرم يف حال احلياة بدليل اشتراط الذكاة 

إِلَّا َما { :وجب أن يكون قوله" ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة: "فيها وبدليل قوله عليه الصالة والسالم
استثناء منقطعا لكن احلق يف ذلك أن كيفما كان األمر يف االستثناء فواجب أن تكون الذكاة تعمل فيها } ذَكَّْيُتْم

  وذلك أنه إن علقنا التحرمي هبذه األصناف يف اآلية بعد املوت وجب أن تدخل يف التذكية

ة مساوية لغريها يف ذلك من احليوان أعين أهنا تقبل من جهة ما هي حية األصناف اخلمسة وغريها ألهنا ما دامت حي
احللية من قبل التذكية اليت املوت منها هو سبب احللية وإن قلنا إن االستثناء متصل فال خفاء بوجوب ذلك وحيتمل 

ذي إن عموم التحرمي ميكن أن يفهم منه الراوي أعيان هذه اخلمسة بعد املوت وقبله كاحلال يف اخلنزير ال: أن يقال
ال تعمل فيه الذكاة فيكون االستثناء على هذا رافعا لتحرمي أعياهنا بالتنصيص على عمل الذكاة فيها وإذا كان ذلك 

وأما من فرق بني املنفوذة . كذلك مل يلزم ما اعترض به ذلك املعترض من االستدالل على كون االستثناء منقطعا
أن االستثناء منقطع وأنه إمنا جاز تأثري الذكاة يف املرجوة باإلمجاع املقاتل واملشكوك فيها فيحتمل أن يقال إن مذهبه 

وحيتمل أن يقال إن االستثناء متصل ولكن استثناء هذا الصنف من املوقوذة بالقياس . وقاس املشكوكة على املرجوة
ت الذكاة أو وذلك أن الذكاة إمنا جيب أن تعمل يف حني يقطع أهنا سبب املوت فأما إذا شك هل كان موجب املو

الوقذ أو النطح أو سائرها فال جيب أن تعمل يف ذلك وهذه هي حال املنفوذة املقاتل وله أن يقول إن املنفوذة املقاتل 
  .يف حكم امليتة والذكاة من شرطها أن ترفع احلياة الثابتة ال احلياة الذاهبة

كل حىت تطهر بذلك جلودهم فإهنم أيضا اختلفوا يف وأما هل تعمل الذكاة يف احليوانات احملرمات األ: املسألة الثانية 
الذكاة تعمل وغريها ما عدا اخلنزير وبه قال أبو حنيفة إال أنه اختلف املذهب يف أو مكروهة على : ذلك فقال مالك

فيجوز بيع مجيع  ١الذكاة تعمل يف كل حيوان حمرم األكل: وقال الشافعي. ما سيأيت يف كتاب األطعمة واألشربة
وسبب اخلالف هل مجيع أجزاء احليوان تابعة للحم يف احللية واحلرمة أم ليست . ئه واالنتفاع هبا ما عدا اللحمأجزا

إذا مل تعمل الذكاة يف اللحم مل تعمل فيما سواه ومن رأى أهنا ليست : بتابعة للحم؟ فمن قال إهنا تابعة للحم قال
ائر أجزاء احليوان ألن األصل أهنا تعمل يف مجيع األجزاء فإذا وإن مل تعمل يف اللحم فإهنا تعمل يف س: بتابعة قال



  .ارتفع بالدليل احملرم للحم عملها يف اللحم بقي عملها يف سائر األجزاء إال أن يدل الدليل على ارتفاعه
  ـــــــ

  .ليس هذا مشهور مذهب الشافعي فلرياجع ا هـ مصححه ١

يف البهيمة اليت أشرفت على املوت من شدة املرض بعد اتفاقهم على عمل  واختلفوا يف تأثري الذكاة: املسألة الثالثة 
الذكاة يف اليت تشرف على املوت فاجلمهور على أن الذكاة تعمل فيها وهو املشهور عن مالك وروي عنه أن الذكاة 

كانت ترعى  فأما األثر فهو ما روي أن أمة لكعب بن مالك. وسبب اخلالف معارضة القياس لألثر. ال تعمل فيها
أخرجه " كلوها: "غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها حبجر فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وأما القياس فألن املعلوم من الذكاة أهنا إمنا تفعل يف احلي وهذه يف حكم امليت وكل من أجاز . البخاري ومسلم
واختلفوا فيما هو الدليل املعترب يف . فيها إال إذا كان فيها دليل على احلياة ذحبها فإهنم اتفقوا على أنه ال تعمل الذكاة

ذلك فبعضهم اعترب احلركة وبعضهم مل يعتربها واألول مذهب أيب هريرة والثاين مذهب زيد بن ثابت وبعضهم اعترب 
زيد بن أسلم طرف العني وحتريك الذنب والركض بالرجل وهو مذهب سعيد بن املسيب و: فيها ثالث حركات

  .وهو الذي اختاره حممد بن املواز وبعضهم شرط مع هذه التنفس وهو مذهب ابن حبيب
واختلفوا هل تعمل ذكاة األم يف جنينها أم ليس تعمل فيه؟ وإمنا هو ميتة أعين إذا خرج منها بعد : املسألة الرابعة 

إن خرج : ه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفةذبح األم؟ فذهب مجهور العلماء إىل أن ذكاة األم ذكاة جلنينها وب
إن ذكاة األم ذكاة له بعضهم اشترط يف ذلك متام خلقته : والذين قالوا. حيا ذبح وأكل وإن خرج ميتا فهو ميتة

وسبب اختالفهم اختالفهم يف صحة األثر . ونبات شعره وبه قال مالك وبعضهم مل يشترط ذلك وبه قال الشافعي
سألنا رسول اهللا صلى : ن حديث أيب سعيد اخلدري مع خمالفته لألصول وحديث أيب سعيد هو قالاملروي يف ذلك م

كلوه إن شئتم فإن : "اهللا عليه وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد جنينا أنأكله أو نلقيه؟ فقال
 تصحيح هذا األثر فلم يصححه بعضهم واختلفوا يف. وخرج مثله الترمذي وأبو داود عن جابر" ذكاته ذكاة أمه

  وأما خمالفة األصل يف هذا الباب لألثر فهو. وصححه بعضهم وأحد من صححه الترمذي

أن اجلنني إذا كان حيا مث مات مبوت أمه فإمنا ميوت خنقا فهو من املنخنقة اليت ورد النص بتحرميها ذهب أبو حممد 
قائلني حبليته يف اشتراطهم نبات الشعر فيه أو ال اشتراطه فالسبب وأما اختالف ال. بن حزم ومل يرض سند احلديث

يقتضي أن ال يقع " ذكاة اجلنني ذكاة أمه: "فيه معارضة العموم للقياس وذلك أن عموم قوله عليه الصالة والسالم
تذكية واحلياة ال هنالك تفصيل وكونه حمال للذكاة يقتضي أن يشترط فيه احلياة قياسا على األشياء اليت تعمل فيها ال

توجد فيه إال إذا نبت شعره ومت خلقه ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن مجاعة من 
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى معمر عن الزهري عند عبد اهللا بن كعب بن مالك قال. الصحابة

قال رسول اهللا صلى اهللا : ى ابن املبارك عن ابن أيب ليلى قالورو. إذا أشعر اجلنني فذكاته ذكاة أمه: وسلم يقولون
إال أن ابن أيب ليلى سىيء احلفظ عندهم والقياس يقتضي أن " ذكاة اجلنني ذكاة أمه أشعر أو مل يشعر: "عليه وسلم

أن  تكون ذكاته يف ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها وإذا كان ذلك كذلك فال معىن الشتراط احلياة فيه فيضعف
  .خيصص العموم الوارد يف ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك

ال يؤكل من غري ذكاة وذكاته عنده هو أن يقتل إما فتكون رأسه : واختلفوا يف اجلراد فقال مالك: املسألة اخلامسة
مالك كذكاة  جيوز أكل ميتته وبه قال مطرف وذكاة ما ليس بذي دم عند: وقال عامة الفقهاء. أو بغري ذلك



} ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ{: وسبب اختالفهم يف ميتة اجلراد هو هل يتناوله اسم امليتة أم ال يف قوله تعاىل. اجلراد
  .وللخالف سبب آخر وهو هل هو نثرة حوت أو حيوان بري

ال؟ فغلب قوم فيه حكم الرب واختلفوا يف الذي يتصرف يف الرب والبحر هل حيتاج إىل ذكاة أم : املسألة السادسة 
  .وغلب آخرون حكم البحر واعترب آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا

  يف الزكاة: الباب الثاين

  الباب الثاين يف الذكاة
يف : الثانية. يف أنواع الذكاة املختصة بنصف صنف من هبيمة األنعام: املسألة األوىل: ويف قواعد هذا الباب مسألتان

  .ذكاةصفة ال
واتفقوا على أن الذكاة يف هبيمة األنعام حنر وذبح وأن من سنة الغنم والطري الذبح وأن من سنة : املسألة األوىل 

اإلبل النحر وأن البقرة جيوز فيها الذبح والنحر واختلفوا هل جيوز النحر يف الغنم والطري والذبح يف اإلبل؟ فذهب 
جيوز : وقال قوم: الطري وال الذبح يف اإلبل وذلك يف غري موضع الضرورةمالك إىل أنه ال جيوز النحر يف الغنم و

إن حنر ما يذبح : وقال أشهب. مجيع ذلك من غري كراهة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري ومجاعة من العلماء
ال تؤكل الشاة يؤكل البعري بالذبح و: وفرق ابن بكري بني الغنم واإلبل فقال. أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره

فأما العموم فقوله . وسبب اختالفهم معارضة الفعل للعموم. بالنحر ومل خيتلفوا يف جواز ذلك يف موضع الضرورة
وأما الفعل فإنه ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه " ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا: "عليه الصالة والسالم

} إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ َتذَْبُحوا َبقَرَةً{: وإمنا اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعاىلوسلم حنر اإلبل والبقر وذبح الغنم 
  .} َوفََدْيَناهُ بِِذْبحٍ َعظِيمٍ{: وعلى ذبح الغنم لقوله تعاىل يف الكبش

ريء واحللقوم مبيح وأما صفة الذكاة فإهنم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان وامل: املسألة الثانية 
أحدها هل الواجب قطع األربعة كلها أو بضعها؟ وهل الواجب يف املقطوع : واختلفوا من ذلك يف مواضع. لألكل

منها قطع الكل أو األكثر؟ وهل من شرط القطع أن ال تقع اجلوزة إىل جهة البدن بل إىل جهة الرأس وهل إن قطعها 
متادى يف قطع هذه حىت قطع النخاع جاز ذلك أم ال؟ وهل من شرط  من جهة العنق جاز أكلها أم ال؟ وهل إن

الذكاة أن ال يرفع يده حىت يتم الذكاة أم ال؟ فهذه ست مسائل يف عدد املقطوع ويف مقداره ويف موضعه ويف هناية 
  القطع ويف جهته أعين من قدام أو خلف ويف صفته

وقيل : و قطع الودجني واحللقوم وأنه ال جيزئ أقل من ذلكفإن املشهور عن مالك يف ذلك ه: أما املسألة األوىل 
واختلف . ومل خيتلف املذهب يف أن الشرط يف قطع الودجني هو استيفاؤمها. عنه بل األربعة وقيل بل الودجني فقط

ينة الواجب يف التذكية هو قطع مع: وأما أبو حنيفة فقال. يف قطع احللقوم على القول بوجوبه فقيل كله وقيل أكثره
: وقال الشافعي. من األربعة إما احللقوم والودجان وإما املريء واحللقوم وأحد الودجني أو املريء والودجان

وسبب . الواجب قطع أكثر كل واحد من األربعة: وقال حممد بن احلسن. الواجب قطع املريء واحللقوم فقط
أحدمها يقتضي إهنار الدم فقط واآلخر يقتضي : اختالفهم أنه مل يأت يف ذلك شرط منقول وإمنا جاء يف ذلك أثران

ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا : "قطع األوداج مع إهنار الدم ففي حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصالة والسالم
ما فرى : "وروي عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. وهو حديث متفق على صحته" عليه فكل



فظاهر احلديث األول يقتضي قطع بعض األوداج فقط ألن إهنار " وا ما مل يكن رض ناب أو حنر ظفراألوداج فكل
الدم يكون بذلك ويف الثاين قطع مجيع األوداج فاحلديثان واهللا أعلم متفقان على قطع الودجني إما أحدمها أو البعض 

م من الم التعريف يف قوله عليه الصالة من كليهما أو من واحد منهما ولذلك وجه اجلمع بني احلديثني أن يفه
البعض ال الكل إذ كانت الم التعريف يف كالم العرب قد تدل على البعض وأما من " ما فرى األوداج: "والسالم

اشترط قطع احللقوم واملريء فليس له حجة من السماع وأكثر من ذلك من اشترط املريء واحللقوم دون الودجني 
لواجب هو قطع ما وقع اإلمجاع على جوازه ألن الذكاة ملا كانت شرطا يف التحليل ومل وهلذا ذهب قوم إىل أن ا

يكن يف ذلك نص فيما جيري وجب أن يكون الواجب يف ذلك ما وقع اإلمجاع على جوازه إال أن يقوم الدليل على 
  .طا يف الصحةجواز االستثناء من ذلك وهو ضعيف ألن ما وقع اإلمجاع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شر

يف موضع القطع وهي إن مل يقطع اجلوزة يف نصفها وخرجت إىل جهة البدن فاختلف فيه يف : وأما املسألة الثالثة 
  :املذهب فقال مالك وابن القاسم

وسبب اخلالف هل قطع احللقوم شرط يف الذكاة أو . ال تؤكل وقال أشهب وابن عبد احلكم وابن وهب تؤكل
ال بد أن تقطع اجلوزة ألنه إذا قطع فوق اجلوزة فقد خرج احللقوم سليما : نه شرط قالليس بشرط؟ فمن قال إ

  .إن قطع فوق اجلوزة جاز: ومن قال إنه ليس بشرط قال
وهي إن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق فإن املذهب ال خيتلف أنه ال جيوز وهو مذهب : وأما املسألة الرابعة 

وغريهم وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن ابن سعيد بن املسيب وابن شهاب 
وسبب اختالفهم هل تعمل الذكاة يف املنفوذة املقاتل أم ال تعمل وذلك أن القاطع . عمر وعلي وعمران بن احلصني

الذكاة على حيوان قد  ألعضاء الذكاة من القفا ال يصل إليها بالقطع إال بعد قطع النخاع وهو مقتل من املقاتل فترد
وهي أن يتمادى الذابح بالذبح حىت : وأما املسألة اخلامسة . أصيب مقتله وقد تقدم سبب اخلالف يف هذه املسألة

يقطع النخاع فإن مالكا كره إذا متادى يف القطع ومل ينو قطع النخاع من أول األمر ألنه إن نوى ذلك فكأنه نوى 
ال تؤكل إن قطعها متعمدا دون جهل وتؤكل إن قطعها ساهيا : ف وابن املاجشونالتذكية الصفة اجلائزة وقال مطر

  .أو جاهال
وهي هل من شرط الذكاة أن تكون يف فور واحد فإن املذهب ال خيتلف أن ذلك من شرط : وأما املسألة السادسة 

واختلفوا إذا أعاد يده .  جتوزالذكاة وأنه إذا رفع يده قبل متام الذبح مث أعادها وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة ال
ال تؤكل وقيل إن رفعها ملكان : إن أعاد يده بالفور أكلت وقال سحنون: بفور ذلك بالقرب فقال ابن حبيب

االختبار هل متت الذكاة أم ال فأعادها على الفور إن تبني له أهنا مل تتم اختلفا وهو أحد ما تؤول على سحنون وقد 
ولو قيل عكس هذا لكان أجود أعين أنه إذا رفع يده وهو يظن : ال أبو احلسن اللخميق. تؤول قوله على الكراهة

أنه قد أمت الذكاة فتبني له غري ذلك فأعادها أهنا تؤكل ألن األول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا وهذا 
منفوذة املقاتل غري مذكاة مبين على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت 

  .فال تؤثر فيها العودة ألهنا مبنزلة ذكاة طرأت على املنفوذة املقاتل

  الباب الثالث فيما تكون به الذكاة
. أمجع العلماء على أن كل ما أهنر الدم وفرى األوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة

ر والعظم فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر والذين يف السن والظف: واختلفوا يف ثالثة



منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بني أن يكونا منزوعني أو ال يكونا منزوعني فأجاز التذكية هبما إذا كانا 
عة وال خالف يف إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غري ممنو: منزوعني ومل جيزها إذا كانا متصلني ومنهم من قال

املذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أهنر الدم واختلف يف السن والظفر فيه على األقاويل الثالثة أعين باملنع مطلقا 
وسبب اختالفهم اختالفهم يف مفهوم النهي الوارد يف . والفرق فيهما بني االنفصال واالتصال وبالكراهية ال باملنع

يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنا القو العدو : حديث رافع ابن خديج وفيه قال قوله عليه الصالة والسالم يف
ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل ليس : "غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال عليه الصالة والسالم

منه أن ذلك ملكان أن فمن الناس من فهم " السن والظفر وسأحدثكم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة
هذه األشياء ليس يف طبعها أن تنهر الدم غالبا ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غري معلل والذين فهموا منه أنه 

منهم من اعتقد أن النهي يف ذلك يدل على فساد املنهي عنه ومنهم من اعتقد أنه ال يدل على : شرع غري معلل
نهي يف ذلك على وجه الكراهة ال على وجه احلظر فمن فهم أن املعىن يف فساد املنهي عنه ومنهم من اعتقد أن ال

إذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلني إذ كان : ذلك أنه ال ينهر الدم غالبا قال
شروع غري معلل إهنار الدم منهما إذا كانا هبذه الصفة أمكن وهو مذهب أيب حنيفة ومن رأى أن النهي عنهما هو م

  إن ذبح هبما مل تقع التذكية وإن أهنر الدم ومن: وأنه يدل على فساد املنهي عنه قال

إن فعل وأهنر الدم أمث وحلت الذبيحة ومن رأى أن النهي على وجه : رأى أنه ال يدل على فساد املنهي عنه قال
فإنه عليه الصالة والسالم قد علل املنع يف  الكراهية كره ذلك ومل حيرمه وال معىن لقول من فرق بني العظم والسن

السن بأنه عظم وال خيتلف املذهب أنه يكره غري احلديد من احملدودات مع وجود احلديد لقوله عليه الصالة 
إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد : "والسالم

  .خرجه مسلم" ذبيحتهأحدكم شفرته ولريح 
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لكتاب  ملقتصد: ا ية ا هنا اجملتهد و  ية    بدا
لقرطيب : املؤلف  بن رشد ا بن أمحد  بن حممد  بن أمحد  وليد حممد  بو ال  أ

  يف شروط الزكاة: الباب الرابع

  الباب الرابع يف شروط الذكاة
يف : الثالثة .يف اشتراط استقبال القبلة: الثانية. يف اشتراط التسمية: املسألة األوىل: ويف هذا الباب ثالث مسائل

  .اشتراط النية
وقيل بل : فقيل هي فرض على اإلطالق: واختلفوا يف حكم التسمية على الذبيحة على ثالثة أقوال: املسألة األوىل 

هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وقيل بل هي سنة مؤكدة وبالقول األول قال أهل الظاهر وابن عمر 
قال مالك وأبو حنيفة والثوري بالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه وهو والشعيب وابن سريين وبالقول الثاين 

: فأما الكتاب فقوله تعاىل. مروي عن ابن عباس وأيب هريرة وسبب اختالفهم معارضة ظاهر الكتاب يف ذلك لألثر
ة املعارضة هلذه اآلية فما رواه مالك عن هشام عن وأما السن} َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسمُ اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق{

يا رسول اهللا إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان وال ندري : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل: أبيه أنه قال
أن اآلية فذهب مالك إىل " مسوا اهللا عليها مث كلوها: "أمسوا اهللا عليها أم ال؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ناسخة هلذا احلديث وتأول أن هذا احلديث كان يف أول اإلسالم ومل ير ذلك الشافعي ألن هذا احلديث ظاهره أنه 
وأما . كان باملدينة وآية التسمية مكية فذهب الشافعي ملكان هذا مذهب اجلمع بأن محل األمر بالتسمية على الندب

  من اشترط الذكر

  " .رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "ليه الصالة والسالميف الوجوب فمصريا إىل قوله ع
وأما استقبال القبلة بالذبيحة فإن قوما استحبوا ذلك وقوما أجازوا ذلك وقوما أوجبوه وقوما كرهوا : املسألة الثانية

ا واألصل فيها اإلباحة إال أن ال يستقبل هبا القبلة والكراهية واملنع موجودان يف املذهب وهي مسألة مسكوت عنه
أن يدل الدليل على اشتراط ذلك وليس يف الشرع شيء يصلح أن يكون أصال تقاس عليه هذه املسألة إال أن 

يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الذي ال يستند إىل أصل خمصوص عند من أجازه أو قياس شبه بعيد وذلك 
ن يشترط فيها اجلهة لكن هذا ضعيف ألنه ليس كل عبادة تشترط أن القبلة هي جهة معظمة وهذه عبادة فوجب أ

  .فيها اجلهة ما عدا الصالة وقياس الذبح على الصالة بعيد وكذلك قياسه على استقبال القبلة بامليت
وأما اشتراط النية فيها فقيل يف املذهب بوجوب ذلك وال أذكر فيها خارج املذهب يف هذا الوقت : املسألة الثالثة 

عبادة : قول بالوجوب وقول بترك الوجوب فمن أوجب قال: فا يف ذلك ويشبه أن يكون يف ذلك قوالنخال
فعل معقول حيصل عنه فوات : الشتراط الصفة فيها والعدد فوجب أن يكون من شرطها النية ومن مل يوجبها قال

  .نجاسة إزالة عينهاالنفس الذي هو املقصود منه فوجب أن ال تشترط فيها النية كما حيصل من غسل ال

  الباب اخلامس فيمن جتوز تذكيته ومن ال جتوز
. صنف اتفق على جواز تذكيته وصنف اتفق على منع ذكاته وصنف اختلف فيه: واملذكور يف الشرع ثالثة أصناف

اإلسالم والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع : فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته فمن مجع مخسة شروط



: ولقوله} َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ{: وأما الذي اتفق على منع تذكيته فاملشركون عبدة األصنام لقوله تعاىل. ةالصال
أهل الكتاب واجملوس : وأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثرية لكن املشهور منها عشرة} َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه{

فأما أهل الكتاب فالعلماء . والسكران والذي يضيع الصالة والسارق والغاصب والصابئون واملرأة والصيب واجملنون
  جممعون على جواز

وخمتلفون يف التفصيل فاتفقوا على } َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم{: ذبائحهم لقوله تعاىل
وال مرتدين وذحبوا ألنفسهم وعلى أهنم مسوا اهللا تعاىل على ذبيحتهم  أهنم إذا مل يكونوا من نصارى بين تغلب

واختلفوا يف . وكانت الذبيحة مما مل حترم عليهم يف التوراة وال حرموها على أنفسهم أنه جيوز منها ما عدا الشحم
وإذا مل يعلم أهنم  مقابالت هذه الشروط أعين إذا ذحبوا ملسلم باستنابته أو كانوا من نصارى بين تغلب أو مرتدين

مسوا اهللا أو جهل مقصود ذحبهم أو علم أهنم مسوا غري اهللا مما يذحبونه لكنائسهم وأعيادهم أو كانت الذبيحة مما 
أو كانت مما حرموها على أنفسهم مثل الذبائح اليت تكون عند } كُلَّ ِذي ظُفُرٍ{: حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعاىل

فأما إذا ذحبوا باستنابة مسلم فقيل يف املذهب عن . إهلية وكذلك اختلفوا يف الشحوم اليهود فاسدة من قبل خلقة
وسبب االختالف هل من شرط ذبح املسلم اعتقاد حتليل الذبيحة على الشروط . مالك جيوز وقيل ال جيوز

م ألنه ال يصح منه ال حتل ذبيحة الكتايب ملسل: اإلسالمية يف ذلك أم ال؟ فمن رأى أن النية شرط يف الذبيحة قال
َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا {: أعين قوله تعاىل: ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب. وجود هذه النية
  .جيوز وكذلك من اعتقد أن نية املستنيب جتزي وهو أصل قول ابن وهب: قال} الِْكَتابَ ِحلٌّ لَكُْم

تغلب واملرتدين فإن اجلمهور على أن ذبائح النصارى من العرب  وهي ذبائح نصارى بين: وأما املسألة الثانية 
حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب وهو قول ابن عباس ومنهم من مل جيز ذبائحهم وهو أحد قويل الشافعي وهو 

وسبب اخلالف هل يتناول العرب املتنصرين اسم الذين أوتوا الكتاب كما يتناول . مروي عن علي رضي اهللا عنه
وقال . وأما املرتد فإن اجلمهور على أن ذبيحته ال تؤكل. مم املختصة بالكتاب وهم بنو إسرائيل والرومذلك األ
وسبب اخلالف هل املرتد ال يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس . مكروهة: ذبيحته جائزة وقال الثوري: إسحاق

  له حرمة أهل الكتاب أو يتناول؟
  مل يعلم أن أهل الكتاب مسوا اهللا على الذبيحةوهي إذا : وأما املسألة الثالثة 

تؤكل وهو مروي عن علي ولست أذكر فيه يف هذا الوقت خالفا ويتطرق إليه االحتمال بأن يقال : فقال اجلمهور
إن األصل هو أن ال يؤكل من تذكيتهم إال ما كان على شروط اإلسالم فإذا قيل على هذا إن التسمية من شرط 

وأما إذا علم أهنم ذحبوا ذلك ألعيادهم وكنائسهم فإن من . تؤكل ذبائحهم بالشك يف ذلك التذكية وجب أن ال
وسبب . العلماء من كرهه وهو قول مالك ومنهم من أباحه وهو قول أشهب ومنهم من حرمه وهو الشافعي

حيتمل } وا الِْكَتاَب ِحلٌّ لَكُْمَوطََعاُم الَِّذيَن أُوُت{: اختالفهم تعارض عمومي الكتاب يف هذا الباب وذلك أن قوله تعاىل
خمصصا } َوَما أُِهلَّ ِلغَْيرِ اللَِّه بِِه{: وحيتمل أن يكون قوله تعاىل} َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه{: أن يكون خمصصا لقوله تعاىل

ما يصح أن يستثىن من اآلخر فمن جعل إذ كان كل واحد منه} َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِحلٌّ لَكُْم{: لقوله تعاىل
ال جيوز ما : قال} َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لَكُْم{: خمصصا لقوله تعاىل} َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه{: قوله تعاىل

هم فقيل جيوز وقيل وأما إذا كانت الذبيحة مما حرمت علي. جيوز: أهل به للكنائس واألعياد ومن عكس األمر قال
ال جيوز وقيل بالفرق بني أن عليهم بالتوراة أو من قبل أنفسهم أعين بإباحة ما ذحبوا مما حرموا على أنفسهم ومنع ما 



املنع عن ابن القاسم واإلباحة عن ابن وهب : واألقاويل األربعة قوما يف املذهب. حرم اهللا عليهم وقيل يكره وال مينع
أعين اعتقاد حتليل : وأصل االختالف معارضة عموم اآلية الشتراط نية الذكاة. رقة عن أشهبوابن عبد احلكم والتف

الذبيحة بالتذكية فمن قال ذلك شرط يف التذكية قال ال جتوز هذه الذبائح ألهنم ال يعتقدون حتليلها بالتذكية ومن 
وهذا بعينه هو سبب اختالفهم يف أكل . جتوز هذه الذبائح: قال ليس بشرط فيها ومتسك بعموم اآلية احملللة قال

إن وهو قول أشهب ومنهم من : الشحوم من ذبائحهم ومل خيالف يف ذلك أحد غري مالك وأصحابه فمنهم من قال
ويدخل يف الشحوم سبب آخر اخلالف سوى معارضة . قال مكروهة والقوالن عن مالك ومنهم من قال مباحة

ال : الذكاة وهو هل تتبعض التذكية أو ال تتبعض؟ فمن قال تتبعض قالالعموم الشتراط اعتقاد حتليل الذبيحة ب
  تؤكل الشحوم ومن قال ال تتبعض

ويدل على حتليل شحوم ذبائحهم حديث عبد اهللا بن مغفل إذ أصاب جراب الشحم يوم خيرب . يؤكل الشحم: قال
وبني ما حرموا على أنفسهم  ومن فرق بني ما حرم عليهم من ذلك يف أصل شرعهم. وقد تقدم يف كتاب اجلهاد

قال . ما حرم عليهم هو أمر حق فال تعمل فيه الذكاة وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية: قال
واحلق أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفسهم هو يف وقت شريعة اإلسالم أمر باطل إذ كانت ناسخة : القاضي

ي اعتقادهم يف ذلك وال يشترط أيضا أن يكون اعتقادهم يف حتليل الذبائح اعتقاد جلميع الشرائع فيجب أن ال يراع
املسلمني وال اعتقاد شريعتهم ألنه لو اشترط ذلك ملا جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه لكون اعتقاد شريعتهم يف 

هم واهللا أعلم جائزة لنا ذلك منسوخا واعتقاد شريعتنا ال يصح منهم وإمنا هذا حكم خصهم اهللا تعاىل به فذبائح
وأما اجملوس فإن اجلمهور على أنه ال . على اإلطالق وإال ارتفع حكم آية التحليل مجلة فتأمل هذا فإنه بني واهللا أعلم

سنوا هبم سنة أهل : "جتوز ذبائحهم ألهنم مشركون ومتسك قوم يف إجازهتا بعموم قوله عليه الصالة والسالم
. االختالف فيهم من قبل اختالفهم يف هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتابوأما الصابئون ف" . الكتاب

. وأما املرأة والصيب فإن اجلمهور على أن ذبائحهم جائزة غري مكروهة وهو مذهب مالك وكره ذلك أبو املصعب
اذ بن سعيد أن جارية لكعب نقصان املرأة والصيب وإمنا مل خيتلف اجلمهور يف املرأة حلديث مع: والسبب يف اختالفهم

بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة فأدركتها فذكتها حبجر فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك 
وأما اجملنون والسكران فإن مالكا مل جيز ذبيحتهما وأجاز ذلك . وهو حديث صحيح" ال بأس هبا فكلوها: "فقال

الذكاة فمن اشترط النية منع ذلك إذ ال يصح من اجملنون وال من  وسبب اخلالف اشتراط النية يف. الشافعي
وأما جواز تذكية السارق والغاصب فإن اجلمهور على جواز ذلك ومنهم من منع ذلك . ١السكران وخباصة امللتخ

وسبب اختالفهم هل النهي يدل على فساد املنهي عنه أو ال . ورأى أهنا ميتة وبه قال داود وإسحاق بن راهويه
  السارق والغاصب منهي عن ذكاهتا وتناوهلا ومتلكها فإذا كان ذكاها فسدت: يدل؟ فمن قال يدل قال

  ـــــــ
  .القاموس، امللطخ: امللتخ ١

تذكيتهم جائزة ألنه ليس صحة : التذكية ومن قال ال يدل إال إذا كان املنهي عنه شرطا من شروط ذلك الفعل قال
موطأ ابن وهب أنه سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها فلم ير هبا بأسا  ويف. امللك شرطا من شروط التذكية

وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فيما روي عن النيب عليه الصالة والسالم يف الشاة اليت ذحبت بغري إذن رهبا فقال 
  .تاب واهللا أعلموهذا القدر كاف يف أصول هذا الك" أطعموها األسارى: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  كتاب الصيد
  مدخل

  كتاب الصيد

فيما به يكون : الثاين. يف حكم الصيد ويف حمل الصيد: الباب األول: وهذا الكتاب يف أصوله أيضا أربعة أبواب
  .فيمن جيوز صيده: الرابع. يف صفة ذكاة الصيد والشرائط املشترطة يف عمل الذكاة يف الصيد: الثالث. الصيد

   حكم الصيد وحملهالباب األول يف
أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم {: فأما حكم الصيد فاجلمهور على أنه مباح لقوله تعاىل

لماء على أن األمر بالصيد يف هذه اآلية واتفق الع} َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُوا{: مث قال} َعلَْيكُْم صَْيُد الَْبرِّ َما ُدمُْتْم ُحُرماً
فَإِذَا قُِضَيِت الصَّالةُ فَانَْتِشرُوا ِفي الْأَْرضِ وَاْبَتُغوا {: بعد النهي يدل على اإلباحة كما اتفقوا على ذلك يف قوله تعاىل

ل األمر بعد النهي يقتضي أعين أن املقصود به اإلباحة لوقوع األمر به بعد النهي وإن كان اختلفوا ه} ِمْن فَْضلِ اللَِّه
اإلباحة أو ال يقتضيه وإمنا يقتضي على أصله الوجوب وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف وللمتأخرين من 

أصحابه فيه تفصيل حمصول قوهلم فيه أن منه ما هو يف حق بعض الناس واجب ويف حق بعضهم حرام ويف حق 
يف الشرع تغلغل يف القياس وبعد عن األصول املنطوق هبا يف بعضهم مندوب ويف حق بعضهم مكروه وهذا النظر 

الشرع فليس يليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه إمنا هو ذكر املنطوق به من الشرع أو ما كان قريبا من املنطوق 
  وأما حمل الصيد فإهنم أمجعوا. به

  الباب الثاين فيما يكون به الصيد
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيْبلُوَنَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيدِ {: اآلية األوىل قوله تعاىل: واألصل يف هذا الباب آيتان وحديثان

وأما . ةاآلي} قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبَِني{: والثانية قوله تعاىل} َتَنالُهُ أَْيدِيكُْم َورَِماُحكُْم
إذا أرسلت كالبك : "فأحدمها حديث عدي بن حامت وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له: احلديثان

  املعلمة وذكرت اسم اهللا عليها فكل مما أمسكن عليك وإن أكل الكلب فال تأكل فإين أخاف أن يكون إمنا

وسأله عن " لى كلبك ومل تسم على غريهأمسك على نفسه وإن خالطها كالب غريها فال تأكل فإمنا مسيت ع
. وهذا احلديث هو أصل يف أكثر ما يف هذا الكتاب" إذا أصاب بعرضه فال تأكل فإنه وقيذ: "املعراض فقال

ما أصبت بقوسك فسم اهللا مث كل : "واحلديث الثاين حديث أيب ثعلبة اخلشين وفيه من قوله عليه الصالة والسالم
. وهذان احلديثان اتفق أهل الصحيح على إخراجهما" علم وأدركت ذكاته فكلوما صدت بكلبك الذي ليس مب

حيوان جارح : واآلالت اليت يصاد هبا منها ما اتفقوا عليها باجلملة ومنها ما اختلفوا فيها ويف صفاهتا وهي ثالث
السنة وكذلك مبا فأما احملدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام للنص عليها يف الكتاب و. وحمدد ومثقل

جرى جمراها مما يعقر ما عدا األشياء اليت اختلفوا يف عملها يف ذكاة احليوان اإلنسي وهي السن والظفر والعظم وقد 
وأما املثقل فاختلفوا يف الصيد به مثل الصيد باملعراض واحلجر فمن . تقدم اختالفهم يف ذلك فال معىن إلعادته

أدركت ذكاته ومنهم من أجازه على اإلطالق ومنهم من فرق بني ما قتله املعراض  العلماء من مل جيز من ذلك إال ما
أو احلجر بثقله أو حبده إذا خرق جسد الصيد فأجازه إذا خرق إذا مل خيرق وهبذا القول قال مشاهري فقهاء األمصار 



وسبب اختالفهم . ددالشافعي ومالك وأبو حنيفة وأمحد والثوري وغريهم وهو راجع إىل أنه ال ذكاة إال مبح
معارضة األصول يف هذا الباب بعضها بعضا ومعارضة األثر هلا وذلك أن من األصول يف هذا الباب أن الوقيذ حمرم 
بالكتاب واإلمجاع ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد فمن رأى أن ما قتل املعراض وقيذ منعه على اإلطالق ومن رآه 

معترب فيه أجازه على اإلطالق ومن فرق بني ما خرق من ذلك أو مل خيرق عقرا خمتصا بالصيد وأن الوقيذ غري 
وأما احليوان اجلارح فاالتفاق واالختالف فيه منه متعلق . فمصريا إىل حديث عدي بن حامت املتقدم وهو الصواب

ود فإنه كرهه فأما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكالب ما عدا الكلب األس. بالنوع طاعة ومنه ما يتعلق بالشرط
  قوم منهم احلسن البصري

وأما اجلمهور فعلى . ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان هبيما وبه قال إسحاق: وإبراهيم النخعي وقتادة وقال أمحد
َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن {: وسبب اختالفهم معارضة القياس للعموم وذلك أن عموم قوله تعاىل. إجازة صيده إذا كان معلما

يقتضي تسوية مجيع الكالب يف ذلك وأمره عليه الصالة والسالم بقتل الكلب األسود البهيم } رِحِ ُمكَلِّبَِنيالَْجوَا
وأما الذي . يقتضي يف ذلك القياس أن ال جيوز اصطياده على رأي من رأى أن النهي يدل على فساد املنهي عنه

يور وحيواناهتا الساعية فمنهم من إذا علمت حىت اختلفوا فيه من أنواع اجلوارح فيما عدا الكلب ومن جوارح الط
السنور كما قال ابن شعبان وهو مذهب مالك وأصحابه وبه قال فقهاء األمصار وهو مروي عن ابن عباس أعين أن 

ال اصطياد جبارح ما عدا الكلب ال باز وال صقر : وقال قوم. ما قبل التعليم من مجيع اجلوارح فهو آلة لذكاة الصيد
جيوز : ذلك إال ما أدركت ذكاته وهو قول جماهد واستثىن بعضهم من الطيور اجلارحة البازي فقط فقال وال غري

أحدمها قياس سائر اجلوارح على الكالب وذلك أنه قد يظن : وسبب اختالفهم يف هذا الباب شيئان. صيده وحده
إال أن يتأول أن لفظة مكلبني } الْجََوارِحِ ُمكَلِّبَِني وََما َعلَّْمُتْم ِمَن{: أن النص إمنا ورد يف الكالب أعين قوله تعاىل

مشتقة من كلب اجلارح ال من لفظ الكلب ويدل على هذا عموم اسم اجلوارح الذي يف اآلية فعلى هذا يكون 
والسبب الثاين هل من شرط اإلمساك اإلمساك على صاحبه أم . سبب االختالف االشتراك الذي يف لفظة مكلبني

ن من شرطه فهل يوجد الكلب أو ال يوجد؟ فمن قال ال يقاس سائر اجلوارح على الكالب وأن لفظة ال؟ وإن كا
أعين على : مكلبني هي مشتقة من اسم الكلب ال من اسم غري الكلب أو أنه ال يوجد اإلمساك إال يف الكلب

رح ومل يشترط يف ال يصاد جبارح سوى الكلب ومن قاس على الكلب سائر اجلوا: صاحبه وأن ذلك شرط قال
وأما من استثىن من ذلك البازي . جيوز صيد سائر اجلوارح إذا قبلت التعليم: اإلمساك اإلمساك على صاحبه قال

: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيد البازي فقال: فقط فمصريا إىل ما روي عن عدي بن حامت أنه قال
  وأما الشروط املشترطة. اقهم يف أنواع اجلوارحخرجه الترمذي فهذه اتف" ما أمسك عليك فكل"

وقوله عليه } َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبَِني{: يف اجلوارح فإن منها ما اتفقوا عليه وهو التعليم باجلملة لقوله تعاىل
: لتعليم ثالثة أصنافا: واختلفوا يف صفة التعليم وشروطه فقال قوم" إذا أرسلت كلبك املعلم: "الصالة والسالم

وال خالف بينهم يف . والثالث أن تزجره فيزدجر. والثاين أن تشليه فينشلي. أحدها أن تدعو اجلارح فيجيب
اشتراط هذه الثالثة يف الكلب وإمنا اختلفوا يف اشتراط االنزجار يف سائر اجلوارح فاختلفوا أيضا يف هل من شرطه 

إن هذه : على اإلطالق ومنهم من اشترطه يف الكلب فقط وقول مالكأن ال يأكل اجلارح؟ فمنهم من اشترطه 
ليس يشترط االنزجار فيما ليس يقبل ذلك : الشروط الثالثة شرط يف الكالب وغريها وقال ابن حبيب من أصحابه

من شرط اجلوارح مثل البزاة والصقور وهو مذهب مالك أعين أنه ليس من شرط اجلارح ال كلب وال غريه أن ال 



كل واشترطه بعضهم يف الكلب ومل يشترطه فيما عداه من جوارح الطيور ومنهم من اشترطه كما قلنا يف الكل يأ
فاخلالف يف هذا الباب . واجلمهور على جواز أكل صيد البازي والصقر وإن أكل ألن تضريته إمنا تكون باألكل

وسبب . لثاين هل من شرطه أال يأكل؟أحدمها هل من شرط التعليم أن ينزجر إذا زجر؟ وا: راجع إىل موضعني
والثاين هل إذا أكل فهو ممسك أم ال؟ . أحدمها اختالف اآلثار يف ذلك: اخلالف يف اشتراط األكل أو عدمه شيئان

فإن أكل فال تأكل فإين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه : فأما اآلثار فمنها حديث عدي بن حامت املتقدم وفيه
إذا أرسلت كلبك : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ذا حديث أيب ثعلبة اخلشين قالواحلديث املعارض هل

فمن مجع بني احلديثني بأن محل " وإن أكل: "وإن أكل منه يا رسول اهللا؟ قال: قلت" املعلم وذكرت اسم اهللا فكل
جح حديث عدي بن خامت ليس من شرطه أال يأكل ومن ر: حديث عدي بن حامت على الندب وهذا على اجلواز قال

إذ هو حديث متفق عليه وحديث أيب ثعلبة خمتلف فيه ولذلك مل خيرجه الشيخان البخاري ومسلم وقال من شرط 
قال إن أكل من الصيد مل يؤكل وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأمحد . اإلمساك أن ال يأكل بدليل احلديث املذكور

أكل ما أكل الكلب كما قلنا مالك وسعيد بن مالك وابن عمر  وإسحق والثوري وهو قول ابن عباس ورخص يف
  وقالت. وسليمان

املالكية املتأخرة إنه ليس األكل بدليل على أنه مل ميسك لسيده وال اإلمساك لسيده بشرط يف الذكاة ألن نية الكلب 
حلديث وخالف ظاهر غري معلومة وقد ميسك لسيده مث يبدو له فيمسك لنفسه وهذا الذي قالوه خالف النص يف ا

ولإلمساك على سيد الكلب طريق تعرف به وهو العادة } فَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم{: الكتاب وهو قوله تعاىل
وأما اختالفهم " . فإن أكل فال تأكل فإين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه: "ولذلك قال عليه الصالة والسالم
 اختالفهم يف قياس سائر اجلوارح يف ذلك على الكلب ألن الكلب الذي ال يزدجر يف االزدجار فليس له سبب إال

  .ال يسمى معلما باتفاق فأما سائر اجلوارح إذا مل تنزجر هل تسمى معلمة أم ال؟ ففيه التردد وهو سبب اخلالف

  يف معرفة الذكاة املختصة بالصيد وشرطها: الباب الثالث

  ملختصة بالصيد وشروطهاالباب الثالث يف معرفة الذكاة ا
واختلفوا يف شروطها اختالفا كثريا وإذا اعتربت أصوهلا اليت . واتفقوا على أن الذكاة املختصة بالصيد هي العقر

اثنان يشتركان يف الذكاتني أعين ذكاة : االختالف سوى الشروط املشترطة يف اآللة ويف الصائد وجدهتا مثانية شروط
أحدها أهنا إن مل تكن اآللة أو اجلارح الذي : وستة ختتص هبذه الذكاة. نية والتسميةاملصيد وغري املصيد وهي ال

أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله فإنه جيب أن يذكى بذكاة احليوان اإلنسي إذا قدر عليه قبل أن ميوت مما أصابه من 
والثاين أن يكون الفعل . بوأما إن كان قد أنفذ مقاتله فليس جيب ذلك وإن كان قد يستح. اجلارح أو من الضرب

أعين ال من اآللة كاحلال يف احلبالة وال من اجلارح كاحلال : الذي أصيب به الصيد مبدؤه من الصائد ال من غريه
والرابع أن ال . والثالث أن ال يشاركه يف العقر من ليس عقره ذكاة. فيما يصيب الكلب الذي ينشلي من ذاته

واخلامس أن ال يكون الصيد مقدورا عليه يف وقت . لك عند غيبته عن عينهيشك يف عني الصيد الذي أصابه وذ
فهذه هي أصول الشروط اليت من . والسادس أن ال يكون موته من رعب من اجلارح أو بصدمة منه. اإلرسال عليه

فون يف قبل اشتراطها أو ال اشتراطها عرض اخلالف بني الفقهاء ورمبا اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروط وخيتل
  وجودها



يف نازلة نازلة كاتفاق املالكية على أن من شرط الفعل أن يكون مبدؤه من الصائد واختالفهم إذا أفلت اجلارح من 
يده أو خرج بنفسه مث أغراه هل جيوز ذلك الصيد أم ال لتردد هذه احلال بني أن يوجد هلا هذا الشرط أو ال يوجد 

. طه إذا أدرك غري منفوذ املقاتل أن يذكى إذا قدر عليه قبل أن ميوتكاتفاق أيب حنيفة ومالك على أن من شر
واختالفهم بني أن خيلصه حيا فيموت يف يده قبل أن يتمكن من ذكاته فإن أبا حنيفة منع هذا وأجازه مالك ورآه 

ري منفوذ مثل األول أعين إذا مل يقدر على ختليصه من اجلارح حىت مات لتردد هذه احلال بني أن يقال أدركه غ
وإذا كانت هذه الشروط هي أصول . املقاتل ويف غري يد اجلارح فأشبه املفرط أو مل يشبهه فلم يقع منه تفريط

الشروط املشترطة يف الصيد مع سائر الشروط املذكورة يف اآللة والصائد نفسه على ما سيأيت جيب أن يذكر منها ما 
أما التسمية : فنقول. ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه وأسباب اخلالف يف

والنية فقد تقدم اخلالف فيهما وسببه يف كتاب الذبائح ومن قبل اشتراط النية يف الذكاة مل جيز عند من اشترطها إذا 
و حنيفة أرسل اجلارح على صيد وأخذ آخر ذكاة ذلك الصيد الذي مل يرسل عليه وبه قال مالك وقال الشافعي وأب

ذلك جائز ويؤكل ومن قبل هذا أيضا اختلف أصحاب مالك يف اإلرسال على صيد غري مرئي : وأمحد وأبو ثور
كالذي يرسل على ما يف غيضة أو من وراء أكمة وال يدري هل هنالك شيء أم ال؟ ألن القصد يف هذا يشوبه شيء 

ستة اليت ذكرناها وهو أن عقر اجلارح له إذا مل وأما الشرط األول اخلاص بذكاة الصيد من الشروط ال. من اجلهل
ينفذ مقاتله إمنا يكون إذا مل يدركه واجلواب حيا فباشتراطه قال مجهور العلماء ملا جاء يف حديث عدي بن حامت يف 

 إذا أدركته حيا ومل يكن: وكان النخعي يقول" وإن أدركته حيا فاذحبه: "بعض رواياته أنه قال عليه الصالة والسالم
فَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن {: معك حديدة فأرسل عليه الكالب حىت تقتله وبه قال احلسن البصري مصريا لعموم قوله تعاىل

ال يتواىن املرسل يف طلب الصيد فإن تواىن فأدركه ميتا فإن كان منفوذ : ومن قبل هذا الشرط قال مالك} َعلَْيكُْم
  املقاتل بسهم حل

وأما الشرط الثاين وهو أن . ل أنه لو مل يتوان لكان ميكن أن يدركه حيا غري منفوذ املقاتلأكله وإال مل حيل من أج
يكون الفعل مبدؤه من القانص ويكون متصال حىت يصيب الصيد فمن قبل اختالفهم فيه اختلفوا فيما تصيبه احلبالة 

ورخص فيه احلسن البصري ومن هذا والشبكة إذا أنفذت املقاتل مبحدد فيها فمنع ذلك مالك والشافعي واجلمهور 
وأما الشرط . األصل مل جيز مالك الصيد الذي أرسل عليه اجلارح فتشاغل بشيء آخر مث عاد إليه من قبل نفسه

. الثالث وهو أن ال يشاركه يف العقر من ليس عقره ذكاة له فهو شرط جممع عليه فيما أذكر ألنه ال يدري من قتله
ال يشك يف عني الصيد وال يف قتل جارحه له فمن قبل ذلك اختلفوا يف أكل الصيد إذا وأما الشرط الرابع وهو أن 
ال بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به : غاب مصرعه فقال مالك مرة

لصيد من اجلارح مل إذا بات ا: سهمك ما مل يبت فإذا بات فإين أكرهه وبالكراهية قال الثوري وقال عبد الوهاب
ال : يؤكل فيهما مجيعا إذا وجد منفوذ املقاتل وقال مالك يف املدونة: يؤكل ويف السهم خالف وقال ابن املاجشون

القياس أن ال تأكله إذا غاب عنك مصرعه وقال : يؤكل فيهما مجيعا إذا بات وإن وجد منفوذ املقاتل وقال الشافعي
ب يف طلبه فوجده واجلواب مقتوال جاز أكله ما مل يترك الكلب الطلب فإن إذا توارى الصيد والكل: أبو حنيفة

والسبب الثاين اختالف اآلثار يف هذا الباب فروى مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود عن أيب . تركه كرهنا أكله
وى مسلم عن أيب ور" كل ما مل يننت: "ثعلبة عن النيب عليه الصالة والسالم يف الذي يدرك صيده بعد ثالث فقال

ويف حديث " إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما مل يبت: "ثعلبة أيضا عن النيب عليه الصالة والسالم قال
إذا وجدت سهمك فيه ومل جتد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله : "عدي بن حامت أنه قال عليه الصالة والسالم



بالسهم أو يصيبه اجلارح فيسقط يف ماء أو يتردى من مكان عال  ومن هذا الباب اختالفهم يف الصيد يصاد" . فكل
  ال يؤكل ألنه: فقال مالك

ال يدرى من أي األمرين مات أال أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله وال يشك أن منه مات وبه قال اجلمهور وقال أبو 
يؤكل أصال إذا أصيبت املقاتل وقع  ال: وقال عطاء. ال يؤكل إن وقع يف ماء منفوذ املقاتل ويؤكل إن تردى: حنيفة

يف ماء أو تردى من موضع عال إلمكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو من املاء قبل زهوقها من قبل إنفاذ 
: وأما موته من صدم اجلارح له فإن ابن القاسم منعه قياسا على املثقل وأجازه أشهب لعموم قوله تعاىل. املقاتل

وأما كونه يف حني . ومل خيتلف املذهب أن ما مات من خوف اجلارح أنه غري مذكى} ْمَسكَْن َعلَْيكُْمفَكُلُوا ِممَّا أَ{
وذلك يوجد إذا كان الصيد مقدورا على أخذه باليد . اإلرسال غري مقدور عليه فإنه شرط فيما علمت متفق عليه

اه أحد فكسر جناحه أو ساقه ويف هذا إما من قبل أنه قد نشب يف شيء أو تعلق بشيء أو رم. دون خوف أو غرر
الباب فروع كثرية من قبل تردد بعض األحوال بني أن يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه مقدور عليه مثل أن 

واختلفوا يف صفة العقر إذا ضرب الصيد . تضطره الكالب فيقع يف حفرة فقيل يف املذهب يؤكل وقيل ال يؤكل
يؤكالن مجيعا وفرق قوم بني أن يكون ذلك العضو : الصيد إال ما بان منه وقال قوم يؤكل: فأبني منه عضو فقال قوم
إن كان مقتال أكال مجيعا وإن كان غري مقتل أكل الصيد ومل يؤكل العضو وهو معىن قول : مقتال أو غري مقتل فقالوا

وسبب اختالفهم . لثاينوإىل هذا يرجع خالفهم يف أن يكون القطع بنصفني أو يكون أحدمها أكرب من ا: مالك
فَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن {: لعموم قوله تعاىل" ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة: "معارضة قوله عليه الصالة والسالم

يؤكل الصيد : فمن غلب حكم الصيد وهو العقر مطلقا قال} َتنَالُُه أَْيدِيكُْم َورَِماُحكُْم{: ولعموم قوله تعاىل} َعلَْيكُْم
والعضو املقطوع من الصيد ومحل احلديث على اإلنسي ومن محله على الوحشي واإلنسي معا واستثىن من ذلك 

يؤكل الصيد دون العضو البائن ومن اعترب يف ذلك احلياة املستقرة أعين يف :العموم باحلديث العضو املقطوع فقال
  .قوله وهي حية فرق بني أن يكون العضو مقتال أو غري مقتل

  الرابع يف شروط القانص الباب
وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه وقد تقدم ذلك يف كتاب الذبائح املتفق عليها واملختلف فيها وخيص 

َوُحرَِّم َعلَْيكُْم صَْيُد الَْبرِّ َما {: االصطياد يف الرب شرط زائد وهو أن ال يكون حمرما وال خالف يف ذلك لقوله تعاىل
اصطاد حمرم فهل حيل ذلك الصيد للحالل أم هو ميتة ال حيل ألحد أصال؟ اختلف فيه الفقهاء  فإن} ُدْمُتْم ُحرُماً

وسبب اختالفهم هو . فذهب مالك إىل أنه ميتة وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إىل أنه جيوز لغري احملرم أكله
واختلفوا من هذا . السارق والغاصباألصل املشهور وهو هل النهي يعود بفساد املنهي أم ال؟ وذلك مبنزلة ذبح 

االصطياد به جائز فإن املعترب الصائد ال اآللة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة : الباب يف كلب اجملوس املعلم فقال مالك
َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن {: وغريهم وكرهه جابر بن عبد اهللا واحلسن وعطاء وجماهد والثوري ألن اخلطاب يف قوله تعاىل

  .متوجه حنو املؤمنني وهذا كاف حبسب املقصود من هذا الكتاب واهللا املوفق للصواب} ارِحِ ُمكَلِّبَِنيالَْجَو

  كتاب العقيقة

  كتاب العقيعة
. يف معرفة حملها: والثاين. يف معرفة حكمها: األول: والقول احمليط بأصول هذا الكتاب ينحصر يف ستة أبواب



يف سن هذا النسك : اخلامس. يف معرفة وقت هذا النسك: الرابع. عقيف معرفة من يعق عنه وكم ي: والثالث
  .حكم حلمها وسائر أجزائها: السادس. وصفته

فأما حكمها فذهبت طائفة منهم الظاهرية إىل أهنا واجبة وذهب اجلمهور إىل أهنا سنة وذهب أبو حنيفة إىل أهنا 
وسبب اختالفهم تعارض مفهوم اآلثار يف هذا . عليست فرضا وال سنة وقد قيل إن حتصيل مذهبه أهنا عنده تطو

كل غالم مرهتن بعقيقته تذبح عنه يوم : "الباب وذلك أن ظاهر حديث مسرة وهو قول النيب عليه الصالة والسالم
  يقتضي الوجوب وظاهر قوله عليه الصالة والسالم" سابعه ومياط عنه األذى

يقتضي الندب " د له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعلال أحب العقوق ومن ول: "وقد سئل عن العقيقة فقال
ليست بسنة وال فرض وخرج احلديثني أبو : العقيقة سنة ومن فهم اإلباحة قال: أو اإلباحة فمن فهم منه الندب قال
  .داود ومن أخذ حبديث مسرة أوجبها

وأما مالك . الضحايا من األزواج الثمانيةوأما حملها فإن مجهور العلماء على أنه ال جيوز يف العقيقة إال ما جيوز يف 
فاختار فيها الضأن على مذهبه يف الضحايا واختلف قوله هل جيزي فيها اإلبل والبقر أو ال جيزي؟ وسائر الفقهاء 

وسبب اختالفهم تعارض اآلثار يف هذا الباب . على أصلهم أن اإلبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم
فحديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عق عن احلسن واحلسني كبشا كبشا أما األثر . والقياس
وأما القياس فألهنا نسك فوجب أن يكون األعظم . خرجهما أبو داود" عن اجلارية شاة وعن الغالم شاتان: "وقوله

  .فيها أفضل قياسا على اهلدايا
ال يعق عن : واألنثى الصغريين فقط وشذ احلسن فقالوأما من يعق عنه فإن مجهورهم على أنه يعق عن الذكر 

يوم : "ودليل اجلمهور على تعلقها بالصغري قوله عليه الصالة والسالم. اجلارية وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبري
ودليل من خالف ما روي عن أنس أن النيب عليه الصالة والسالم عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة " . سابعه

ودليل من " . عن اجلارية شاة وعن الغالم شاتان: "ا على تعلقها باألنثى قوله عليه الصالة والسالمودليلهم أيض
وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا أيضا " . كل غالم مرهتن بعقيقته: "اقتصر هبا على الذكر قوله عليه الصالة والسالم

يعق عن اجلارية : افعي وأبو ثور وأبو داود وأمحديعق عن الذكر واألنثى بشاة شاة وقال الش: يف ذلك فقال مالك
فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو . وسبب اختالفهم اختالف اآلثار يف هذا الباب. شاة وعن الغالم شاتان

" يف العقيقة عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية شاة: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: داود قال
وهذا يقتضي الفرق يف ذلك بني الذكر واألنثى وما روي أنه عق عن احلسن واحلسني كبشا . املتماثلتان: أتانواملكاف

  .كبشا يقتضي االستواء بينهما

وأما وقت هذا النسك فإن مجهور العلماء على أنه يوم سابع املولود ومالك ال يعد يف األسبوع اليوم الذي ولد فيه 
واختلف . إن عق ليال مل جيزه: وقال ابن القاسم يف العتبية. بن املاجشون حيتسب بهإن ولد هنارا و عبد امللك 

أعين ضحى وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك يف : أصحاب مالك يف مبدأ وقت اإلجزاء فقيل وقت الضحايا
  .الثالثاهلدايا وال شك أن من أجاز الضحايا ليال أجاز هذه ليال وقد قيل جيوز يف السابع الثاين و

وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها اجلائزة أعين أنه يتقى فيها من العيوب ما يتقي يف الضحايا وال 
  .أعلم يف هذا خالفا يف املذهب وال خارجا منه

وأما حكم حلمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم حلم الضحايا يف األكل والصدقة ومنع العلماء على أنه كان يدمى 



س الطفل يف اجلاهلية بدمها وأنه نسخ يف اإلسالم وذلك حلديث بريدة األسلمي قال كنا يف اجلاهلية إذا ولد رأ
ألحدنا غالم ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء اإلسالم كنا نذبح وحنلق رأسه ونلطخه بزعفران وشذ احلسن 

ب كسر عظامها ملا كانوا يف اجلاهلية يقطعوهنا من ميس رأس الصيب بقطنة قد غمست يف الدم واستح: و قتادة فقاال
واختلف يف حالق رأس املولود يوم السابع والصدقة بوزن شعره فضة فقيل هو مستحب وقيل هو غري . املفاصل

مستحب والقوالن عن مالك واالستحباب أجود وهو قول ابن حبيب ملا رواه مالك يف املوطأ أن فاطمة بنت رسول 
  .يه وسلم حلقت شعر احلسن واحلسني وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضةاهللا صلى اهللا عل

  كتاب األطعمة واألشربة

: اجلملة الثانية. نذكر فيها احملرمات يف حال االختيار: اجلملة األوىل: والكالم يف أصول هذا الكتاب يتعلق جبملتني
  .نذكر فيها أحواهلا يف حال االضطرار

  :اجلملة األوىل
فأما احليوان الذي يغتذى به فمنه حالل يف الشرع ومنه حرام وهذا منه بري . ة اإلنسانية نبات وحيوانواألغذي

  .ومنه حبري

فأما . وكل هذه منها ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه. واحملرمة منها ما لعينها ومنها ما تكون لسبب وارد عليها
امليتة واملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل السبع وكل ما  :احملرمة لسبب وارد عليها فهي باجلملة تسعة

فأما . نقصه شرط من شروط التذكية من احليوان الذي التذكية شرط يف أكله واجلاللة والطعام احلالل خيالطه جنس
هي حالل بإطالق : ومفقال ق: امليتة فاتفق العلماء على حترمي ميتة الرب واختلفوا يف ميتة البحر على ثالث أقوال

وسبب اختالفهم . ما طفا من السمك حرام وما جزر عنه البحر فهو حالل: هي حرام بإطالق وقال قوم: وقال قوم
تعارض اآلثار يف هذا الباب ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية وموافقته لبعضها موافقة جزئية ومعارضة 

وأما اآلثار املعارضة هلذا . } ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ{: فهو قوله تعاىلفأما العموم . بعضها لبعض معارضة جزئية
أما املتفق عليه فحديث جابر وفيه أن أصحاب . العموم معارضة كلية فحديثان الواحد متفق عليه واآلخر خمتلف فيه

حر فأكلوا منه بضعة وعشرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجدوا حوتا يسمى العنرب أو دابة قد جزر عنه الب
فأرسلوا منه " هل معكم من حلمه شيء: "يوما أو شهرا مث قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه فقال

وأما احلديث . إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكله وهذا إمنا يعارض الكتاب معارضة كلية مبفهومه ال بلفظه
رواه مالك عن أيب هريرة أنه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه احلل ميتته وأما الثاين املختلف فيه فما 

احلديث املوافق للعموم موافقة جزئية فما روى إمساعيل بن أمية عن أيب الزبري عن جابر عن النيب عليه الصالة 
أضعف عندهم من حديث وهو حديث " ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما طفا فال تأكلوه: "والسالم قال

: وسبب ضعف حديث مالك أن يف رواته من ال يعرف وأنه ورد يف طريق واحد قال أبو عمر بن عبد الرب. مالك
وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوه على جابر فمن رجح حديث . بل رواته معروفون وقد ورد من طرق

   يستثن من ذلك إالجابر هذا على حديث أيب هريرة لشهادة عموم الكتاب له مل

وأما من قال باملنع . ما جزر عنه البحر إذ مل يرد يف ذلك تعارض ومن رجح حديث أيب هريرة قال باإلباحة مطلقا
مطلقا فمصريا إىل ترجيح عموم الكتاب وباإلباحة مطلقا قال مالك والشافعي وباملنع مطلقا قال أبو حنيفة وقال قوم 



وأما اجلاللة وهي . اليت ذكر اهللا مع امليتة فال خالف أن حكمها عندهم حكم امليتة وأما اخلمسة. غري هؤالء بالفرق
أما األثر فما روي أنه عليه الصالة . وسبب اختالفهم معارضة القياس لألثر. اليت تأكل النجاسة فاختلفوا يف أكلها

اس املعارض هلذا فهو أن ما يرد جوف وأما القي. والسالم هنى عن حلوم اجلاللة وألباهنا خرجه أبو داود عن ابن عمر
احليوان ينقلب إىل حلم ذلك احليوان وسائر أجزائه فإذا قلنا إن حلم احليوان حالل وجب أن يكون ملا ينقلب من 
ذلك حكم ما ينقلب إليه وهو اللحم كما لو انقلب ترابا أو كانقالب الدم حلما والشافعي حيرم اجلاللة ومالك 

ختالط احلالل فاألصل فيه احلديث املشهور من حديث أيب هريرة وميمونة أنه سئل عليه يكرهها وأما النجاسة 
إن كان جامدا فاطرحوها وما حوهلا وكلوا الباقي وإن كان ذائبا : "الصالة والسالم عن الفأرة تقع يف السمن فقال

حدمها من يعترب يف التحرمي املخالطة أ: وللعلماء يف النجاسة ختالط املطعومات احلالل مذهبان" فأريقوه أو ال تقربوه
. فقط وإن مل يتغري للطعام لون وال رائحة وال طعم من قبل النجاسة اليت خالطته وهو املشهور والذي عليه اجلمهور

وسبب اختالفهم اختالفهم يف . والثاين مذهب من يعترب يف ذلك التغري وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك
هذا احلديث مير : ن منهم من جعله من باب اخلاص أريد به اخلاص وهم أهل الظاهر فقالوامفهوم احلديث وذلك أ

على ظاهره وسائر األشياء يعترب فيها تغريها بالنجاسة أو ال تغريها هبا ومنهم من جعله من باب اخلاص أريد به العام 
أنه مل يتعلل هلم الفرق بني أن يكون  وهم اجلمهور فقالوا املفهوم منه أن بنفس خمالطة النجس ينجس احلالل إال

أعين يف حالة الذوبان وجيب : جامدا أو ذائبا لوجود املخالطة يف هاتني احلالتني وإن كانت يف إحدى احلالتني أكثر
على هذا أن يفرق بني املخالطة القليلة والكثرية فلما مل يفرقوا بينهما فكأهنم اقتصروا من بعض احلديث على ظاهره 

  وأما احملرمات لعينها فمنها. ه على القياس عليه ولذلك أقرته الظاهرية كله على ظاهرهومن بعض

حلم اخلنزير والدم فأما : ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه فأما املتفق منها عليه فاتفق املسلمون منها على اثنني
بشعره ويف طهارة جلده مدبوغا وغري مدبوغ  اخلنزير فاتفقوا على حترمي شحمه وحلمه وجلده واختلفوا يف االنتفاع

وأما الدم فاتفقوا على حترمي املسفوح منه من احليوان املذكى واختلفوا يف غري . وقد تقدم ذلك يف كتاب الطهارة
وكذلك اختلفوا يف دم احلوت فمنهم من رآه جنسا ومنهم من مل يره جنسا واالختالف يف هذا كله . املسفوح منه

: وسبب اختالفهم املسفوح معارضة اإلطالق للتقييد وذلك أن قوله تعاىل. مالك وخارجا عنه موجود يف مذهب
يقتضي حبسب } أَْو َدماً َمْسفُوحاً{: والدم يقتضي حترمي مسفوح الدم وغريه وقوله تعاىل} ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ{

اشترط يف التحرمي السفح ومن رأى أن اإلطالق يقتضي دليل اخلطاب حترمي املسفوح فقط فمن رد املطلق إىل املقيد 
حكما زائدا على التقييد وأن معارضة املقيد للمطلق إمنا هو من باب دليل اخلطاب واملطلق عام والعام أقوى من 

والسفح املشترط يف حرمية الدم إمنا هو دم . حيرم قليل الدم وكثريه: دليل اخلطاب قضى باملطلق على املقيد وقال
وأما أكل دم يسيل من احليوان احلي . يوان املذكى أعين أنه الذي يسيل عند التذكية من احليوان احلالل األكلاحل

وأما . فقليله وكثريه حرام وكذلك الدم من احليوان احملرم األكل وإن ذكي فقليله وكثريه حرام وال خالف يف هذا
وأما القياس فما ميكن . } َوالدََّم{: العموم فقوله تعاىل أما. سبب اختالفهم يف دم احلوت فمعارضة العموم للقياس

أن يتوهم من كون الدم تابعا يف التحرمي مليتة احليوان أعين أن ما حرم ميتته حرم دمه وما حل ميتته حل دمه ولذلك 
كر الفقهاء يف وقد تكلمنا يف هذه املسألة يف كتاب الطهارة ويذ: قال القاضي. رأى مالك أن ما ال دم له فليس مبيتة

وهذا احلديث يف غالب ظين " أحلت لنا ميتتان ودمان: "هذا حديثا خمصصا لعموم الدم قوله عليه الصالة والسالم
أحدها من الطري ومن : وأما احملرمات لعينها املختلف فيها فأربعة. ليس هو يف الكتب املشهورة من كتب احلديث



والثالث حلوم احليوان املأمور بقتله يف احلرم والرابع حلوم احليوانات اليت  .ذوات األربع والثاين ذوات احلافر اإلنسية
  وحكى أبو حامد. تعافها النفوس وتستخبثها بالطبع

كاخلطاف والنحل فيكون هذا جنسا خامسا من املختلف : عن الشافعي أنه حيرم حلم احليوان املنهي عن قتله قال
  .فيه

فروى ابن القاسم عن مالك أهنا مكروهة وعلى هذا القول عول مجهور أصحابه  ذوات األربع: فأما املسألة األوىل 
وهو املنصور عندهم وذكر مالك يف املوطأ ما دليله أهنا وذلك أنه قال بعقب حديث أيب هريرة عن النيب عليه 

ذهب الشافعي  وعلى ذلك األمر عندنا وإىل حترميها" أكل كل ذي ناب من السباع حرام: "الصالة والسالم أنه قال
كل ما أكل اللحم فهو سبع حىت : وأشهب وأصحاب مالك وأبو حنيفة إال أهنم اختلفوا يف احملرمة فقال أبو حنيفة

يؤكل الضبع والثعلب احملرمة اليت تعدو على الناس : الفيل والضبع والريبوع عنده وكذلك السنور وقال الشافعي
هب ومجهورهم على أن القرد ال يؤكل وال ينتفع به وعند الشافعي كاألسد والنمر والذئب وكال القولني يف املذ

وسبب اختالفهم يف حترمي من ذوات . أيضا أن الكلب حرام ال ينتفع به ألنه فهم من النهي عن سؤره جناسة عينه
اآلية } َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعمُُه قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً{: األربع معارضة الكتاب لآلثار وذلك أن ظاهر قوله

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن ما عدا املذكور يف هذه اآلية حالل وظاهر حديث أيب ثعلبة اخلشين أنه قال
وأما مالك فما رواه يف هذا املعىن . عن أكل كل ذي ناب من السباع إن السباع حمرمة هكذا رواه البخاري ومسلم

أكل كل ذي ناب من : "ة هو أبني يف املعارضة وهو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالمن طريق أيب هرير
. وذلك أن احلديث األول قد ميكن اجلمع بينه وبني اآلية بأن حيمل النهي املذكور فيه على الكراهية" السباع حرام

اسخ لآلية عند من رأى أن الزيادة نسخ وأما حديث أيب هريرة فليس ميكن اجلمع بينه وبني اآلية إال أن يعتقد أنه ن
ومن رأى أن . فمن مجع بني حديث أيب ثعلبة واآلية محل حديث على الكراهية. وأن القرآن ينسخ بالسنة املتواترة

  حديث أيب هريرة يتضمن زيادة على ما يف اآلية حرم ومن اعتقد أن الضبع والثعلب حمرمان فاستدالال

سألت جابر بن عبد اهللا عن الضبع : ة فمصريا ملا روى عبد الرمحن بن عمار قالبعموم ومن خصص من ذلك العادي
. آكلها؟ قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت فأنت مسعت ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال نعم

عليه الصالة وهذا احلديث وإن كان انفرد به عبد الرمحن فهو ثقة عند مجاعة أئمة احلديث وملا ثبت من إقراره 
وأما سباع الطري فاجلمهور على أهنا حالل ملكان اآلية املتكررة وحرمها قوم ملا . والسالم على أكل الضب بني يديه
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل : جاء يف حديث ابن عباس أنه قال

  .يخان وإمنا ذكره أبو داودخملب من الطري إال أن هذا احلديث مل خيرجه الش
أعين اخليل والبغال واحلمري فإن مجهور العلماء على : وهي اختالفهم يف ذوات احلافر اإلنسي: وأما املسألة الثانية 

حترمي حلوم احلمر اإلنسية إال ما روي عن ابن عباس وعائشة أهنما كانا يبيحاهنا وعن مالك أنه كان يكرهها رواية 
وأما . مهور وكذلك اجلمهور على حترمي البغال وقوم كرهوها ومل حيرموها وهو مروي عن مالكثانية مثل قول اجل

والسبب يف . اخليل فذهب مالك وأبو حنيفة ومجاعة إىل وذهب الشافعي وأبو يوسف وحممد ومجاعة إىل إباحتها
هنى : ديث جابر وغريه قالاختالفهم يف احلمر اإلنسية معارضة اآلية املذكورة لألحاديث الثابتة يف ذلك من ح

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل فمن مجع بني اآلية وهذا 
احلديث محلها على الكراهية ومن رأى النسخ قال بتحرمي احلمر أو قال بالزيادة دون أن يوجب عنده نسخا وقد 



ن أيب إسحاق الشيباين عن ابن أيب أوىف قال أصبنا محرا مع رسول اهللا صلى اهللا احتج من مل ير حترميها مبا روي ع
قال ابن . عليه وسلم خبيرب وطبخناها فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أكفئوا القدور مبا فيها

الفهم يف البغال فسببه وأما اخت. إمنا هنى عنها ألهنا كانت تأكل اجللة: فذكرت ذلك لسعيد بن جبري فقال: إسحق
: وقوله مع أن ذلك يف األنعام} َوالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحِمَري ِلتَْركَُبوَها َوزِينَةً{: معارضة دليل اخلطاب يف قوله تعاىل

  لآلية احلاصرة للمحرمات ألنه يدل} لَِتْركَُبوا مِْنَها َوِمْنَها َتأْكُلُونَ{

وأما سبب اختالفهم يف . البغال إمنا هو الركوب مع قياس البغل أيضا على احلمار مفهوم اخلطاب فيها أن املباح يف
اخليل فمعارضة دليل اخلطاب يف هذه اآلية حلديث جابر ومعارضة قياس الفرس على البغل واحلمار له لكن إباحة 

  .حلم اخليل نص يف حديث جابر فال ينبغي أن يعارض بقياس وال بدليل خطاب
الغراب واحلدأة : وهي اختالفهم يف احليوان املأمور بقتله يف احلرم وهي اخلمس املنصوص عليها: لثالثة وأما املسألة ا

والعقرب والفأرة والكلب العقور فإن قوما فهموا من األمر بالقتل هلا مع النهي عن قتل البهائم املباحة األكل أن 
ىن التعدي ال معىن التحرمي وهو مذهب مالك وأيب العلة يف ذلك هو وهو مذهب الشافعي وقوما فهموا من ذلك مع

وأما اجلنس الرابع وهو الذي تستخبثه النفوس كاحلشرات والضفادع والسرطانات . حنيفة ومجهور أصحاهبما
وسبب اختالفهم اختالفهم يف . والسلحفاة وما يف معناها فإن الشافعي حرمها وأباحها الغري ومنهم من كرهها فقط

فمن رأى أهنا احملرمات بنص الشرع مل } وَُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الْخََباِئثَ{: عليه اسم اخلبائث يف قوله تعاىلمفهوم ما ينطلق 
. هي حمرمة: حيرم من ذلك ما تستخبثه النفوس مما مل يرد فيه نص ومن رأى أن اخلبائث هي ما تستخبثه النفوس قال

عن قتله كاخلطاف والنحل زعم فإين لست أدري أين وقعت وأما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي احليوان املنهي 
وأما احليوان البحري فإن العلماء أمجعوا على حتليل ما . اآلثار الواردة يف ذلك ولعلها يف غري الكتب املشهورة عندنا
خنزير املاء  ال بأس بأكل مجيع حيوان البحر إال أنه كره: مل يكن منه موافقا باالسم حليوان يف الرب حمرم فقال مالك

أنتم تسمونه خنزيرا وبه قال ابن أيب ليلى واألوزاعي وجماهد ومجهور العلماء إال أن منهم من يشترط يف غري : وقال
أما إنسان املاء وخنزير املاء فال يؤكالن على شيء من : وقال الليث بن سعد. السمك التذكية وقد تقدم ذلك

أو شرعا اسم اخلنزير واإلنسان خنزير املاء وإنسانه وعلى هذا جيب  وسبب اختالفهم هو هل يتناول لغة. احلاالت
أن يتطرق الكالم إىل كل حيوان يف البحر مشارك باالسم يف اللغة أو يف العرف حليوان حمرم يف الرب مثل الكلب 

  املشتركأحدمها هل هذه األمساء لغوية؟ والثاين هل لالسم : عند من والنظر يف هذه املسألة يرجع إىل أمرين

عموم أم ليس له؟ فإن إنسان املاء وخنزيره يقاالن مع خنزير الرب وإنسانه باشتراك االسم فمن سلم أن هذه األمساء 
أنتم تسمونه : لغوية ورأى أن لالسم املشترك عموما لزمه أن يقول بتحرميها ولذلك توقف مالك يف ذلك وقال

ع واحليوان املباح األكل وأما النبات الذي هو غذاء فكله حالل فهذه حال احليوان احملرم األكل يف الشر. خنزيرا
أما اخلمر فإهنم اتفقوا على حترمي . إال اخلمر وسائر األنبذة املتخذة من العصارات اليت تتخمر ومن العسل نفسه

يسكر وأمجعوا  وأما األنبذة فإهنم اختلفوا يف القليل منها الذي ال. أعين اليت هي من عصري العنب: قليلها وكثريها
وقال . قليل األنبذة وكثريها املسكرة حرام: على أن املسكر منها حرام فقال مجهور فقهاء احلجاز ومجهور احملدثني

العراقيون إبراهيم النخعي من التابعني وسفيان الثوري وابن أيب ليلى وشريك وابن شربمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء 
وسبب اختالفهم . ن احملرم من سائر األنبذة املسكرة هو السكر نفسه ال العنيإ: الكوفيني وأكثر علماء البصريني

الطريقة األوىل اآلثار الواردة يف : تعارض اآلثار واألقيسة يف هذا الباب فللحجازيني يف تثبيت مذهبهم طريقتان



هل احلجاز ما رواه مالك عن فمن أشهر اآلثار اليت متسك هبا أ. والطريقة الثانية تسمية األنبذة بأمجعها مخرا. ذلك
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البتع وعن : ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة أهنا قالت

هذا أصح حديث روي عن : وقال حيىي بن معني. خرجه البخاري" كل شراب أسكر فهو حرام: "نبيذ العسل؟ فقال
املسكر ومنها أيضا ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن النيب عليه الصالة والسالم  النيب عليه الصالة والسالم يف حترمي

وأما الثاين فانفرد . أما األول فاتفق الكل عليه. فهذان حديثان صحيحان" كل مسكر مخر وكل مخر حرام: "قال
 عليه وسلم وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا. بتصحيحه مسلم

وأما االستدالل الثاين من أن األنبذة كلها تسمى . وهو نص يف موضع اخلالف" ما أسكر كثريه فقليله حرام: "قال
فأما اليت من . إحدامها من جهة إثبات األمساء بطريق االشتقاق والثاين من جهة السماع: مخرا فلهم يف ذلك طريقتان

  جهة االشتقاق

عند أهل اللغة أن اخلمر إمنا مسيت مخرا ملخامرهتا العقل فوجب لذلك أن ينطلق اسم اخلمر لغة فإهنم قالوا إنه معلوم 
وهذه الطريقة من إثبات األمساء فيها اختالف بني األصوليني وهي غري مرضية عند . على كل ما خامر العقل

مل يسلم لنا أن األنبذة تسمى يف اللغة مخرا وأما الطريقة الثانية اليت من جهة السماع فإهنم قالوا إنه وإن . اخلراسانيني
فإهنا تسمى مخرا شرعا واحتجوا يف ذلك حبديث ابن عمر املتقدم ومبا روي أيضا عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى 

وما روي أيضا عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى " اخلمر من هاتني الشجرتني النخلة والعنبة: "اهللا عليه وسلم قال
إن من العنب مخرا وإن من العسل مخرا ومن الزبيب مخرا ومن احلنطة مخرا وأنا أهناكم عن كل : "وسلم قالاهللا عليه 
َوِمنْ {: وأما الكوفيون فإهنم متسكوا ملذهبهم بظاهر قوله تعاىل. فهذه هي عمدة احلجازيني يف حترمي األنبذة" مسكر

أما . وبآثار رووها يف هذا الباب وبالقياس املعنوي} هُ َسكَراً َورِْزقاً َحسَناًثََمرَاِت النَّخِيلِ وَالْأَْعنَابِ تَتَِّخذُونَ ِمْن
وأما اآلثار اليت . السكر هو املسكر ولو كان حمرم العني ملا مساه اهللا رزقا حسنا: احتجاجهم باآلية فإهنم قالوا

بن شداد عن ابن عباس عن النيب اعتمدوها يف هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أيب عون الثقفي عن عبد اهللا 
هذا نص ال حيتمل التأويل وضعفه أهل : والسكر من غريها وقالوا" حرمت اخلمر لعينها: "عليه الصالة والسالم قال

ومنها حديث شريك عن مساك بن حرب بإسناده عن أيب بردة " واملسكر من غريها"احلجاز ألن بعض رواته روى 
إين كنت هنيتكم عن الشراب يف األوعية فاشربوا فيما بدا لكم : "ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: بن نيار قال
شهدت حترمي النبيذ كما شهدمت مث شهدت حتليله : ورووا عن ابن مسعود أنه قال. خرجها الطحاوي" وال تسكروا

يا : إىل اليمن فقلنا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا ومعاذا: ورووا عن أيب موسى قال. فحفظت ونسيتم
أحدمها يقال له املزر واآلخر يقال له البتع فما نشرب؟ فقال : رسول اهللا إن هبا شرابني يصنعان من الرب والشعري

  خرجه الطحاوي أيضا إىل" اشربا وال تسكرا: "عليه الصالة والسالم

قد نص القرآن أن علة : ر فإهنم قالواوأما احتجاجهم من جهة النظ. غري ذلك من اآلثار اليت ذكروها يف هذا الباب
إِنََّما يُرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقعَ {: التحرمي يف اخلمر إمنا هي الصد عن ذكر اهللا ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعاىل

وهذه العلة توجد يف القدر } ِه َوَعنِ الصَّالِةَبْيَنكُُم الَْعَداَوةَ وَالَْبْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ اللَّ
املسكر فيما دون ذلك فوجب أن يكون ذلك القدر هو احلرام إال ما انعقد عليه اإلمجاع من حترمي قليل اخلمر 

وقال املتأخرون . وهذا النوع من القياس يلحق بالنص وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه: وكثريها قالوا
وإذا كان هذا كما قالوا فريجع . حجة احلجازيني من أقوى وحجة العراقيني من طريق القياس أظهر: النظر من أهل



اخلالف إىل اختالفهم يف تغليب األثر على القياس أو تغليب القياس على األثر إذا تعارضا وهي مسألة خمتلف فيها 
وأما إذا كان ظاهر اللفظ حمتمال للتأويل فهنا . لقياسلكن احلق أن األثر إذا كان نصا ثابتا فالواجب أن يغلب على ا

يتردد النظر هل جيمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ وذلك خمتلف حبسب قوة 
ك لفظ من األلفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات اليت تقابلها وال يدرك الفرق بينهما إال بالذوق العقلي كما يدر

املوزون من الكالم من غري املوزون ورمبا كان الذوقان على التساوي ولذلك كثر االختالف يف هذا النوع حىت قال 
كل : "والذي يظهر يل واهللا أعلم أن قوله عليه الصالة والسالم: قال القاضي.. كل جمتهد مصيب : كثري من الناس
ال اجلنس املسكر فإن ظهوره يف تعليق التحرمي باجلنس وإن كان حيتمل أن يراد به القدر املسكر " مسكر حرام

أغلب على الظن من تعليقه بالقدر ملكان معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون فإنه ال يبعد أن حيرم 
الشارع قليل املسكر وكثريه سدا للذريعة وتغليظا مع أن الضرر إمنا يوجد يف الكثري وقد ثبت من حال الشرع 

اع أنه اعترب يف اخلمر اجلنس دون القدر الواجب فوجب كل ما وجدت فيه علة اخلمر أن يلحق باخلمر وأن باإلمج
: يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك هذا إن مل يسلموا لنا صحة قوله عليه الصالة والسالم

  هفإهنم إن سلموه مل جيدوا انفكاكا فإن" ما أسكر كثريه فقليله حرام"

نص يف موضع اخلالف وال يصح أن تعارض النصوص باملقاييس وأيضا فإن الشرع قد أخرب أن يف اخلمر مضرة 
وكان القياس إذا قصد اجلمع بني انتفاء املضرة ووجود } قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ{: ومنفعة فقال تعاىل

ا غلب الشرع حكم املضرة على املنفعة يف اخلمر ومنع القليل منها والكثري املنفعة أن حيرم كثريها وحيلل قليلها فلم
واتفقوا على . وجب أن يكون األمر كذلك يف كل ما يوجد فيه علة حترمي اخلمر إال أن يثبت يف ذلك فارق شرعي

" وا وكل مسكر حرامفانتبذ: "أن االنتباذ حالل ما مل حتدث فيه الشدة املطربة اخلمرية لقوله عليه الصالة والسالم
وملا ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه كان ينتبذ وأنه كان يريقه يف اليوم الثاين أو الثالث واختلفوا من ذلك يف 

  .يف انتباذ شيئني مثل البسر والرطب والتمر والزبيب: والثانية. يف األواين اليت ينتبذ فيها: إحدامها: مسألتني
م أمجعوا على جواز االنتباذ يف األسقية واختلفوا فيما سواها فروى ابن القاسم عن مالك أنه فإهن: فأما املسألة األوىل 

كره االنتباذ يف الدباء واملزفت ومل يكره غريه ذلك وكره الثوري االنتباذ يف الدباء واحلنتم والنقري واملزفت وقال أبو 
وسبب اختالفهم اختالف اآلثار يف هذا الباب وذلك . ال بأس باالنتباذ يف مجيع الظروف واألواين: حنيفة وأصحابه

وروى مالك عن . أنه ورد من طريق ابن عباس النهي عن االنتباذ يف األربع اليت كرهها الثوري وهو حديث ثابت
ابن عمر يف املوطأ أن النيب عليه الصالة والسالم هنى عن االنتباذ يف الدباء واملزفت وجاء يف حديث جابر عن النيب 

كنت هنيتكم أن تنبذوا يف الدباء واحلنتم والنقري واملزفت : "ه الصالة والسالم من طريق شريك عن مساك أنه قالعلي
: وحديث أيب سعيد اخلدري الذي رواه مالك يف املوطأ وهو أنه عليه الصالة والسالم قال" فانتبذوا وال أحل مسكرا

فمن رأى أن النهي املتقدم الذي نسخ إمنا كان هنيا عن  " .كنت هنيتكم عن االنتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام"
جيوز االنتباذ يف كل شيء ومن قال إن النهي : االنتباذ يف هذه األواين إذ مل يعلم ههنا هني متقدم غري ذلك قال

يف ذلك  بقي النهي عن االنتباذ يف هذه األواين فمن اعتمد: املتقدم الذي نسخ إمنا كان هنيا عن االنتباذ مطلقا قال
  حديث

ابن عمر قال باآليتني املذكورتني فيه ومن اعتمد يف ذلك حديث ابن عباس قال باألربعة ألنه يتضمن مزيدا 
واملعارضة بينه وبني حديث ابن عمر إمنا هي من باب دليل اخلطاب ويف كتاب مسلم النهي عن االنتباذ يف احلنتم 



  .وفيه أنه رخص هلم فيه إذا كان غري مزفت
وهي انتباذ اخلليطني فإن اجلمهور قالوا بتحرمي اخلليطني من األشياء اليت من شأهنا أن تقبل : املسألة الثانية وأما 

كل خليطني فهما حرام وإن مل يكونا مما : هو مباح وقال قوم: بل االنتباذ مكروه وقال قوم: االنتباذ وقال قوم
م ترددهم يف هل النهي الوارد يف ذلك هو على الكراهة أو والسبب يف اختالفه. يقبالن االنتباذ فيما أحسب اآلن

على احلظر؟ وإذا قلنا إنه على احلظر فهل يدل على فساد املنهي عنه أم ال؟ وذلك أنه ثبت عنه عليه الصالة 
والسالم أنه هنى عن أن خيلط التمر والزبيب والزهو والرطب والبسر والزبيب ويف بعضها أنه قال عليه الصالة 

فيخرج يف " ال تنتبذوا الزهو والزبيب مجيعا وال التمر والزبيب مجيعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدة: "الموالس
وأما . وقول بكراهية ذلك. وقول بتحليله مع اإلمث يف االنتباذ. قول بتحرميه: ذلك حبسب التأويل األقاويل الثالثة

وأما من منع كل خليطني . النتباذ يف حديث أيب سعيد اخلدريمن قال إنه مباح فلعله اعتمد يف ذلك عموم األثر با
فإما أن يكون ذهب إىل أن علة املنع هو االختالط ال ما حيدث من االختالط من الشدة يف النبيذ وإما أن يكون قد 

إذا قصد  واختلفوا. متسك بعموم ما ورد أنه هنى عن اخلليطني وأمجعوا على أن اخلمر إذا ختللت من ذاهتا جاز أكلها
وسبب اختالفهم معارضة القياس لألثر واختالفهم يف مفهوم . التحرمي والكراهية واإلباحة: ختليلها على ثالثة أقوال

األثر وذلك أن أبا داود خرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النيب عليه الصالة والسالم عن أيتام 
فمن فهم من املنع سد ذريعة محل ذلك على الكراهية " ال: "خال؟ قالأفال أجعلها : قال" أهرقها: "ورثوا مخرا فقال

ومن فهم النهي لغري علة قال بالتحرمي وخيرج على هذا أن ال حترمي أيضا على مذهب من يرى أن النهي ال يعود 
  والقياس املعارض حلمل اخلل على التحرمي أنه قد علم من ضرورة. بفساد املنهي

لفة إمنا هي للذوات املختلفة وأن اخلمر غري ذات اخلل واخلل بإمجاع حالل فإذا انتقلت الشرع أن األحكام املخت
  .ذات اخلمر إىل ذات اخلل وجب أن يكون حالال كيفما انتقل

  يف استعمال احملرمات يف حال االضطرار: اجلملة الثانية
والنظر يف هذا الباب يف } لَْيكُْم إِلَّا َما اْضطُرِْرُتمْ إِلَيِْهوَقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َع{: واألصل يف هذا الباب قوله تعاىل

أعين إذا مل جيد شيئا حالال : فأما السبب فهو ضرورة التغذي. السبب احمللل ويف جنس الشيء احمللل ويف مقداره
إباحة النيب عليه وأما السبب الثاين طلب الربء وهذا املختلف فيه فمن أجازه احتج ب. يتغذى به وهو ال خالف فيه

إن اهللا مل جيعل : "الصالة والسالم احلرير لعبد الرمحن بن عوف ملكان حكة به ومن منعه فلقوله عليه الصالة والسالم
وأما جنس الشيء املستباح فهو كل شيء حمرم مثل امليتة وغريها واالختالف يف اخلمر " . شفاء أميت فيما حرم عليها

ا ال من قبل استعماهلا يف التغذي ولذلك أجازوا للعطشان أن يشرهبا إن كان منها ري عندهم هو من قبل التداوي هب
حد ذلك الشبع والتزود منها : وأما مقدار ما يؤكل من امليتة وغريها فإن مالكا قال. وللشرق أن يزيل شرقه هبا

وسبب . ل بعض أصحاب مالكال يأكل منها إال ما ميسك الرمق وبه قا: حىت جيد غريها وقال الشافعي وأبو حنيفة
فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َوال {: االختالف هل املباح له يف حال االضطرار أم ما ميسك الرمق فقط؟ والظاهر لقوله تعاىل

غَْيَر بَاغٍ َوال {: واتفق مالك والشافعي على أنه ال حيل للمضطر أكل امليتة إذا كان عاصيا بسفره لقوله تعاىل} َعاٍد
  .وذهب غريه إىل جواز ذلك} َعاٍد

  اجمللد الثاين
  كتاب النكاح



  كتاب النكاح
  .يف مقدمات النكاح: وأصول هذا الكتاب تنحصر يف مخسة أبواب الباب األول

  .يف موجبات صحة النكاح: الباب الثاين
  .يف موجبات اخليار يف النكاح: الباب الثالث
  .يف حقوق الزوجية: الباب الرابع
  . األنكحة املنهي عنها والفاسدةيف: الباب اخلامس
  يف مقدمات النكاح: الباب األول

ويف هذا الباب أربع مسائل يف حكم النكاح ويف حكم خطبة النكاح ويف اخلطبة على اخلطبة ويف النظر إىل املخطوبة 
قال هو واجب و: هو مندوب إليه وهم اجلمهور وقال أهل الظاهر: قبل التزويج فأما حكم النكاح فقال قوم

هو يف حق بعض الناس واجب ويف حق بعضهم مندوب إليه ويف حق بعضهم مباح وذلك : املتأخرة من املالكية
  .حبسب ما خياف على نفسه من العنت

  :وسبب اختالفهم
: " مويف قوله عليه الصالة والسال} فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء {: هل حتمل صيغة األمر به يف قوله تعاىل

وما أشبه ذلك من األخبار الواردة يف ذلك على الوجوب أم على الندب أم على " تناكحوا فإين مكاثر بكم األمم
فهو : فأما من قال إنه يف حق بعض الناس واجب ويف حق بعضهم مندوب إليه ويف حق بعضهم مباح. اإلباحة

ل وهو الذي ليس له أصل معني يستند إليه وقد التفات إىل املصلحة وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى املرس
  .أنكره كثري من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به

  .هي واجبة: إهنا ليست واجبة وقال داود: وأما خطبة النكاح املروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال اجلمهور
  :وسبب اخلالف

الوجوب أو على الندب فأما اخلطبة على اخلطبة فإن النهي يف هل حيمل فعله يف ذلك عليه الصالة والسالم على 
  .ذلك ثابت عن النيب عليه الصالة والسالم

يفسخ وقال : واختلفوا هل يدل ذلك على فساد النهي عنه أو ال يدل وإن كان يدل ففي أي حالة يدل فقال داود
يفسخ قبل الدخول وال يفسخ بعده وقال  ال يفسخ وعن مالك القوالن مجيعا وثالث وهو أن: الشافعي وأبو حنيفة

إمنا معىن النهي إذا خطب رجل صاحل على خطبة رجل صاحل وأما إن كان األول صاحل والثاين صاحل : ابن القاسم
  .جاز

حيث " وأما الوقت عند األكثر فهو إذا ركن بعضهم إىل بعض ال يف أول اخلطبة بدليل حديث فاطمة بنت قيس
أما : " عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أيب سفيان خطباها فقالجاءت إىل النيب صلى اهللا

  ".أبو جهم فرجل ال يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك ال مال له ولكن انكحي أسامة
يع البدن عدا وأما النظر إىل املرأة عند اخلطبة فأجاز ذلك مالك إىل الوجه والكفني فقط وأجاز ذلك غريه إىل مج

  .السوأتني
  .ومنع ذلك قوم على اإلطالق وأجاز أبو حنيفة النظر إىل القدمني مع الوجه والكفني

  :والسبب يف اختالفهم
أنه ورد األمر بالنظر إليهن مطلقا وورد باملنع مطلقا وورد مقيدا أعين بالوجه والكفني على ما قاله كثري من العلماء 



إنه الوجه والكفان وقياسا على جواز كشفهما يف احلج عند } يَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ َما ظََهَر ِمْنهَاَوال ُيْبِد{:يف قوله تعاىل 
  .األكثر ومن منع متسك باألصل وهو حترمي النظر إىل النساء

  الفصل الثاين يف موجبات صحة النكاح
  :وهذا الباب ينقسم إىل ثالثة أركان

  .قديف معرفة كيفية هذا الع: الركن األول
  .يف معرفة حمل هذا العقد: الركن الثاين

  .يف معرفة شروط هذا العقد: الثالث

  )الركن األول يف الكيفية(
يف كيفية اإلذن املنعقد به ومن املعترب رضاه يف لزوم هذا العقد وهل جيوز عقده : والنظر يف هذا الركن يف مواضع

  .ملتعاقدين لزم ذلك العقد أم من شرط ذلك الفور؟على اخليار أم ال جيوز؟ وهل إن تراخى القبول من أحد ا
  .فهو واقع يف حق الرجال والثيب من النساء باأللفاظ: اإلذن يف النكاح على ضربني) املوضع األول(

  .بالسكوت أعين الرضا: وهو يف حق األبكار املستأذنات واقع
افعي أن إذن البكر إذا كان املنكح غري وأما الرد فباللفظ وال خالف يف هذه اجلملة إال ما حكي عن أصحاب الش

األمي أحق : "أب وال جد بالنطق وإمنا صار اجلمهور إىل أن إذهنا بالصمت للثابت من قوله عليه الصالة والسالم
  ".بنفسها من وليها والبكر تستأمر يف نفسها وإذهنا صماهتا

  .بلفظ التزويجواتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ وكذلك 
  .واختلفوا يف انعقاده بلفظ اهلبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة فأجازه قوم وبه قال مالك وأبو حنيفة

  .ال ينعقد إال بلفظ النكاح أو التزويج: وقال الشافعي
  :وسبب اختالفهم

قه بالعقود اليت يعترب فيها هل هو عقد يعترب فيه مع النية اللفظ اخلاص به؟ أم ليس من صحته اعتبار اللفظ؟ فمن أحل
إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا مبا ليس من : ال نكاح منعقد إال بلفظ النكاح أو التزويج ومن قال: األمران قال

شرطه اللفظ أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم املعىن الشرعي من ذلك أعين أنه إذا كان بينه وبني املعىن الشرعي 
  .مشاركة

أحدمها يعترب فيه رضا : وأما من املعترب قبوله يف صحة هذا العقد فإنه يوجد يف الشرع على ضربني) ايناملوضع الث(
أعين الزوج والزوجة إما مع الويل وإما دونه على مذهب من ال يشترط الويل يف رضا املرأة : املتناكحني أنفسهما
  .املالكة أمر نفسها

كل واحد من هذين الضربني مسائل اتفقوا عليها ومسائل اختلفوا فيها والثاين يعترب فيه رضا األولياء فقط ويف 
أما الرجال البالغون األحرار املالكون ألمر أنفسهم فإهنم اتفقوا على : وحنن نذكر منها قواعدها وأصوهلا فنقول
  .اشتراط رضاهم وقبوهلم يف صحة النكاح

  البالغ أم ليسواختلفوا هل جيرب العبد على النكاح سيده والوصي حمجوره 

  .جيرب السيد عبده على النكاح وبه قال أبو حنيفة: جيربه؟ فقال مالك
  .ال جيربه: وقال الشافعي



  :والسبب يف اختالفهم
هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه؟ وكذلك اختلفوا يف جرب الوصي حمجوره واخلالف يف ذلك 

  .موجود يف املذهب
  :وسبب اختالفهم
لحة من مصاحل املنظور له أم ليس مبصلحة وإمنا طريقه املالذ؟ وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي هل النكاح مص

  .أن ال يتوقف يف ذلك
: وأما النساء الاليت يعترب رضاهن يف النكاح فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ لقوله عليه الصالة والسالم

  .ن البصريإال ما حكي عن احلس" والثيب تعرب عن نفسها"
  .واختلفوا يف البكر البالغ ويف الثيب الغري البالغ ما مل يكن ظهر منها الفساد

لألب فقط أن جيربها على النكاح وقال أبو حنيفة والثوري : فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أيب ليلى
  .لبكر املعنسة على أحد القولني عنهال بد من اعتبار رضاها ووافقهم مالك يف ا: واألوزاعي وأبو ثور ومجاعة

  :وسبب اختالفهم
ال تنكح اليتيمة إال : "معارضة دليل اخلطاب يف هذا للعموم وذلك أن ما روي عنه عليه الصالة والسالم من قوله

ة خرجه أبو داود واملفهوم منه بدليل اخلطاب أن ذات األب خبالف اليتيم" تستأمر اليتيمة يف نفسها: "وقوله" بإذهنا
  .يوجب بعمومه استئمار كل بكر" والبكر تستأمر"وقوله عليه الصالة والسالم يف حديث ابن عباس املشهور 

: والعموم أقوى من دليل اخلطاب مع أنه خرج مسلم يف حديث ابن عباس زيادة وهو أنه قال عليه الصالة والسالم
  .وهو نص يف موضع اخلالف" والبكر يستأذهنا أبوها"

ال جيربها وقال : جيربها األب على النكاح وقال الشافعي: لغري البالغ فإن مالكا وأبا حنيفة قاالوأما الثيب ا
قول إن األب جيربها ما مل تبلغ بعد الطالق وهو قول أشهب وقول إنه : إن يف املذهب فيها ثالثة أقوال: املتأخرون

وهو قول أيب متام والذي حكيناه عن مالك هو  جيربها وإن بلغت وهو قول سحنون وقول إنه ال جيربها وإن مل تبلغ
  .الذي حكاه أهل مسائل اخلالف كابن القصار وغريه عنه

  :وسبب اختالفهم
تستأمر اليتيمة يف نفسها وال تنكح اليتيمة إال : "معارضة دليل اخلطاب للعموم وذلك أن قوله عليه الصالة والسالم

  "بإذهنا

ما أمجع عليه اجلمهور من استئمار الثيب البالغ وعموم قوله عليه الصالة يفهم منه أن ذات األب ال تستأمر إال 
ال تنكح األمي حىت تستأمر وال : "يتناول البالغ وغري البالغ وكذلك قوله" الثيب أحق بنفسها من وليها: "والسالم

  .قاله الشافعي.يدل بعمومه على ما" تنكح حىت تستأذن
هو استنباط القياس من موضع اإلمجاع وذلك أهنم ملا أمجعوا على أن األب والختالفهم يف هاتني فإذا سبب آخر و

جيرب البكر غري البالغ وأنه ال جيرب الثيب البالغ إال خالفا شاذا فيهما مجيعا كما قلنا اختلفوا يف موجب اإلجبار هل 
جترب البكر البالغ وال جترب : الال جترب البكر البالغ ومن قال البكارة ق: هو البكارة أو الصغر؟ فمن قال الصغر قال

جترب البكر البالغ والثيب الغري البالغ : الثيب الصغرية ومن قال كل واحد منهما يوجب اإلجبار إذا انفرد قال
  .والتعليل األول تعليل أيب حنيفة والثاين تعليل الشافعي والثالث تعليل مالك واألصول أكثر شهادة لتعليل أيب حنيفة

ثيوبة اليت ترفع اإلجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد فذهب مالك وأبو حنيفة إىل أهنا الثيوبة اليت واختلفوا يف ال



  .الشافعي كل ثيوبة ترفع اإلجبار: تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك وأهنا ال تكون بزنا وال بغصب وقال
  :وسبب اختالفهم

. بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية؟" يب أحق بنفسها من وليهاالث: "هل يتعلق احلكم بقوله عليه الصالة والسالم
أن رسول "واتفقوا على أن األب جيرب ابنه الصغري على النكاح وكذلك ابنته الصغرية البكر وال يستأمرها ملا ثبت 
يب بكر أبيها اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج عائشة رضي اهللا عنها بنت ست أو سبع و بىن هبا بنت تسع بإنكاح أ

  .إال ما روي من اخلالف عن ابن شربمة" رضي اهللا عنه
واختلفوا من ذلك يف مسألتني إحدامها هل يزوج الصغرية غري األب؟ والثانية هل يزوج الصغري غري األب؟ فأما هل 

جها إال ال يزو: يزوجها اجلد أبو األب واألب فقط وقال مالك: يزوج الصغرية غري األب أم ال؟ فقال الشافعي
يزوج : األب فقط أو من جعل األب له ذلك إذا عني الزوج إال أن خياف عليها الضيعة والفساد وقال أبو حنيفة

  .الصغرية كل من له عليها والية من أب وقريب وغري ذلك وهلا اخليار إذا بلغت
  :وسبب اختالفهم

  معارضة

يقتضي العموم يف كل بكر إال " تستأمر وإذهنا صماهتا والبكر: "العموم للقياس وذلك أن قوله عليه الصالة والسالم
ذات األب اليت خصصها اإلمجاع إال اخلالف الذي ذكرناه وكون سائر األولياء معلوما منهم النظر واملصلحة 

لوليتهم يوجب أن يلحقوا باألب يف هذا املعىن فمنهم من أحلق به مجيع األولياء ومنهم من أحلق به اجلد فقط ألنه يف 
عىن األب إذ كان أبا أعلى وهو الشافعي ومن قصر ذلك على األب رأى أن ما لألب يف ذلك غري موجود لغريه م

إما من قبل أن الشرع خصه بذلك وإما من قبل أن ما يوجد فيه من الرأفة والرمحة ال يوجد يف غريه وهو الذي 
  .ن يكون هناك ضرورةذهب إليه مالك رضي اهللا عنه وما ذهب إليه أظهر واهللا أعلم إال أ

َوإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن { :وقد احتج احلنفية جبواز إنكاح اآلباء بقوله تعاىل
  .واليتيم ال ينطلق إال على غري البالغة: قال} النَِّساِء 

" تستأمر اليتيمة: "ى بالغة بدليل قوله عليه الصالة والسالمإن اسم اليتيم قد ينطلق عل: والفريق الثاين قالوا
واملستأمرة هي من أهل اإلذن وهي البالغة فيكون الختالفهم سبب آخر وهو اشتراك اسم اليتيم وقد احتج أيضا 

والصغرية ليست من أهل : قالوا" تستأمر اليتيمة يف نفسها: "من مل جيز األب هلا بقوله عليه الصالة والسالم
أن هذا حكم اليتيمة اليت هي من أهل االستئمار وأما الصغرية : االستئمار باتفاق فوجب املنع وألولئك أن يقولوا

  .فمسكوت عنها
وأما هل يزوج الويل غري األب الصغري؟ فإن مالكا أجازه للوصي وأبا حنيفة أجازه لألولياء إال أن أبا حنيفة أوجب 

  .لكاخليار له إذا بلغ ومل يوجب ذلك ما
  .ليس لغري األب إنكاحه: وقال الشافعي

  :وسبب اختالفهم
  .قياس غرياألب يف ذلك على األب

فمن رأى أن االجتهاد املوجود فيه الذي جاز لألب به أن يزوج الصغري من ولده ال يوجد يف غري األب مل جيز ذلك 
  .ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك

ن الرجل ميلك الطالق إذا بلغ وال متلكه املرأة ولذلك جعل أبو حنيفة ومن فرق بني الصغري يف ذلك والصغرية فأل



  .هلما اخليار إذا بلغا
  وهو هل جيوز عقد النكاح على اخليار فإن) وأما املوضع الثالث(

  .اجلمهور على أنه ال جيوز وقال أبو ثور جيوز
  :والسبب يف اختالفهم

ر والبيوع اليت جيوز فيها اخليار أو نقول إن األصل يف العقود أن ال تردد النكاح بني البيوع اليت ال جيوز فيها اخليا
خيار إال ما وقع عليه النص وعلى املثبت للخيار الدليل أو نقول إن أصل منع اخليار يف البيوع هو الغرر و األنكحة 

  .لنكاح أشد منه يف البيوعال غرر فيها ألن املقصود هبا املكارمة ال املكايسة وألن احلاجة إىل اخليار والرؤية يف ا
وأما تراخي القبول من أحد الطرفني عن العقد فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسري ومنعه قوم وأجازه قوم وذلك 

مثل أن ينكح الويل امرأة بغري إذهنا فيبلغها النكاح فتجيزه وممن منعه مطلقا الشافعي وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة 
  .ألمر الطويل والقصري ملالكوأصحابه والتفرقة بني ا

  :وسبب اخلالف
هل من شرط االنعقاد وجود القبول من املتعاقدين يف وقت واحد معا أم ليس ذلك من شرطه؟ ومثل هذا اخلالف 

  .عرض يف البيع
  :وفيه ثالثة فصول) الركن الثاين يف شروط العقد(

  .يف األولياء: الفصل األول
  .يف الشهود: والثاين
  .لصداقيف ا: والثالث

  :الفصل األول يف األولياء
  :والنظر يف األولياء يف مواضع أربعة

  .يف اشتراط الوالية يف صحة النكاح: األول
  .يف صفة الويل: املوضع الثاين

  .يف أصناف األولياء وترتيبهم يف الوالية وما يتعلق بذلك: الثالث
  .الويل واملوىل عليه يف عضل األولياء من يلوهنم وحكم االختالف الواقع بني: الرابع

اختلف العلماء هل الوالية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ فذهب مالك إىل أنه ) املوضع األول(
ال يكون النكاح إال بويل وأهنا شرط يف الصحة يف رواية أشهب عنه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وزفر والشعيب 

 ويل وكان كفؤا جاز وفرق داود بني البكر والثيب فقال باشتراط الويل يف إذا عقدت املرأة نكاحها بغري: والزهري
  البكر وعدم اشتراطه

  .يف الثيب
ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك يف الوالية قول رابع أن اشتراطها سنة ال فرض وذلك أنه روي عنه أنه 

تستخلف رجال من الناس على إنكاحها وكان كان يرى املرياث بني الزوجني بغري ويل وأنه جيوز الشريفة أن 
يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها فكأنه عنده من شروط التمام ال من شروط الصحة خبالف عبارة 

  .البغداديني من أصحاب مالك



  .أعين أهنم يقولون إهنا من شروط الصحة ال من شروط التمام
  :وسبب اختالفهم

رة يف اشتراط الوالية يف النكاح فضال عن أن يكون يف ذلك نص بل اآليات والسنن أنه مل تأت آية وال سنة هي ظاه
  .اليت جرت العادة باالحتجاج هبا عند من يشترطها هي كلها حمتملة

وكذلك اآليات والسنن اليت حيتج هبا من يشترط إسقاطها هي أيضا حمتملة يف ذلك واألحاديث مع كوهنا حمتملة يف 
  .تها إال حديث ابن عباس وإن كان املسقط هلا ليس عليه دليل ألن األصل براءة الذمةألفاظها خمتلف يف صح

  .وحنن نورد مشهور ما احتج به الفريقان ونبني وجه االحتمال يف ذلك
} َن أَزَْواَجهُنَّفََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ يَْنِكْح{: فمن أظهر ما حيتج به من الكتاب من اشترط الوالية قوله تعاىل

  .وهذا خطاب لألولياء ولو مل يكن هلم يف الوالية ملا هنوا عن العضل: قالوا
  .وهذا خطاب لألولياء أيضا: قالوا} َوال تُْنِكُحوا الُْمْشرِِكنيَ َحتَّى ُيؤِْمُنوا{: وقوله تعاىل

قال رسول اهللا صلى اهللا : قالت ومن أشهر ما احتج به هؤالء من األحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة
أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ثالث مرات وإن دخل هبا فاملهر هلا مبا أصاب منها فإن " عليه وسلم 

حديث حسن وأما ما احتج به من مل يشترط : خرجه الترمذي وقال فيه". اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له
  .ةالوالية من الكتاب والسن

وهذا دليل على جواز تصرفها يف العقد : قالوا} فَال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ بِالَْمْعُروِف{: فقوله تعاىل
  .على نفسها

  اًحَتَّى تَْنِكحَ َزْوج{: وقال} أَنْ يَْنِكْحَن أَزَْواَجهُنَّ{: وقد أضاف إليهن ما آية من الكتاب الفعل فقال: قالوا

األمي أحق : "وأما من السنة فاحتجوا حبديث ابن عباس املتفق على صحته وهو قوله عليه الصالة والسالم} غَْيَرُه 
وهبذا احلديث احتج داود يف الفرق عنده بني الثيب " بنفسها من وليها والبكر تستأمر يف نفسها وإذهنا صماهتا

  .يقان من السماعوالبكر يف هذا املعىن فهذا مشهور ما احتج به الفر
فليس فيه أكثر من هني قرابة املرأة وعصبتها من أن مينعوها النكاح } فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال تَْعُضلُوُهنَّ{: فأما قوله تعاىل

وليس هنيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذهنم يف صحة العقد ال حقيقة وال جمازا أعين بوجه من وجوه أدلة 
أو النص بل قد ميكن أن يفهم منه ضد هذا وهو أن األولياء ليس هلم سبيل على من يلوهنم  اخلطاب الظاهرة

هو أن يكون خطابا ألويل األمر من املسلمني أو جلميع } َوال تُْنِكُحوا الُْمْشرِِكَني َحتَّى ُيْؤِمُنوا{: وكذلك قوله تعاىل
  .تردد بني أن يكون خطابا لألولياء أو ألويل األمراملسلمني أحرى منه أن يكون خطابا لألولياء وباجلملة فهو م

فمن احتج هبذه اآلية فعليه البيان أنه أظهر يف خطاب األولياء منه يف أويل األمر فإن قيل إن هذا عام والعام يشمل 
كون ذوي األمر واألولياء قيل إن هذا اخلطاب إمنا هو خطاب باملنع واملنع بالشرع فيستوي فيه األولياء وغريهم و

الويل مأمورا باملنع بالشرع ال يوجب له والية خاصة يف اإلذن أصله األجنيب ولو قلنا إنه خطاب لألولياء يوجب 
اشتراط إذهنم يف صحة النكاح لكان جممال ال يصح به عمل ألنه ليس فيه ذكر أصناف األولياء وال صفاهتم وال 

ان يف هذا كله شرع معروف لنقل تواترا أو قريبا من مراتبهم والبيان ال جيوز تأخريه عن وقت احلاجة ولو ك
  .التواتر

  .ألن هذا مما تعم به البلوى ومعلوم أنه كان يف املدينة من ال ويل له
ومل ينقل عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يعقد أنكحتهم وال ينصب لذلك من يعقدها وأيضا فإن املقصود من اآلية 



  .صود منها حترمي نكاح املشركني واملشركات وهذا ظاهر واهللا أعلمليس هو حكم الوالية وإمنا املق
وأما حديث عائشة فهو حديث خمتلف يف وجوب العمل به واألظهر أن ما ال يتفق على صحته أنه ليس جيب العمل 

  .به
منا أنه عام يف أعين املوىل عليها وإن سل: وأيضا فإن سلمنا صحة احلديث فليس فيه إال اشتراط إذن الويل ملن هلا ويل

  كل امرأة فليس فيه أن املرأة ال تعقد على

نفسها أعين أن ال تكون هي اليت تلي العقد بل األظهر منه أنه إذا أذن الويل هلا جاز أن تعقد على نفسها دون أن 
  .تشترط يف صحة النكاح إشهاد الويل معها
فإن املفهوم منه } َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ بِالَْمْعرُوِففَال ُجَناَح {: وأما ما احتج به الفريق اآلخر من قوله تعاىل

النهي عن التثريب عليهن فيما استبددن بفعله دون أوليائهن وليس ههنا شيء ميكن أن تستبد به املرأة دون الويل إال 
  .عقد النكاح

لفسخ إذا مل يكن باملعروف وهو الظاهر من الشرع إال فظاهر هذه اآلية واهللا أعلم أن هلا أن تعقد النكاح ولألولياء ا
  .أن هذا مل يقل به أحد وأن حيتج ببعض ظاهر اآلية على رأيهم وال حيتج ببعضها فيه ضعف

وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد لكن األصل هو االختصاص إال أن يقوم الدليل 
  .على خالف ذلك
عباس فهو لعمري ظاهر يف الفرق بني الثيب والبكر ألنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتوىل  وأما حديث ابن

العقد عليهما الويل فبماذا ليت شعري تكون األمي أحق بنفسها من وليها؟ وحديث الزهري هو أن يكون موافقا هذا 
السكوت والنطق فقط ويكون السكوت احلديث أحرى من أن يكون معارضا له وحيتمل أن تكون التفرقة بينهما يف 

هو أظهر يف أن } فَال جَُناَح َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ بِالَْمْعرُوِف { : كافيا يف العقد واالحتجاج بقوله تعاىل
  .لويل هو الذي يلي العقدعلى أن ا} َوال تُْنِكُحوا الُْمْشرِِكنيَ َحتَّى ُيؤِْمُنوا{ :املرأة تلي العقد من االحتجاج بقوله 

  .وقد ضعفت احلنفية حديث عائشة وذلك أنه حديث رواه مجاعة عن ابن جريج عن الزهري
والدليل على ذلك أن الزهري مل يكن يشترط : وحكى ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه قالوا

  .الوالية وال الوالية من مذهب عائشة
  .ولكنه خمتلف يف رفعه" ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل " ث ابن عباس أنه قال وقد احتجوا أيضا حبدي

يف نكاح النيب عليه الصالة والسالم أم سلمة وأمره البنها أن " وكذلك اختلفوا أيضا يف صحة احلديث الوارد 
  ".ينكحها إياه 

لرشد إذا وجد يف املرأة اكتفي به يف وأما احتجاج الفريقني من جهة املعاين فمحتمل وذلك أنه ميكن أن يقال إن ا
  عقد النكاح كما يكتفى به يف التصرف يف املال ويشبه أن يقال إن

املرأة مائلة بالطبع إىل الرجال أكثر من ميلها إىل تبذير األموال فاحتاط الشرع بأن جعلها حمجورة يف هذا املعىن على 
ضع كفاءة يتطرق إىل أوليائها لكن يكفي يف ذلك أن يكون التأبيد مع أن ما يلحقها من العار يف إلقاء نفسها مو

لألولياء الفسخ أو احلسبة واملسألة حمتملة كما ترى ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط 
يه الوالية لبني جنس األولياء وأصنافهم ومراتبهم فإن تأخر البيان عن وقت احلاجة ال جيوز فإذا كان ال جيوز عليه عل
الصالة والسالم تأخري البيان عن وقت احلاجة وكان عموم البلوى يف هذه املسألة يقتضي أن ينقل اشتراط الوالية 



إما أنه ليست الوالية : عنه صلى اهللا عليه وسلم تواترا أو قريبا من التواتر مث مل ينقل فقد جيب أن يعتقد أحد أمرين
يف ذلك وأما إن كان شرطا فليس من صحتها متييز صفات الويل  شرطا يف صحة النكاح وإمنا لألولياء احلسبة

  .وأصنافهم ومراتبهم ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الويل األبعد مع وجود األقرب
وأما النظر يف الصفات املوجبة للوالية والسالبة هلا فإهنم اتفقوا على أن من شرط الوالية اإلسالم ) املوضع الثاين(

  .أعين الكفر والصغر واألنوثة: وأن سوالبها أضداد هذهوالبلوغ والذكورة 
  .يف العبد والفاسق والسفيه: واختلفوا يف ثالثة

  .فأما العبد فاألكثر على منع واليته وجوزها أبو حنيفة
وبه قال ، أعين الوالية: أعين عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك ليس من شرطها: وأما الرشد فاملشهور يف املذهب

وقد روي عن مالك مثل قول الشافعي وبقول الشافعي قال أشهب ، ذلك من شرطها: وقال الشافعي، أبو حنيفة
  .وأبو مصعب

  :وسبب اخلالف
ليس من شرطه : تشبيه هذه الوالية بوالية املال فمن رأى أنه قد يوجب الرشد يف هذه الوالية مع عدمه يف املال قال

أعين ،ال بد من الرشد يف املال ومها قسمان كما ترى: نع الوجود قالأن يكون رشيدا يف املال ومن رأى أن ذلك ممت
  .أن الرشد يف املال غري الرشد يف اختيار الكفاءة هلا

أعين هذه الوالية فال يؤمن مع عدم العدالة أن ال خيتار هلا : وأما العدالة فإمنا اختلفوا فيها من جهة أهنا نظر للمعىن
  .الكفاءة

احلالة اليت هبا خيتار األولياء ملولياهتم حالة الكفء غري العدالة وهي خوف حلوق العار هبم وقد ميكن أن يقال إن 
  وهذه هي موجودة بالطبع وتلك العدالة

  .األخرى مكتسبة ولنقص العبد يدخل اخلالف يف واليته كما يدخل يف عدالته
  .وموىل أعلى وأسفل وأما أصناف الوالية عند القائلني هبا فهي نسب وسلطان) املوضع الثالث(

  .وجمرد اإلسالم عند مالك صفة تقتضي الوالية على الدنيئة
  .يكون الوصي وليا ومنع ذلك الشافعي: واختلفوا يف الوصي فقال مالك

  :وسبب اختالفهم
وهلذا السبب بعينه اختلفوا يف الوكالة يف النكاح . هل صفة الوالية مما ميكن أن يستناب فيها أم ليس ميكن ذلك؟

كن اجلمهور على جوازها إال أبا ثور وال فرق بني الوكالة و اإليصاء ألن الوصي وكيل بعد املوت والوكالة تنقطع ل
  .باملوت

  .واختلفوا يف ترتيب الوالية من النسب
فعند مالك أن الوالية معتربة بالتعصيب إال االبن فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالوالية واألبناء عنده أوىل وإن 

  .وا مث اآلباء مث اإلخوة لألب واألمسفل
  .مث لألب مث بنو اإلخوة لألب واألم مث لألب فقط مث األجداد لألب وإن علوا

وقال املغرية اجلد وأبوه أوىل من األخ وابنه ليس من أصل مث العمومة على ترتيب اإلخوة وإن سفلوا مث املوىل مث 
  .السلطان

  .أعين وصي األب: لوصي عنده أوىل من ويل النسبواملوىل األعلى عنده أحق من األسفل وا



الوصي أوىل مثل قول مالك وقال : واختلف أصحابه فيمن هو أوىل وصي األب أو ويل النسب؟ فقال ابن القاسم
  .الويل أوىل: ابن املاجشون وابن عبد احلكم

ال والية لالبن وروي عن : د فقالوخالف الشافعي مالكا يف والية البنوة فلم جيزها أصال ويف تقدمي اإلخوة على اجل
اجلد أوىل من األخ وبه قال املغرية والشافعي اعترب التعصيب : مالك أن األب أوىل من االبن وهو أحسن وقال أيضا

" ال تنكح املرأة إال بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان " أعين أن الولد ليس من عصبتها حلديث عمر 
: وألهنم اتفقوا" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر ابنها أن ينكحها إياه "  االبن حلديث أم سلمة ومل يعتربه مالك يف

  .أعين مالكا والشافعي على أن االبن يرث الوالء الواجب لألم والوالء عندهم للعصبة
  :وسبب اختالفهم

إذا زوج : أحدها: ث مسائل مشهورةيف اجلد هو اختالفهم فيمن هو أقرب هل اجلد أو األخ؟ ويتعلق بالترتيب ثال
  .األبعد مع حضور األقرب

  إذا غاب األقرب: والثانية

  إذا غاب األب عن ابنته البكر هل تنتقل الوالية أو ال تنتقل؟: والثالثة. هل تنتقل الوالية إىل األبعد أو إىل السلطان؟
عد مع حضور األقرب فالنكاح مفسوخ ومرة إن زوج األب: فاختلف فيها قول مالك فمرة قال) فأما املسألة األوىل(

وهذا اخلالف كله عنده فيما عدا األب يف ابنته البكر ، لألقرب أن جييز أو يفسخ: النكاح جائز ومرة قال: قال
والوصي يف حمجورته فإنه ال خيتلف قوله أن النكاح يف هذين مفسوخ أعين تزويج غري األب البنت البكر مع حضور 

  .ال يعقد أحد مع حضور األب ال يف بكر وال يف ثيب: رة مع حضور الوصي وقال الشافعياألب الوصي احملجو
  :وسبب هذا االختالف

أعين ثابتا بالشرع يف الوالية أم ليس حبكم شرعي؟ وإن كان حكما فهل ذلك حق : هو هل الترتيب حكم شرعي
جيوز نكاح األبعد مع : كما شرعيا قالمن حقوق الويل األقرب أم ذلك حق من حقوق اهللا؟ فمن مل ير الترتيب ح

النكاح منعقد فإن أجازه الويل جاز وإن مل جيزه : حضور األقرب ومن رأى أنه حكم شرعي ورأى أنه حق للويل قال
أعين أن يكون النكاح : النكاح غري منعقد وقد أنكر قوم هذا املعىن يف املذهب: انفسخ ومن رأى أنه حق هللا قال

  .منفسخاً غري منعقد
تنتقل إىل : إذا غاب الويل األقرب انتقلت الوالية إىل األبعد وقال الشافعي: فإن مالكا يقول) وأما املسألة الثانية(

  .السلطان
  :وسبب اختالفهم

  .هل الغيبة يف ذلك مبنزلة املوت؟ أم ال وذلك أنه ال خالف عندهم يف انتقاهلا يف املوت
ابنته البكر فإن يف املذهب فيها تفصيال واختالفا وذلك راجع إىل بعد  وهي غيبة األب عن) وأما املسألة الثالثة(

  .املكان وطول الغيبة أو قربه واجلهل مبكانه أو العلم به
  .وحاجة البنت إىل النكاح إما لعدم النفقة وإما ملا خياف عليها من عدم الصون

و كان األب جمهول الوضع أو أسريا وكانت يف وإما لألمرين مجيعا فاتفق املذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أ
  .صون وحتت نفقة أهنا إن مل تدُع إىل التزويج ال تزوج وإن دعت فتزوج عند األسر وعند اجلهل مبكانه

واختلفوا هل تزوج مع العلم مبكانه أم ال إذا كان بعيدا فقيل تزوج وهو قول مالك وقيل ال تزوج وهو قول عبد 



  .امللك وابن وهب
  إنوأما 

أعين يف الغيبة البعيدة ويف األسر : عدمت النفقة أو كانت يف غري صون فإهنا تزوج أيضا يف هذه األحوال الثالثة
واجلهل مبكانه وكذلك إن اجتمع األمران فإذا كانت صون تزوج وإن مل تدع إىل ذلك ومل خيتلفوا فيما أحسب أهنا 

خماطبته وليس يبعد حبسب النظر املصلحي الذي انبىن عليه هذا النظر ال تزوج يف الغيبة القريبة املعلومة ملكان إمكان 
  .أن يقال إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت وإن كان املوضع قريبا

وإذا قلنا إنه جتوز والية األبعد مع حضور األقرب فإن جعلت امرأة أمرها إىل وليني فزوجها كل واحد منهما فإنه ال 
تقدم أحدمها يف العقد على اآلخر أو يكونا عقدا معا مث ال خيلو ذلك من أن يعلم املتقدم أو ال يعلم  خيلو أن يكون

فأما إذا علم املتقدم منهما فأمجعوا على أهنا لألول إذا مل يدخل هبا واحد منهما واختلفوا إذا دخل الثاين فقال قوم 
م وباألول قال الشافعي وابن عبد احلكم وأما إن هي لألول وقال قوم هي للثاين وهو قول مالك وابن القاس

  .أنكحاها معا فال خالف يف فسخ النكاح فيما أعرف
  :وسبب اخلالف

أميا امرأة : " يف اعتبار الدخول أوال اعتباره معارضة العموم للقياس وذلك أنه قد روي أنه عليه الصالة والسالم قال
ديث يقتضي أهنا لألول دخل هبا الثاين أو مل يدخل ومن اعترب فعموم هذا احل" أنكحها وليان فهي لألول منهما 

  .الدخول فتشبيها بفوات السلعة يف البيع املكروه وهو ضعيف
ختري فأيهما : يفسخ ما مل يدخل أحدمها وقال شريح: وأما إن مل يعلم األول فإن اجلمهور على الفسخ وقال مالك

  .بن عبد العزيز اختارت كان هو الزوج وهو شاذ وقد روي عن عمر
واتفقوا على أنه ليس للويل أن يعضل وليته إذا دعت إىل كفء وبصداق مثلها ) يف عضل األولياء: املوضع الرابع(

  .وأهنا ترفع أمرها إىل السلطان فيزوجها ما عدا األب فإنه اختلف فيه املذهب
املثل منها أم ال؟ وكذلك اتفقوا على أن واختلفوا بعد هذا االتفاق فيما هي الكفاءة املعتربة يف ذلك وهل صداق 

للمرأة أن متنع نفسها من إنكاح من له من األولياء جربها إذا مل تكن فيها الكفاءة موجدة كاألب يف ابنته البكر 
  .البالغ باتفاق والبالغ والثيب الصغرية باختالف على ما تقدم وكذلك الوصي يف حمجوره على القول باجلرب

م اتفقوا على أن الدين معترب يف ذلك إال ما روي عن حممد بن احلسن من إسقاط اعتبار الدين ومل فأما الكفاءة فإهن
خيتلف املذهب أن البكر إذا زوجها األب من شارب اخلمر وباجلملة من فاسق أن هلا أن متنع نفسها من النكاح 

  .ن هو كثري احللف بالطالقوينظر احلاكم يف ذلك فيفرق بينهما وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام أو مم
واختلفوا يف النسب هل هو من الكفاءة أم ال؟ ويف احلرية ويف اليسار ويف الصحة من العيوب فاملشهور عن مالك 

وقال سفيان } إِِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم { : أنه جيوز نكاح املوايل من العرب وأنه احتج لذلك بقوله تعاىل
ال تزوج قرشية إال من قرشي وال عربية إال من : ال تزوج العربية من موىل وقال أبو حنيفة وأصحابه: محدالثوري وأ

  .عريب
  :والسبب يف اختالفهم

تنكح املرأة لدينها ومجاهلا وماهلا وحسبها فاظفر بذات الدين تربت : "اختالفهم يف مفهوم قوله عليه الصالة والسالم
" فعليك بذات الدين تربت ميينك: "دين هو املعترب فقط لقوله عليه الصالة والسالمفمنهم من رأى أن ال" ميينك 



  .ومنهم من رأى أن احلسب يف ذلك هو مبعىن الدين وكذلك املال وأنه ال خيرج من ذلك إال ما أخرجه اإلمجاع
لكفاءة وعلى هذا وهو كون احلسن ليس من الكفاءة وكل من يقول برد النكاح من العيوب جيعل الصحة منها من ا

فيكون احلسن يعترب جلهة ما ومل خيتلف املذهب أيضا أن الفقر مما يوجب فسخ إنكاح األب ابنته البكر أعين إذا كان 
  .فقرياً غري قادر على النفقة عليها فاملال عنده من الكفاءة ومل ير ذلك أبو حنيفة

  .لثابتة لتخيري األمة إذا عتقتأما احلرية فلم خيتلف املذهب أهنا من الكفاءة لكون السنة ا
أعين : وأما مهر املثل فإن مالكا والشافعي يريان أنه ليس من الكفاءة وأن لألب أن ينكح ابنته بأقل من صداق املثل

  .مهر املثل من الكفاءة: البكر وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت به مل يكن لألولياء مقال وقال أبو حنيفة
  :وسبب اختالفهم

وأما يف الثيب فالختالفهم هل ترتفع . ب فالختالفهم هل له أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا أم ال؟أما يف األ
عنها الوالية يف مقدار الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع يف سائر تصرفاهتا املالية أم ليس ترتفع الوالية عن مقدار 

  الصداق إذ كانت ال ترتفع

داق من أسبابه وقد كان هذا القول أخلق مبن يشترط الوالية ممن مل يشترطها لكن عنها يف التصرف يف النكاح والص
  .أتى األمر بالعكس

ويتعلق بأحكام الوالية مسألة مشهورة وهي هل جيوز للويل أن ينكح وليته من نفسه أم ال جيوز ذلك؟ فمنع ذلك 
لنفسه وأجاز ذلك مالك وال أعلم له حجة  الشافعي قياسا على احلاكم والشاهد أعين أنه ال حيكم لنفسه وال يشهد

أنه " ألن ابنها كان صغريا وما ثبت " أنه عليه الصالة والسالم تزوج أم سلمة بغري ويل " يف ذلك إال ما روي من 
  ".عليه الصالة والسالم أعتق صفية فجعل صداقها عتقها

خلصوص حىت يدل الدليل على العموم لكثرة واألصل عند الشافعي يف أنكحة النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا على ا
  .خصوصيته يف هذا املعىن صلى اهللا عليه وسلم ولكن تردد قوله يف اإلمام األعظم

  الفصل الثاين يف الشهادة
واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هي شرط متام يؤمر به عند 

  .ه عند العقد واتفقوا على أنه ال جيوز نكاح السرالدخول أو شرط صحة يؤمر ب
هو سر ويفسخ وقال أبو : واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر؟ فقال مالك

  .ليس بسر: حنيفة والشافعي
  :وسبب اختالفهم

؟ فمن قال حكم شرعي هل الشهادة يف ذلك حكم شرعي أم إمنا املقصود منها سد ذريعة االختالف أو اإلنكار
  .من شروط التمام: هي شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال: قال

وال خمالف له من الصحابة " ال نكاح إال بشاهدي عدل وويل مرشد " واألصل يف هذا ما روي عن ابن عباس 
الدار قطين  وكثري من الناس رأى هذا داخال يف باب اإلمجاع وهو ضعيف وهذا احلديث قد روي مرفوعا ذكره

  .وذكر أن يف سنده جماهيل
وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقني ألن املقصود عنده بالشهادة هو اإلعالن فقط والشافعي يرى أن 

أعين اإلعالن والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده اإلعالن : الشهادة تتضمن املعنيني
  .بالكتمان إذا وصي الشاهدان



  :وسبب اختالفهم
  هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم ال؟

خرجه " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف " واألصل يف اشتراط اإلعالن قول النيب عليه الصالة والسالم 
  .هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرمجت: أبو داود وقال عمر فيه
ليس الشهود من شرط النكاح ال شرط صحة وال شرط متام وفعل ذلك احلسن بن علي  :وقال أبو ثور ومجاعة

  .روي عنه أنه تزوج بغري شهادة مث أعلن بالنكاح
  الفصل الثالث يف الصداق
  :والنظر يف الصداق يف ستة

  .يف حكمه وأركانه: مواضع األول
  .يف تقرر مجيعه للزوجة: املوضع الثاين
  .يف تشطريه: املوضع الثالث
  .يف التفويض وحكمه: املوضع الرابع
  .األصدقة الفاسدة وحكمها: املوضع اخلامس
  .يف اختالف الزوجني يف الصداق: املوضع السادس

  :وهذا املوضع فيه أربع مسائل) املوضع األول(
  .يف حكمه: األوىل

  .الثانية يف قدره
  .الثالثة يف جنسه ووصفه

  .الرابعة يف تأجيله
ا حكمه فإهنم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة وأنه ال جيوز التواطؤ على تركه لقوله أم) املسألة األوىل(

  }فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ َوآُتوُهنَّ أُُجوَرهُنَّ{ : وقوله تعاىل} وَآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً{: تعاىل
أنه ليس ألكثره حد واختلفوا يف أقله فقال الشافعي وأمحد وإسحاق  وأما قدره فإهنم اتفقوا على) املسألة الثانية(

وأبو ثور وفقهاء املدينة من التابعني ليس ألقله حد وكل ما جاز أن يكون مثنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا وبه 
: بانقال ابن وهب من أصحاب مالك وقال طائفة بوجوب حتديد أقله وهؤالء اختلفوا فاملشهور يف ذلك مذه

  .أحدمها مذهب مالك وأصحابه
أقله ربع دينار من الذهب أو ثالثة دراهم كيال من فضة أو ما : والثاين مذهب أيب حنيفة وأصحابه فأما مالك فقال

عشرة : ساوى الدراهم الثالثة أعين دراهم الكيل فقط يف املشهور وقيل أو ما يساوي أحدمها وقال أبو حنيفة
  .اهم وقيل أربعون درمهادراهم أقله وقيل مخسة در

  :وسبب اختالفهم
أحدمها تردده بني أن يكون عوضا من األعواض يعترب فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثري : يف التقدير سببان

  كاحلال يف البيوعات وبني أن يكون عبادة



ومن جهة أنه ال جيوز  فيكون مؤقتا وذلك أنه من جهة أنه ميلك به على املرأة منافعها على الدوام يشبه العوض
  .التراضي على إسقاطه يشبه العبادة

  .والسبب الثاين معارضة هذا القياس فاملقتضى التحديد ملفهوم األثر الذي ال يقتضي التحديد
  .أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا إنه عبادة والعبادات مؤقتة

أن رسول "سهل بن سعد الساعدي املتفق على صحته وفيه وأما األثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث 
يا رسول اهللا إين قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويال فقام رجل : اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءته امرأة فقالت

هل معك من شيء : فقال يا رسول اهللا زوجنيها إن مل يكن لك هبا حاجة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن أعطيتها إياه جلست ال إزار لك : ما عندي إال إزاري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إياه؟ فقالتصدقها 

التمس ولو خامتا من حديد فالتمس فلم جيد شيئا فقال : ال أجد شيئا فقال عليه الصالة والسالم: فالتمس شيئا فقال
نعم سورة كذا وسورة كذا لسور مساها فقال : لهل معك شيء من القرآن؟ قا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

التمس ولو : "قالوا فقوله عليه الصالة والسالم" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أنكحتكها مبا معك من القرآن
دليل على أنه ال قدر ألقله ألنه لو كان له قدر لبينه إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة وهذا " خامتا من حديد

الستدالل بني كما ترى مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته وذلك أنه انبىن على ا
  .إحدامها أن الصداق عبادة: مقدمتني

والثانية أن العبادة مؤقتة ويف كليهما نزاع للخصم وذلك أنه قد يلفى يف الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة بل 
  .ما ينطلق عليه االسمالواجب فيها هو أقل 

وأيضا فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصا وإمنا صار املرجحون هلذا القياس على مفهوم األثر الحتمال أن يكون 
وهذا خالف لألصول وإن كان قد " قد أنكحتكها مبا معك من القرآن "ذلك األثر خاص بذلك الرجل لقوله فيه 

ملا ذكر أنه معه من القرآن فقام فعلمها فجاء نكاحا بإجارة لكن ملا "  قم فعلمها" جاء يف بعض رواياته أنه قال 
  التمسوا أصال يقيسون عليه قدر

الصداق مل جيدوا شيئا أقرب شبها به من نصاب القطع على بعد ما بينهما وذلك أن القياس الذي استعملوه يف ذلك 
طع وضعف هذا القياس هو من قبل االستباحة عضو مستباح مبال فوجب أن يكون مقدرا أصله الق: هو أهنم قالوا

فيهما هي مقولة باشتراك االسم وذلك أن القطع غري الوطء وأيضا فإن القطع استباحة على جهة العقوبة واألذى 
ونقص خلقه وهذا استباحة على جهة اللذة واملودة ومن شأنه قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه 

دا ال باللفظ بل باملعىن وأن يكون احلكم إمنا وجد لألصل من جهة الشبه وهذا كله معدوم الفرع واألصل شيئا واح
يف هذا القياس ومع هذا فإنه من الشبه الذي مل ينبه عليه اللفظ وهذا النوع من القياس مردود عند احملققني لكن مل 

غاية الضعف وإمنا استعملوه يف تعيني قدر  يستعملوا هذا القياس يف إثبات التحديد املقابل ملفهوم احلديث إذ هو يف
  .التحديد

  .وأما القياس الذي استعملوه يف معارضة مفهوم احلديث فهو أقوى من هذا
: أن امرأة تزوجت على نعلني فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" ويشهد لعدم التحديد ما خرجه الترمذي 

  .وقال هو حديث حسن صحيح" وز نكاحها أرضيت من نفسك ومالك بنعلني؟ فقالت نعم فج
وملا اتفق القائلون بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا يف ذلك حبسب اختالفهم يف نصاب السرقة 

هو عشرة دراهم ألنه : هو ربع دينار أو ثالثة دراهم ألنه النصاب يف السرقة عنده وقال أبو حنيفة: فقال مالك



هو مخسة دراهم ألنه النصاب عنده أيضا يف السرقة وقد احتجت احلنفية : وقال ابن شربمةالنصاب يف السرقة عنده 
ال مهر بأقل من " لكون الصداق حمددا هبذا القدر حبديث يروونه عن جابر عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال 

  ".عشرة دراهم 
ضع هذا احلديث أن حيمل حديث سهل ابن سعد ولو كان هذا ثابتا لكان رافعا ملوضع اخلالف ألنه كان جيب ملو

على اخلصوص لكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل احلديث فإنه يرويه قالو مبشر بن عبيد عن احلجاج بن 
أرطأة عن عطاء عن جابر ومبشر واحلجاج ضعيفان وعطاء أيضاً مل يلق جابرا ولذلك ال ميكن أن يقال إن هذا 

  .احلديث معارض حلديث سهل بن سعد

  .أما جنسه فكل ما جاز أن يتملك وأن يكون عوضا) املسألة الثالثة(
  .يف النكاح باإلجارة ويف جعل عتق أمته صداقها: واختلفوا من ذلك يف مكانني

واملشهور عن : قول باإلجازة وقول باملنع وقول بالكراهة: أما النكاح على اإلجارة ففي املذهب فيه ثالثة أقوال
رأى فسخه قبل الدخول وأجازه من أصحابه أصبغ وسحنون وهو قول الشافعي ومنعه ابن  مالك الكراهة ولذلك

  .القاسم وأبو حنيفة إال يف العبد فإن أبا حنيفة أجازه
  :وسبب اختالفهم

أحدمها هل شرع من قبلنا الزم لنا حىت يدل الدليل على ارتفاعه أم األمر بالعكس فمن قال هو الزم أجازه : سببان
اآلية ومن قال ليس بالزم } إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْينِ َعلَى أَنْ َتأْجَُرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ{ : ىللقوله تعا

  .ال جيوز النكاح باإلجارة: قال
رر والسبب الثاين هل جيوز أن يقاس النكاح يف ذلك على اإلجارة؟ وذلك أن اإلجارة هي مستثناة من بيوع الغ

اجملهول ولذلك خالف فيها األصم وابن علية وذلك أن أصل التعامل إمنا هو على عني معروفة ثابتة يف عني معروفة 
  .ثابتة واإلجارة هي عني ثابتة يف مقابلتها حركات وأفعال غري ثابتة وال مقدرة بنفسها

  .ولذلك اختلف الفقهاء مىت جتب األجرة على املستأجر
  .فإنه منعه فقهاء األمصار ما عدا داود وأمحد وأما كون العتق صداقا

  :وسبب اختالفهم
  .معارضة األثر الوارد يف ذلك لألصول

مع احتمال أن يكون هذا خاصاً به " أنه عليه الصالة والسالم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " أعين ما ثبت من 
  .عليه الصالة والسالم لكثرة اختصاصه يف هذا الباب

لألصول أن العتق إزالة ملك واإلزالة ال تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر ألهنا إذا أعتقت ملكت  ووجه مفارقته
إهنا إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها ألنه رأى أهنا قد أتلفت : نفسها فكيف يلزمها النكاح؟ ولذلك قال الشافعي

رض به فعله عليه الصالة والسالم ولو كان غري عليه قيمتها إذ كان إمنا أتلفها بشرط االستمتاع هبا وهذا كله ال يعا
  .جائز لغريه لبينه عليه الصالة والسالم واألصل أن أفعاله الزمة لنا إال ما قام الدليل على خصوصيته

وأما صفة الصداق فإهنم اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض املعني املوصوف أعين املنضبط جنسه وقدره 
  بالوصف



وض الغري موصوف وال معني مثل أن يقول أنكحتكها على عبد أو خادم من غري أن يصف ذلك واختلفوا يف الع
وصفا يضبط قيمته فقال مالك وأبو حنيفة جيوز وقال الشافعي ال جيوز وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند 

  .مالك كان هلا الوسط مما مسى
  .جيرب على القيمة: وقال أبو حنيفة
  :وسبب اختالفهم

ري النكاح يف ذلك جمرى البيع من القصد يف التشاح أو ليس يبلغ ذلك املبلغ بل القصد منه أكثر ذلك هل جي
كما ال جيوز البيع على شيء غري موصوف كذلك ال جيوز : املكارمة فمن قال جيري يف التشاح جمرى البيع قال

  .جيوز :النكاح ومن قال ليس جيري جمراه إذ املقصود منه إمنا هو املكارمة قال
وأما التأجيل فإن قوما مل جييزوه أصال وقوم أجازوه واستحبوا أن يقدم شيئا منه إذا أراد الدخول وهو مذهب مالك 
والذين أجازوا التأجيل منهم من مل جيزه إال لزمن حمدود وقدر هذا البعد وهو مذهب مالك ومنهم من أجازه ملوت 

  .أو فراق وهو مذهب األوزاعي
  :وسبب اختالفهم

هل يشبه النكاح البيع يف التأجيل أو ال يشبهه؟ فمن قال يشبهه مل جيز التأجيل ملوت أو فراق ومن قال ال يشبهه 
  .أجاز ذلك ومن منع التأجيل فلكونه عبادة

  ).يف النظر يف التقرر: املوضع الثاين(
  .واتفق العلماء على أن الصداق جيب كله بالدخول أو املوت

َوإِنْ أَرَْدُتُم اْستِْبدَالَ زَْوجٍ َمكَانَ زَْوجٍ َوآَتيُْتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَال َتأُْخذُوا { : فلقوله تعاىلأما وجوبه كله بالدخول 
  .اآلية} ِمْنُه َشْيئاً

  .وأما وجوبه باملوت فال أعلم اآلن فيه دليال مسموعا إال انعقاد اإلمجاع على ذلك
  .املسيس أم ليس ذلك من شرطهواختلفوا هل من شرط وجوبه مع الدخول 

ال جيب بإرخاء الستور : بل جيب بالدخول واخللوة وهو الذي يعنون بإرخاء الستور؟ فقال مالك والشافعي وداود
إال نصف املهر ما مل يكن املسيس وقال أبو حنيفة جيب املهر باخللوة نفسها إال أن يكون حمرما أو مريضا أو صائما 

  .جيب املهر كله بالدخول ومل يشترط يف ذلك شيئا: حائضا وقال ابن أيب ليلى يف رمضان أو كانت املرأة
  :وسبب اختالفهم

يف ذلك معارضة حكم الصحابة يف ذلك لظاهر الكتاب وذلك أنه نص تبارك وتعاىل يف املدخول هبا املنكوحة أنه 
  ليس جيوز أن يؤخذ من صداقها

ونص يف املطلقة قبل املسيس أن هلا نصف } َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍَوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه { : شيء يف قوله تعاىل
وهذا نص } َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرضُْتْم{ : الصداق فقال تعاىل

أعين قبل املسيس وبعد املسيس وال وسط بينهما فوجب هبذا إجيابا : احلالتنيكما ترى يف حكم كل واحدة من هاتني 
ظاهرا أن الصداق ال جيب إال باملسيس واملسيس ههنا الظاهر من أمره أنه اجلماع وقد حيتمل أن حيمل على أصله 

قد وجب هلا الصداق يف اللغة وهو املس ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة ولذلك قال مالك يف العنني املؤجل إنه 
  .عليه إذا وقع الطالق لطول مقامه معها فجعل له دون اجلماع تأثريا يف إجياب الصداق

وأما األحكام الواردة يف ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق مل خيتلف 



  .عليهم يف ذلك فيما حكموا
إذا اختلفا يف املسيس أعين القائلني باشتراط املسيس وذلك مثل أن تدعي هي واختلفوا من هذا الباب يف فرع وهو 

املسيس وينكر هو فاملشهور عن مالك أن القول قوهلا وقيل إن كان دخول بناء صدقت وإن كان دخول زيارة مل 
  .تصدق وقيل إن كانت بكرا نظر إليها النساء فيتحصل فيها يف املذهب ثالثة أقوال

القول قوله وذلك ألنه مدعى عليه ومالك ليس يعترب يف وجوب اليمني على املدعى : أهل الظاهروقال الشافعي و
عليه من جهة ما هو مدعى عليه بل من جهة ما هو أقوى شبهة يف األكثر ولذلك جيعل القول يف مواضع كثرية قول 

  .املدعي إذ كان أقوى شبهة
ى عليه معلل أو غري معلل وكذلك القول يف وجوب البينة على وهذا اخلالف يرجع إىل هل إجياب اليمني على املدع

  .املدعي وسيأيت هذا يف مكانه
واتفقوا اتفاقا جممال أنه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها ) يف التشطري: املوضع الثالث(

يف حمله من األنكحة ويف : الثةفنصف ما فرضتم اآلية والنظر يف التشطري يف أصول ث: بنصف الصداق لقوله تعاىل
  .موجبه من أنواع الطالق أعين الواقع قبل الدخول ويف حكم ما يعرض له من التغريات قبل الطالق

  أما حمله من النكاح عند مالك

فهو النكاح الصحيح أعين أن يكون يقع الطالق الذي قبل الدخول يف النكاح الصحيح وأما النكاح الفاسد فإن مل 
  .فيه فسخا وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قوالن تكن الفرقة

وأما موجب التشطري فهو الطالق الذي يكون باختيار من الزوج ال باختيار منها مثل الطالق الذي يكون من قبل 
  .قيامها بعيب يوجد فيه

 القيام واختلفوا من هذا الباب يف الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق أو النفقة مع عسره وال فرق بينه وبني
بالعيب وأما الفسوخ اليت ليست طالقا فال خالف أهنا ليست توجب التشطري إذا كان فيها الفسخ من قبل العقد أو 

  .من قبل الصداق وباجلملة من قبل عدم موجبات الصحة وليس هلا يف ذلك اختيار أصال
دمها فيه اختيار أو كان هلا دونه مل وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع فإن مل يكن ألح

  .يوجب التشطري وإن كان له فيه اختيار مثل الردة أوجب التشطري
والذي يقتضيه مذهب أهل الظاهر أن كل طالق قبل البناء فواجب أن يكون فيه التنصيف سواء كان من سببها أو 

  .سببه وأن ما كان فسخا ومل يكن طالقا فال تنصيف فيه
  :وسبب اخلالف

  .ل هذه السنة معقولة املعىن أم ليست مبعقولةه
فمن قال إهنا معقولة املعىن وأنه إمنا وجب هلا نصف الصداق عوض ما كان هلا ملكان اجلرب على رد سلعتها وأخذ 

إذا كان : الثمن كاحلال يف املشتري فلما فارق النكاح يف هذا املعىن البيع جعل هلا هذا عوضا من ذلك احلق قال
ن سببها مل يكن هلا شيء ألهنا أسقطت ما كان هلا من جربه على دفع الثمن وقبض السلعة ومن قال إهنا الطالق م

  .يلزم التشطري يف كل طالق كان من سببه أو سببها: سنة غري معقولة واتبع ظاهر اللفظ قال
أو من اهللا فما كان من فأما حكم ما يعرض للصداق من التغريات قبل الطالق فإن ذلك ال خيلو أن يكون من قبلها 

إما أن يكون تلفا للكل وإما أن يكون نقصا وإما أن يكون زيادة وإما أن يكون : قبل اهللا فال خيلو من أربعة أوجه
  .زيادة ونقصا معا



وما كان من قبلها فال خيلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق واهلبة أو يكون تصرفها فيه يف منافعها 
هبا أو فيما تتجهز به إىل زوجها فعند مالك أهنما يف التلف ويف الزيادة ويف النقصان شريكان وعند الشافعي  اخلاصة

  أنه يرجع يف النقصان والتلف عليها بالنصف

  .وال يرجع بنصف الزيادة
  :وسبب اختالفهم

: ا ال متلكه ملكا مستقرا قالهل متلك املرأة الصداق قبل الدخول أو املوت ملكا مستقرا أو ال متلكه؟ فمن قال إهن
مها فيه شريكان ما مل تتعد فتدخله يف منافعها ومن قال متلكه ملكا مستقرا والتشطري حق واجب تعني عليها عند 

الطالق وبعد استقرار امللك أوجب الرجوع عليها جبميع ما ذهب عندها ومل خيتلفوا أهنا إذا صرفته يف منافعها ضامنة 
  .للنصف

ا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق واختلفوا إذ
يرجع عليها بنصف الثمن : مالك يرجع عليها بنصف ما اشترته وقال أبو حنيفة والشافعي: الذي هو الثمن؟ فقال

  .الذي هو الصداق
و هل لألب أن يعفو عن نصف الصداق يف ابنته البكر؟ واختلفوا من هذا الباب يف فرع مشهور متعلق بالسماع وه
  .ليس ذلك له: ذلك له وقال أبو حنيفة والشافعي: أعين إذا طلقت قبل الدخول وللسيد يف أمته؟ فقال مالك

  :وسبب اختالفهم
وذلك يف لفظة يعفو فإهنا تقال } نِّكَاحِإِالَّ أَنْ َيْعفُونَ أَْو َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ ال{: هو االحتمال الذي يف قوله تعاىل

على من يعود هذا الضمري " الذي بيده عقدة النكاح" يف كالم العرب مرة مبعىن يسقط ومرة مبعىن يهب ويف قوله 
مبعىن " يعفو" مبعىن يهب ومن قال على الويل جعل" يعفو" هل على الويل أو على الزوج فمن قال على الزوج جعل 

لكل ويل أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة ويشبه أن يكون هذان االحتماالن : الوايسقط وشذ قوم فق
أي شرعا زائدا ألن جواز ذلك : اللذان يف اآلية على السواء لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا يف اآلية

  .معلوم من ضرورة الشرع
جيب عليه أن يأيت بدليل يبني به أن اآلية أظهر يف الويل  ومن جعله الويل إما األب وإما غريه فقد زاد شرعا فلذلك

منها يف الزوج وذلك شيء يعسر واجلمهور على أن املرأة الصغرية واحملجورة ليس هلا أن هتب من صداقها النصف 
هذا الباب يف واختلفوا من } إِالَّ أَنْ َيْعفُونَ { : جيوز أن هتب مصريا لعموم قوله تعاىل: الواجب هلا وشذ قوم فقالوا

يرجع : ليس يرجع عليها بشيء وقال الشافعي: املرأة إذا وهبت صداقها لزوجها مث طلقت قبل الدخول فقال مالك
  .عليها بنصف الصداق

  :وسبب اخلالف
ال يرجع : هل النصف الواجب للزوج بالطالق هو يف عني الصداق أو يف ذمة املرأة؟ فمن قال يف عني الصداق قال

يرجع وإن وهبته له كما لو وهبت له غري ذلك : نه قبض الصداق كله ومن قال هو يف ذمة املرأة قالعليها بشيء أل
  .وفرق أبو حنيفة يف هذه املسألة بني القبض وال قبض: من ماهلا
إن قبضت فله النصف وإن مل تقبض حىت وهبت فليس له شيء كأنه رأى أن احلق يف العني ما مل تقبض فإذا : فقال

  .يف الذمة قبضت صار



: وأمجعوا على أن نكاح التفويض جائز وهو أن يعقد النكاح دون صداق لقوله تعاىل) يف التفويض: املوضع الرابع(
  .}الَ ُجَناَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتمُ النَِّساَء َما لَمْ َتَمسُّوُهنَّ أَْو َتفْرِضُوا لَُهنَّ فَرِيَضةً{

  .إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا يف القدر: اأحدمه: واختلفوا من ذلك يف موضعني
  إذا مات الزوج ومل يفرض هل هلا صداق أم ال؟: املوضع الثاين

يفرض هلا مهر مثلها وليس للزوج : وهي إذا قامت املرأة تطلب أن يفرض هلا مهرا فقالت طائفة) فأما املسألة األوىل(
ليس هلا شيء ألن أصل : هلا نصف الصداق ومنهم من قال: اليف ذلك خيار فإن طلق بعد احلكم فمن هؤالء من ق

إما : الزوج بني خيارات ثالث: الفرض مل يكن يف عقدة النكاح وهو قول أيب حنيفة وأصحابه وقال مالك وأصحابه
  .أن يطلق وال يفرض وإما أن يفرض ما تطلبه املرأة به وإما أن يفرض صداق املثل ويلزمها

  :وسبب اختالفهم
ني من يوجب مهر املثل خيار للزوج إذا طلق بعد طلبها الفرض ومن ال يوجب اختالفهم يف مفهوم قوله تعاىل أعين ب

هل هذا حممول على العموم يف سقوط } الَ جَُناَح َعلَْيكُمْ إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوُهنَّ أَْو َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَرِيَضةً { 
سبب الطالق اختالفهم يف فرض الصداق أو مل يكن الطالق سببه اخلالف يف ذلك وأيضا فهل  الصداق سواء كان

يفهم من رفع اجلناح عن ذلك سقوط املهر يف كل حال أو ال يفهم ذلك؟ فيه احتمال وإن كان األظهر سقوطه يف 
وال خالف أعلمه يف أنه إذا طلق ابتداء أنه } ِترِ قََدرُُهوََمتُِّعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقْ{: كل حال لقوله تعاىل

  .ليس عليه شيء
  وقد كان جيب على من أوجب

هلا املتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل الدخول يف نكاح غري التفويض وأوجب هلا مهر املثل يف نكاح التفويض أن 
فهومها إلسقاط الصداق يف نكاح التفويض وإمنا يوجب هلا مع املتعة فيه شطر مهر املثل ألن اآلية مل تتعرض مب

تعرضت إلباحة الطالق قبل الفرض فإن كان يوجب نكاح التفويض مهر املثل إذا طلب فواجب أن يتشطر إذا وقع 
  .الطالق كما يتشطر يف املسمى وهلذا قال مالك إنه ليس يلزم فيه مهر املثل مع خيار الزوج

ات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول هبا فإن مالكا وأصحابه واألوزاعي وهي إذا م) وأما املسألة الثانية(
  .ليس هلا صداق وهلا املتعة واملرياث: قالوا

وقال أبو حنيفة هلا صداق املثل واملرياث وبه قال أمحد وداود وعن الشافعي القوالن مجيعا إال أن املنصور عند 
  .أصحابه هو مثل قول مالك

  :وسبب اختالفهم
أقول فيها برأيي فإن : ارضة القياس لألثر أما األثر فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه املسألة فقالمع

أرى هلا صداق امرأة من نسائها ال وكس وال شطط وعليها العدة وهلا : كان صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمين
بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بروع أشهد لقضيت فيها : املرياث فقام معقل بن يسار األشجعي فقال

  .بنت واشق خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه
وقال املزين . وأما القياس املعارض هلذا فهو أن الصداق عوض فلما مل يقبض املعوض مل جيب العوض قياسا على البيع

  .د مع السنةعن الشافعي يف هذه املسألة إن ثبت حديث بروع فال حجة يف قول أح
  .والذي قاله هو الصواب واهللا أعلم

والصداق يفسد إما لعينه وإما لصفة فيه من جهل أو عذر فالذي يفسد ) يف األصدقة الفاسدة: املوضع اخلامس(



لعينه فمثل اخلمر واخلنزير وما ال جيوز أن يتملك والذي يفسد من قبل العذر واجلهل فاألصل فيه بالبيوع ويف ذلك 
  :ل مشهورةمخس مسائ

العقد : إذا كان الصداق مخرا أو خنزيرا أو مثرة مل يبد صالحها أو بعريا شاردا فقال أبو حنيفة) املسألة األوىل(
  .صحيح إذا وقع فيه مهر املثل
  .إحدامها فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده وهو قول أيب عبيد: وعن مالك يف ذلك روايتان
  .ا صداق املثلوالثانية أنه إن دخل ثبت وهل

  :وسبب اختالفهم
  هل حكم النكاح يف ذلك حكم البيع أم ليس كذلك؟ فمن قال حكمه حكم البيع

يفسد النكاح بفساد الصداق كما يفسد البيع بفساد الثمن ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة : قال
  .ويصحح بصداق املثل ميضي النكاح: الصداق بدليل أن ذكر الصداق ليس شرطا يف صحة العقد قال

والفرق بني الدخول وعدمه ضعيف والذي تقتضيه أصول مالك أن يفرق بني الصداق احملرم العني وبني احملرم لصفة 
  .فيه قياسا على البيع ولست أذكر اآلن فيه نصا

داق وعن مثن العبد واختلفوا إذا اقترن باملهر بيع مثل أن تدفع إليه عبدا ويدفع ألف درهم عن الص) املسألة الثانية(
  .وال يسمى الثمن من الصداق فمنعه مالك وابن القاسم وبه قال أبو ثور

  .وأجازه أشهب وهو قول أيب حنيفة
إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر ال يشك فيه جاز واختلف فيه قول الشافعي : وفرق عبد اهللا فقال

  .ثلذلك جائز ومرة قال فيه مهر امل: فمرة قال
  :وسبب اختالفهم

هل النكاح يف ذلك شبيه بالبيع أم ليس بشبيه؟ فمن شبهه يف ذلك بالبيع منعه ومن لصاحب يف النكاح من اجلهل 
  .جيوز: ما ال جيوز يف البيع قال

 :واختلف العلماء فيمن نكح امرأة واشترط عليه يف صداقها حباء حيايب به األب على ثالثة أقوال) املسألة الثالثة(
: املهر فاسد وهلا صداق املثل وقال مالك: الشرط الزم والصداق صحيح وقال الشافعي: فقال أبو حنيفة وأصحابه

  .إذا كان الشرط عند النكاح فهو البنته وإن كان بعد النكاح فهو له
  :وسبب اختالفهم

ال جيوز النكاح كما ال جيوز : تشبيه النكاح يف ذلك بالبيع فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال
  .جيوز: البيع ومن جعل النكاح يف ذلك خمالفا للبيع قال

وأما تفريق مالك فألنه اهتمه إذا كان الشرط يف عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق 
  .مثلها ومل يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح واالتفاق على الصداق

  .و قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأيب عبيدوقول مالك ه
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

أميا امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو هلا وما كان بعد عصمة النكاح فهو ملن أعطيه وأحق ما " وسلم 
  وحديث عمرو بن شعيب خمتلف فيه من" ليه ابنته وأخته أكرم الرجل ع



  .إذا روته الثقات وجب العمل به: قبل أنه صحفه ولكنه نص يف قول مالك وقال أبو عمر بن عبد الرب
  .النكاح ثابت: واختلفوا يف الصداق يستحق أو يوجد به عيب فقال اجلمهور) املسألة الرابعة(

ثل أو مبهر املثل؟ واختلف يف ذلك قول الشافعي فقال مرة بالقيمة وقال مرة مبهر واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بامل
  .املثل وكذلك اختلف املذهب يف ذلك فقيل ترجع بالقيمة وقيل ترجع باملثل

  .ولو قيل ترجع باألقل من القيمة أو صداق املثل لكان ذلك وجها: قال أبو احلسن اللخمي
  .النكاح فاسد: وشذ سحنون فقال

  .ال ينفسخ: ينفسخ ومن مل يشبهه قال: بىن اخلالف هل يشبه النكاح يف ذلك البيع أو ال يشبهه؟ فمن شبهه قالوم
واختلفوا يف الرجل ينكح املرأة على أن الصداق ألف إن مل يكن له زوجة وإن كانت له زوجة ) املسألة اخلامسة(

الشرط جائز وهلا من الصداق حبسب : ذلك فقال قوم فالصداق ألفان فقال اجلمهور جبوازه واختلفوا يف الواجب يف
إن طلقها قبل الدخول مل يكن : هلا مهر املثل وهو قول الشافعي وبه قال أبو ثور إال أنه قال: ما اشترط وقالت طائفة

يكن أكثر هلا إال املتعة وقال أبو حنيفة إن كانت له امرأة فلها ألف درهم وإن مل تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما مل 
من األلفني أو أقل من األلف ويتخرج يف هذا قول إن النكاح مفسوخ ملكان الغرر ولست أذكر اآلن نصا فيها يف 

  .املذهب
  ..فهذه مشهور مسائلهم يف هذا الباب وفروعه كثرية

  .اهلا ونصاهبا وماهلايعترب يف مج: واختلفوا فيما يعترب به مهر املثل إذا قضى به يف هذه املواضع وما أشبهها فقال مالك
يعترب يف ذلك نساء قرابتها من العصبة وغريهم ومبىن : يعترب بنساء عصبتها فقط وقال أبو حنيفة: وقال الشافعي

تنكح املرأة لدينها : "اخلالف هل املماثلة يف املنصب فقط أو يف املنصب واملال واجلمال لقوله عليه الصالة والسالم
  .احلديث" ومجاهلا وحسبها 

واختالفهم ال خيلو أن يكون يف القبض أو يف القدر أو يف ) يف اختالف الزوجني يف الصداق: املوضع السادس(
  أعين وقت الوجوب: اجلنس أو يف الوقت

فأما إذا اختلفا يف القدر فقالت املرأة مثال مبائتني وقال الزوج مبائة فإن الفقهاء اختلفوا يف ذلك اختالفا كثريا فقال 
إن كان االختالف قبل الدخول وأتى الزوج مبا يشبه واملرأة مبا يشبه أهنما يتحالفان ويتفاسخان وإن  إنه: مالك

حلف أحدمها ونكل اآلخر كان القول قول احلالف وإن نكال مجيعا كان مبنزلة ما إذا حلفا مجيعا ومن أتى مبا يشبه 
  .ل الزوجمنهما كان القول قوله وإن كان االختالف بعد الدخول فالقول قو

القول : القول قول الزوج مع ميينه وبه قال أبو ثور وابن أيب ليلى وابن شربمة ومجاعة وقالت طائفة: وقالت طائفة
  .قول الزوجة إىل مهر مثلها وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها

فعي والثوري ومجاعة إذا اختلفا حتالفا ورجع إىل مهر املثل ومل تر الفسخ كمالك وهو مذهب الشا: وقالت طائفة
  .وقد قيل إهنا ترد إىل صداق املثل دون ميني ما مل يكن صداق املثل أكثر مما ادعت وأقل مما ادعى هو

" البينة على من ادعى واليمني على من أنكر: "واختالفهم مبين على اختالفهم يف مفهوم قوله عليه الصالة والسالم
حيلف أبدا أقوامها شبهة فإن استويا حتالفا وتفاسخا ومن قال غري : الهل ذلك معلل أو غري معلل؟ فمن قال معلل ق

حيلف الزوج ألهنا تقر له بالنكاح وجنس الصداق وتدعي عليه قدرا زائدا فهو مدعى عليه وقيل أيضا : معلل قال
  .يتحالفان أبدا ألن كل واحد منهما مدعى عليه وذلك عند من مل يراع األشباه

ذهب ومن قال القول قوهلا إىل مهر املثل والقول قوله فيما زاد على مهر املثل رأى أهنما ال واخلالف يف ذلك يف امل



يستويان أبدا يف الدعوى بل يكون أحدمها وال بد أقوى شبهة وذلك أنه ال خيلو دعواها من أن يكون فيما يعادل 
  .ول قولهصداق مثلها فما دونه فيكون القول قوهلا أو يكون فيما فوق ذلك فيكون الق

وسبب اختالف مالك والشافعي يف التفاسخ بعد التحالف والرجوع إىل صداق املثل هو هل يشبه النكاح بالبيع يف 
: ذلك أم ليس يشبه؟ فمن قال يشبه به قال بالتفاسخ ومن قال ال يشبه ألن الصداق ليس من شرط صحة العقد قال

  .بصداق املثل بعد التحالف
الك أنه ال جيوز هلما بعد التحالف أن يتراضيا على شيء وال أن يرجع أحدمها إىل وكذلك من زعم من أصحاب م

  .قول اآلخر ويرضى به فهو يف غاية الضعف
  .ومن ذهب إىل هذا فإمنا يشبه باللعان

  وهو تشبيه ضعيف

  .مع أن وجود هذا احلكم للعان خمتلف فيه
القول قول املرأة وبه قال : وج قد قبضت فقال اجلمهوروأما إذا اختلفا يف القبض فقالت الزوجة مل أقبض وقال الز

  .القول قوهلا قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول: الشافعي والثوري وأمحد وأبو ثور وقال مالك
إمنا قال ذلك مالك ألن العرف باملدينة كان عندهم أن ال يدخل الزوج حىت يدفع الصداق فإن : وقال بعض أصحابه
هذا العرف كان القول قوهلا أبدا والقول بأن القول قوهلا أبدا أحسن ألهنا مدعى عليها ولكن كان بلد ليس فيه 

مالك راعى قوة الشبهة اليت له إذا دخل هبا الزوج واختلف أصحاب مالك إذا طال الدخول هل يكون القول قوله 
  .بيمني أو بغري ميني أحسن

ك على هذا العبد وقالت هي زوجتك على هذا الثوب وأما إذا اختلف يف جنس الصداق فقال هو مثال زوجت
  .فاملشهور يف املذهب أهنما يتحالفان ويتفاسخان إن كان االختالف قبل البناء

  .وإن كان بعد البناء ثبت وكان هلا صداق مثل ما مل يكن أكثر مما ادعت أو أقل مما اعترف به
القول قول الزوج إن كان : بعد الدخول وقال أصبغ يتحالفان قبل الدخول والقول قول الزوج: وقال ابن القصار

يشبهه سواء أشبه قوهلما أو مل يشبه فإن مل يشبه قول الزوج فإن كان قوهلا مشبها كان القول قوهلا وإن مل يكن قوهلا 
  .مشبها حتالفا وكان هلا صداق املثل

  .حالفان ويتراجعان إىل مهر املثلوقول الشافعي يف هذه املسألة مثل قوله عند اختالفهما يف القدر أعين يت
  .وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ يف البيع ستعرف أصله يف كتاب البيوع إن شاء اهللا

  .وأما اختالفهم يف الوقت فإنه يتصور يف الكاىلء
والذي جييء على أصل قول مالك فيه يف املشهور عنه أن القول يف األجل قول الغارم قياسا على البيع وفيه خالف 

ال جيب إال بعد الدخول قياسا : تصور أيضا مىت جيب هل قبل الدخول أو بعده ؟ فمن شبه النكاح بالبيوع قالوي
: على البيع إذ ال جيب الثمن على املشتري إال بعد قبض السلعة ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط يف احللية قال

  .جيب قبل الدخول
  .ل شيئا من الصداقولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخو

  .إما بنكاح أو مبلك ميني: وكل امرأة فإهنا حتل يف الشرع بوجهني) يف معرفة حمل العقد: الركن الثالث(
  واملوانع الشرعية باجلملة تنقسم أوال



  .موانع مؤبدة وموانع غري مؤبدة: إىل قسمني
  .واملوانع املؤبدة تنقسم إىل متفق عليها وخمتلف فيها

  .ثالث نسب وصهر ورضاعفاملتفق عليها 
  .واملختلف فيها الزنا واللعان
  :والغري مؤبدة تنقسم إىل تسعة

  .أحدها مانع العدد
  .مانع اجلمع: والثاين
  .مانع الرق: والثالث
  .مانع الكفر: الرابع

  .مانع اإلحرام: واخلامس
  .مانع املرض: والسادس
  .مانع العدة على اختالف يف عدم تأبيده: والسابع
  .مانع التطليق ثالثا للمطلق :والثامن
  .مانع الزوجية: والتاسع

  .فاملوانع الشرعية باجلملة أربعة عشر مانعا ففي هذا الباب أربعة عشر فصال
  الفصل األول يف مانع النسب

واتفقوا على أن النساء الالئي حيرمن من قبل النسب السبع املذكورات يف القرآن األمهات والبنات واألخوات 
اسم لكل أنثى هلا عليك والدة من جهة : اخلاالت وبنات األخ وبنات األخت واتفقوا على أن األم ههناوالعمات و

اسم لكل أنثى لك عليها والدة من قبل االبن أو من قبل البنت أو مباشرة وأما : األم أو من جهة األب والبنت
اسم : ب أو األم أو كليهما والعمةفهي اسم لكل أنثى شاركتك يف أحد أصليك أو جمموعيهما أعين األ: األخت

فهي اسم ألخت أمك أو أخت كل أنثى هلا : لكل أنثى هي أخت ألبيك أو لكل ذكر له عليك والدة وأما اخلالة
وبنات . اسم لكل أنثى ألخيك عليها والدة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة: عليك والدة وبنات األخ

  .يها والدة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيهااسم لكل أنثى ألختك عل: األخت
  .فهؤالء األعيان السبع حمرمات وال خالف أعلمه يف هذه اجلملة

  .إىل آخر اآلية} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم { :واألصل فيها قوله تعاىل 
  .وأمجعوا على أن النسب الذي حيرم الوطء حيرم الوطء مبلك اليمني

  الفصل الثاين يف املصاهرة
َوال تَْنِكُحوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمنَ {: زوجات اآلباء واألصل فيه قوله تعاىل: وأما احملرمات باملصاهرة فإهنن أربع

  .اآلية} النَِّساِء
  وزوجات

واألصل يف  وأمهات النساء أيضا} َوَحالِئلُ أَْبَناِئكُمُ الَِّذيَن ِمْن أَْصالبِكُْم{ :األبناء واألصل يف ذلك أيضا قوله تعاىل 
َوَربَاِئُبكُُم اللَّاِتي ِفي ُحُجورِكُْم ِمْن { :وبنات الزوجات واألصل فيه قوله تعاىل} َوأُمَّهَاُت نَِساِئكُْم{:ذلك قوله تعاىل 

 فهؤالء األربع اتفق املسلمون على حترمي اثنني منهن بنفس العقد وهو حترمي زوجات} نِسَاِئكُُم الالَِّتي َدَخلُْتْم بِهِنَّ



أحدمها هل من شرطها أن تكون يف : اآلباء واألبناء وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة واختلفوا منها يف موضعني
  حجر الزوج والثانية هل حترم باملباشرة لألم للذة أو بالوطء؟

 مسألة وأما أم الزوجة فإهنم اختلفوا هل حترم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط؟ واختلف أيضا من هذا الباب يف
  رابعة وهي هل يوجب الزنا من هذا التحرمي ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة فهنا أربع مسائل

وهي هل من شرط حترمي بنت الزوجة أن تكون يف حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه؟ فإن ) املسألة األوىل(
الاليت يف :مبىن اخلالف هل قوله تعاىلاجلمهور على أن ذلك ليس من شرط التحرمي وقال داود ذلك من شرطه و

حجوركم وصف له تأثري يف احلرمة أو ليس له تأثري وإمنا خرج خمرج املوجود أكثر؟ فمن قال خرج خمرج املوجود 
  .األكثر وليس هو شرطا يف الربائب إذ ال فرق يف ذلك بني اليت يف حجره أو اليت ليست يف حجره

  .ال حترم إال إذا كانت يف حجره: شرطاً غري معقول املعىن قال حترم الربيبة بإطالق ومن جعله: قال
  .وأما هل حترم البنت مبباشرة األم فقط أو بالوطء؟ فإهنم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء) املسألة الثانية(

 واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إىل الفرج لشهوة أو لغري شهوة هل ذلك حيرم أم ال؟ فقال مالك
  .والثوري وأبو حنيفة واألوزاعي والليث بن سعد إن اللمس لشهوة حيرم األم

ال حيرمه إال الوطء وهو أحد قويل الشافعي املختار عنده والنظر عند : وهو أحد قويل الشافعي وقال داود واملزين
ر إىل الفرج فقط مالك كاللمس إذا كان نظر تلذذ إىل أي عضو كان وفيه عنه خالف ووافقه أبو حنيفة يف النظ

  ومحل الثوري النظر حممل اللمس ومل يشترط اللذة

  .وخالفهم يف ذلك ابن أيب ليلى والشافعي يف أحد قوليه فلم يوجب يف النظر شيئا
  .وأوجب يف اللمس

دون  الوطء أو التلذذ مبا} الالِتي َدَخلُْتمْ بِهِنَّ{ :ومبىن اخلالف هل املفهوم من اشتراط الدخول يف قوله تعاىل 
  الوطء؟ فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أم ال؟

وأما األم فذهب اجلمهور من كافة فقهاء األمصار إىل أهنا حترم بالعقد على البنت دخل هبا أو مل ) املسألة الثالثة(
بالدخول على أعين أهنا ال حترم إال : يدخل وذهب قوم إىل أن األم ال حترم إال بالدخول على البنت كاحلال يف البنت

  .األم وهو مروي عن علي وابن عباس رضي اهللا عنهما من طرق ضعيفة
يعود إىل أقرب مذكور وهم الربائب فقط أو إىل } الالِتي َدَخلُْتْم بِهِنَّ{: ومبىن اخلالف هل الشرط يف قوله تعاىل

كُْم َوَربَائُِبكُُم الالَِّتي ِفي ُحُجورِكُْم ِمْن َوأُمََّهاُت نِسَاِئ{: الربائب واألمهات املذكورات قبل الربائب يف قوله تعاىل
يعود على األمهات والبنات } الالَِّتي َدَخلُْتْم بِهِنَّ { : فإنه حيتمل أن يكون قوله تعاىل} نِسَاِئكُُم الالَِّتي َدَخلُْتْم بِهِنَّ

  .وحيتمل أن يعود إىل أقرب مذكور وهم البنات
بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب عليه الصالة  ومن احلجة للجمهور ما روى املثىن

  ".أميا رجل نكح امرأة فدخل هبا أو مل يدخل فال حتل له أمها " والسالم قال 
فاختلفوا يف الزنا هل يوجب من التحرمي يف هؤالء ما يوجب الوطء يف نكاح صحيح أو بشبهة ) وأما املسألة الرابعة(

  .الزنا باملرأة ال حيرم نكاح أمها وال ابنتها وال نكاح أيب الزاين هلا وال ابنه: يه احلد فقال الشافعيأعين الذي يدرأ ف
حيرم الزنا ما حيرم النكاح وأما مالك ففي املوطأ عنه مثل قول الشافعي أنه ال : وقال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي

أصحاب مالك خيالفون ابن القاسم فيها : رم وقال سحنونحيرم وروى عنه ابن القاسم مثل قول أيب حنيفة أنه حي
  .ويذهبون إىل ما يف املوطأ وقد روي عن الليث أن الوطء بشبهة ال حيرم وهو شاذ



  :وسبب اخلالف
: أعين يف داللته على املعىن الشرعي واللغوي فمن راعى الداللة اللغوية يف قوله تعاىل: االشتراك يف اسم النكاح

  .ال حيرم الزنا: قال حيرم الزنا ومن راعى الداللة الشرعية قال} وا َما َنكََح آَباؤُكُْمَوال َتْنِكُح{

: حيرم الزنا أيضا ومن شبهه بالنسب قال: ومن علل هذا احلكم باحلرمة اليت بني األم والبنت وبني األب واالبن قال
  .ال حيرم إلمجاع األكثر على أن النسب ال يلحق بالزنا

  .حكى ابن املنذر على أن الوطء مبلك اليمني حيرم منه ما حيرم الوطء بالنكاحواتفقوا فيما 
  .واختلفوا يف تأثري املباشرة يف ملك اليمني كما اختلفوا يف النكاح

  الفصل الثالث يف مانع الرضاع
حرم على املرضع أعين أن املرضعة تنزل منزلة األم فت: واتفقوا على أن الرضاع باجلملة حيرم منه ما حيرم منه النسب

يف : إحداها: هي وكل من حيرم على االبن من قبل أم النسب واختلفوا من ذلك يف مسائل كثرية القواعد منها تسع
  .مقدار احملرم من اللنب
  .والثانية يف سن الرضاع

  .والثالثة يف حال املرضع يف ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع احملرم وقتا خاصاً
  .فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو ال يعتربهل يعترب : والرابعة
  .هل يعترب فيه املخالطة أم ال يعترب: واخلامسة
  .هل يعترب فيه الوصول من احللق أو ال يعترب: والسادسة
أعين الزوج من املرضع منزلة أب وهو الذي يسمونه لنب الفحل أم ليس ينزل منه : هل ينزل صاحب اللنب:والسابعة
  .مبنزلة أب

  .الشهادة على الرضاع: امنةوالث
  .صفة املرضعة: والتاسعة

أما مقدار احملرم من اللنب فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد وهو مذهب مالك وأصحابه وروي عن ) املسألة األوىل(
علي وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس وهؤالء حيرم عندهم أي قدر كان وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 

ال حترم املصة : بتحديد القدر احملرم وهؤالء انقسموا إىل ثالث فرق فقالت طائفة: ي واألوزاعي وقالت طائفةوالثور
احملرم مخس رضعات وبه قال : وال املصتان وحترم الثالث رضعات فما فوقها وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وقالت طائفة

  .عشر رضعات: الشافعي وقالت طائفة
  :والسبب يف اختالفهم

  .يف هذه املسألة معارضة عموم الكتاب لألحاديث الواردة يف التحديد ومعارضة األحاديث يف ذلك بعضها بعضا
اآلية وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم اإلرضاع } َوأُمَّهَاُتكُُم الالَِّتي أَْرَضعَْنكُْم{: فأما عموم الكتاب فقوله تعاىل

  :ثني يف املعىنواألحاديث املتعارضة يف ذلك راجعة إىل حدي

ال حترم املصة وال املصتان وال الرضعة " حديث عائشة وما يف معناه أنه قال عليه الصالة والسالم : أحدمها
قال رسول اهللا صلى : خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث وفيه قال" والرضعتان 

واحلديث الثاين حديث سهلة يف سامل أنه قال هلا النيب صلى اهللا " ان ال حترم اإلمالجة وال اإلمالجت" اهللا عليه وسلم 



كان فيما نزل من القرآن عشر " وحديث عائشة يف هذا املعىن أيضا قالت " أرضعيه مخس رضعات " عليه وسلم 
فمن " رضعات معلومات مث نسخن خبمس معلومات فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 

  .حترم املصة واملصتان: رجح ظاهر القرآن على هذه األحاديث قال
: ومن جعل األحاديث مفسرة لآلية ومجع بينها وبني اآلية ورجح مفهوم دليل اخلطاب يف قوله عليه الصالة والسالم

اليت حترم وذلك الثالثة فما فوقها هي : على مفهوم دليل اخلطاب يف حديث سامل قال" ال حترم املصة وال املصتان "
أرضعيه " يقتضي أن ما فوقها حيرم ودليل اخلطاب يف قوله " ال حترم املصة وال املصتان " أن دليل اخلطاب يف قوله 

  .يقتضي أن ما دوهنا ال حيرم والنظر يف ترجيح أحد دليلي اخلطاب" مخس رضعات 
  .واتفقوا على أن الرضاع حيرم يف احلولني) املسألة الثانية(

ال حيرم رضاع الكبري وذهب داود : وا يف رضاع الكبري فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاءواختلف
وأهل الظاهر إىل أنه حيرم وهو مذهب عائشة ومذهب اجلمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأيب هريرة وابن 

  .عباس وسائر أزواج النيب عليه الصالة والسالم
  :وسبب اختالفهم

  .أحدمها حديث سامل وقد تقدم: آلثار يف ذلك وذلك أنه ورد يف ذلك حديثانتعارض ا
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي رجل فاشتد " والثاين حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم قالت 

ظرن يا رسول اهللا إنه أخي من الرضاعة فقال عليه الصالة والسالم ان: ذلك عليه ورأيت الغضب يف وجهه فقلت
  ".من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من اجملاعة 

ال حيرم اللنب الذي ال يقوم للمرضع مقام الغذاء إال أن حديث سامل نازلة : فمن ذهب إىل ترجيح هذا احلديث قال
يف عني وكان سائر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يرون ذلك رخصة لسامل ومن رجح حديث سامل وعلل حديث 

  .حيرم رضاع الكبري: بأهنا مل تعمل به قال عائشة

ال حيرم ذلك : واختلفوا إذا استغىن املولود بالغذاء قبل احلولني وفطم مث أرضعته امرأة فقال مالك) املسألة الثالثة(
  .تثبت احلرمة به: الرضاع وقال أبو حنيفة والشافعي

  :وسبب اختالفهم
فإنه حيتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي " فإمنا الرضاعة من اجملاعة" اختالفهم يف مفهوم قوله عليه الصالة والسالم

يكون يف سن اجملاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاع وحيتمل أن يريد إذا كان الطفل غري مفطوم فإن فطم يف 
ىل اللنب هل بعض احلولني مل يكن رضاعا من اجملاعة فاالختالف آيل إىل أن الرضاع الذي سببه اجملاعة واالفتقار إ

يعترب فيه االفتقار الطبيعي لألطفال وهو االفتقار الذي سببه سن الرضاع أو افتقار املرضع نفسه وهو الذي يرتفع 
بالفطم ولكنه موجود بالطبع والقائلون بتأثري اإلرضاع يف مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام أو مل يشترطه 

  .ة حوالن فقطاختلفوا يف هذه املدة فقال هذه باملد
  .وبه قال زفر واستحسن مالك التحرمي يف الزيادة اليسرية على العامني ويف قول الشهر عنه

  .حوالن وستة شهور: ويف قول عنه إىل ثالثة أشهر وقال أبو حنيفة
  :وسبب اختالفهم

يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ حَْولَْينِ وَالْوَاِلَداُت {: ما يظن من معارضة آية الرضاع حلديث عائشة املتقدم وذلك أن قوله تعاىل
إمنا : "يوهم أن ما زاد على هذين احلولني ليس هو رضاع جماعة من اللنب وقوله عليه الصالة والسالم} كَاِملَْينِ



  .يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللنب أن ذلك الرضاع حيرم" الرضاعة من اجملاعة 
حيرم : جور واللدود وباجلملة ما يصل إىل احللق من غري رضاع فإن مالكا قالوأما هل حيرم الو) املسألة الرابعة(

  .ال حيرم: الوجور واللدود وقال عطاء وداود
  :وسبب اختالفهم

هل املعترب وصول اللنب كيفما وصل إىل اجلوف أو وصوله على اجلهة املعتادة فمن راعى وصوله على اجلهة املعتادة؟ 
ال حيرم الوجور وال اللدود ومن راعى وصول اللنب إىل اجلوف كيفما : لرضاع قالوهو الذي ينطلق عليه اسم ا

  .حيرم: وصل قال

وأما هل من شرط اللنب احملرم إذا وصل إىل احللق أن يكون غري خمالط لغريه فإهنم اختلفوا يف ذلك ) املسألة اخلامسة(
ه الطفل مل تقع احلرمة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه أيضا فقال ابن القاسم إذا استهلك اللنب يف ماء أو غريه مث سقي

تقع به احلرمة مبنزلة ما لو انفرد اللنب أو : وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن املاجشون من أصحاب مالك
  .كان خمتلطا مل تذهب عينه

  :وسبب اختالفهم
  . النجاسة إذا خالطت احلالل الطاهرهل يبقى للنب حكم احلرمة إذا اختلط بغريه أم ال يبقى به حكمها كاحلال يف

  واألصل املعترب يف ذلك انطالق اسم اللنب عليه كاملاء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر؟
وأما هل يعترب فيه الوصول إىل احللق أو ال يعترب فإنه يشبه أن يكون هذا هو سبب اختالفهم يف ) املسألة السادسة(

  .السعوط باللنب واحلقنة به
  كون اختالفهم يف ذلك ملوضع الشك هل يصل اللنب من هذه األعضاء أو ال يصل؟ويشبه أن ي

أعين زوج املرأة أبا للمرضع حىت حيرم بينهما ومن قبلهما ما : وأما هل يصري الرجل الذي له اللنب) املسألة السابعة(
وا يف ذلك فقال مالك وأبو حنيفة حيرم من اآلباء واألبناء الذين من النسب وهي اليت يسموهنا لنب الفحل فإهنم اختلف

ال حيرم لنب الفحل وباألول قال علي وابن : لنب الفحل حيرم وقالت طائفة: والشافعي وأمحد واألوزاعي والثوري
  .عباس وبالقول الثاين قالت عائشة وابن الزبري وابن عمر

  :وسبب اختالفهم
جاء أفلح أخو أيب "وحديث عائشة هو قالت أعين آية الرضاع : معارضة ظاهر الكتاب حلديث عائشة املشهور

إنه : القعيس يستأذن علي بعد أن أنزل احلجاب فأبيت أن آذن له وسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
خرجه " إنه عمك فليلج عليك : عمك فأذين له فقلت يا رسول اهللا إمنا أرضعتين املرأة ومل يرضعين الرجل فقال

  .البخاري ومسلم ومالك
َوأُمَّهَاُتكُُم اللَّاِتي أَْرَضعَْنكُْم وَأََخوَاُتكُمْ {:فمن رأى أن ما يف احلديث شرع زائد على ما يف الكتاب وهو قوله تعاىل 

لنب الفحل حمرم ومن : قال" م من الوالدة حيرم من الرضاعة ما حير" وعلى قوله صلى اهللا عليه وسلم } ِمَن الرََّضاَعِة
  حيرم من الرضاع ما حيرم" رأى أن آية الرضاع وقوله 

ذلك احلديث : إمنا ورد على جهة التأصيل حلكم الرضاع إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة قال" من الوالدة 
ة للحكم ناسخة مع أن عائشة مل يكن إن عمل مبقتضاه أوجب أن يكون ناسخا هلذه األصول ألن الزيادة املغري

مذهبها التحرمي بلنب الفحل وهي الرواية للحديث ويصعب رد األصول املنتشرة اليت يقصد هبا التأصيل والبيان عند 



وقت احلاجة باألحاديث النادرة وخباصة اليت تكون يف عني ولذلك قال عمر رضي اهللا عنه يف حديث فاطمة بنت 
  . حلديث امرأةال نترك كتاب اهللا: قيس

ال تقبل فيه : ال تقبل فيه إال شهادة امرأتني وقوما قالوا: وأما الشهادة على الرضاع فإن قوما قالوا) املسألة الثامنة(
  .تقبل فيه شهادة امرأة واحدة: إال شهادة أربع وبه قال الشافعي وعطاء وقوم قالوا

 ذلك فشو قوهلما بذلك قبل الشهادة وهو مذهب مالك والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتني منهم من اشترط يف
والذين أجازوا أيضا شهادة امرأة واحدة منهم . وابن القاسم ومنهم من مل يشترطه وهو قول مطرف وابن املاجشون

من مل يشترط فشو قوهلا قبل الشهادة وهو مذهب أيب حنيفة ومنهم من اشترط ذلك وهي رواية عن مالك وقد 
  . جتوز فيه شهادة أقل من اثنتنيروي عنه أنه ال

  :والسبب يف اختالفهم
أما بني األربع واالثنتني فاختالفهم يف شهادة النساء هل عديل كل رجل هو امرأتان فيما ليس ميكن فيه شهادة 

  .الرجل أو يكفي يف ذلك امرأتان وستأيت هذه املسألة يف كتاب الشهادات إن شاء اهللا تعاىل
ول شهادة املرأة الواحدة فمخالفة األثر الوارد يف ذلك لألصل اجملمع عليه أعين أنه ال يقبل من وأما اختالفهم يف قب

الرجال أقل من اثنني وأن حال النساء يف ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال وإما أن تكون أحواهلم يف 
  .ذلك مساوية للرجال واإلمجاع منعقد على أنه ال يقضى بشهادة واحدة

قد : يا رسول اهللا إين تزوجت امرأة فأتت امرأة فقالت" الوارد يف ذلك هو حديث عقبة بن احلارث قال  واألمر
ومحل بعضهم هذا احلديث على " كيف وقد قيل دعها عنك : أرضعتكما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .الندب مجعا بينه وبني األصول وهو أشبه وهي رواية عن مالك
  وأما صفة املرضعة فإهنم اتفقوا على أنه حيرم لنب كل أمرأة) سعةاملسألة التا(

بالغ وغري البالغ واليائسة من احمليض كان هلا زوج أو مل يكن حامال كانت أو غري حامل وشذ بعضهم فأوجب حرمة 
تلفوا للنب الرجل وهذا غري موجود فضال عن أن يكون له حكم شرعي وإن وجد فليس لبنا إال باشتراك االسم واخ

  .من هذا الباب يف لنب امليتة
  :وسبب اخلالف

هل يتناوهلا العموم أو ال يتناوهلا وال لنب للميتة إن وجد هلا إال باشتراك االسم ويكاد أن تكون مسألة غري واقعة فال 
  .يكون هلا وجود إال يف القول
  الفصل الرابع يف مانع الزنا

  .ومنعها قوم واختلفوا يف زواج الزانية فأجاز هذا اجلمهور
  :وسبب اختالفهم

الزَّانِي ال يَْنِكحُ إِالَّ َزانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً وَالزَّانَِيةُ ال يَْنِكُحَها إِالَّ َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم {: اختالفهم يف مفهوم قوله تعاىل
} َوُحرَِّم ذَِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني { يف قوله هل خرج خمرج الذم أو خمرج التحرمي؟ وهل اإلشارة } ذَِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني

أن رجال قال " إىل الزنا أو إىل النكاح؟ وإمنا صار اجلمهور حلمل اآلية على الذم ال على التحرمي ملا جاء يف احلديث 
إين : قال لهطلقها ف: للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف زوجته إهنا ال ترد يد المس فقال له النيب عليه الصالة والسالم

  .وقال قوم أيضا إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا األصل" فأمسكها : أحبها فقال له
  .وبه قال احلسن وأما زواج املالعنة من زوجها املالعن فسنذكرها يف كتاب اللعان



  الفصل اخلامس يف مانع العدد
  .من الرجالواتفق املسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معا وذلك لألحرار 

  .يف العبيد وفيما فوق األربع: واختلفوا يف موضعني
  .جيوز أن ينكح أربعا: أما العبيد فقال مالك يف املشهور عنه

  .وبه قال أهل الظاهر
  .ال جيوز له اجلمع إال بني اثنتني فقط: وقال أبو حنيفة والشافعي

  :وسبب اختالفهم
ا هلا تأثري يف إسقاط نصف احلد الواجب على احلر يف الزنا وكذلك يف هل العبودية هلا تأثري يف إسقاط هذا العدد كم

  .الطالق مث عند من رأى ذلك
  وذاك أن

  .أعين أن حده نصف حد احلر واختلفوا ذلك: املسلمني اتفقوا على تنصيف حده يف الزنا
َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى  فَاْنِكحُوا{: وأما ما فوق األربع فإن اجلمهور على أنه ال جتوز اخلامسة لقوله تعاىل

أمسك أربعا " لغيالن ملا أسلم وحتته عشرة نسوة : وملا روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال} َوثُالثَ َوُرَباعَ 
جيوز تسع ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب اجلمع يف اآلية املذكورة : وقالت فرقة" وفارق سائرهن 

  .}مَثَْنى وَثُالثَ َورَُباعَ { : األعداد يف قوله تعاىلأعين مجع 
  الفصل السادس يف مانع اجلمع

واختلفوا يف اجلمع بينهما } َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن اُألْخَتيْنِ{:واتفقوا على أنه ال جيمع بني األختني بعقد نكاح لقوله تعاىل 
  .ة ذلكمبلك اليمني والفقهاء على منعه وذهبت طائفة إىل إباح

  :وسبب اختالفهم
إِالَّ َما { :لعموم االستثناء يف آخر اآلية وهو قوله تعاىل } َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن اُألْخَتيْنِ{: معارضة عموم قوله تعاىل

وذلك أن هذا االستثناء حيتمل أن يعود ألقرب مذكور وحيتمل أن يعود جلميع ما تضمنته اآلية من } َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم
ملك } َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن اُألْخَتْينِ{ : التحرمي إال ما وقع اإلمجاع على أنه ال تأثري له فيه فيخرج من عموم قوله تعاىل

على عمومه وال سيما إن } َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن اُألْخَتْينِ { اليمني وحيتمل أن ال يعود إال إىل أقرب مذكور فيبقى قوله 
  .األخوة أو بسبب موجود فيهماعللنا ذلك بعلة 

واختلف الذين قالوا باملنع يف ملك اليمني إذا كانت إحدامها بنكاح واألخرى مبلك ميني فمنعه مالك وأبو حنيفة 
وأجازه الشافعي وكذلك اتفقوا فيما أعلم على حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها لثبوت ذلك عنه 

ال " من حديث أيب هريرة وتواتره عنه عليه الصالة والسالم من أنه قال عليه الصالة والسالم  عليه الصالة والسالم
واتفقوا على أن العمة ههنا هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك " جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها 

ت لكل أنثى هلا عليك والدة إما بنفسها هي كل أنثى هي أخ: والدة إما بنفسه وإما بواسطة ذكر آخر وأن اخلالة
  وإما بتوسط أنثى غريها وهن احلرات من قبل األم واختلفوا هل هذا من باب

اخلاص أريد به اخلاص أم هو من باب اخلاص أريد به العام؟ والذين قالوا هو من باب اخلاص أريد به العام اختلفوا 
هو خاص أريد به اخلصوص فقط : ه اجلمهور من فقهاء األمصارأي عام هو املقصود به؟ فقال قوم وهم األكثر وعلي



  .وأن التحرمي ال يتعدى إىل غري من نص عليه
هو خاص واملراد به العموم وهو اجلمع بني كل امرأتني بينهما رحم حمرمة أو غري حمرمة فال جيوز اجلمع : وقال قوم

وال بني املرأة وبنت عمها أو بنت عمتها أو بينها وبني عند هؤالء بني ابنيت عم أو عمة وال بني ابنيت خال أو خالة 
أعين لو كان أحدمها ذكرا واآلخر أنثى مل ، إمنا حيرم اجلمع بني كل امرأتني بينهما قرابة حمرمة: بنت خالتها وقال قوم

عل كل واحد جيز هلما أن يتناكحا ومن هؤالء من اشترط يف هذا املعىن أن يعترب هذا من الطرفني مجيعا أعين إذا ج
منهما ذكرا واآلخر أنثى فلم جيز هلما أن يتناكحا فهؤالء ال حيل اجلمع بينهما وأما إن جعل يف أحد الطرفني ذكر 

حيرم التزويج ومل حيرم من الطرف اآلخر فإن اجلمع جيوز كاحلال يف اجلمع بني امرأة الرجل وابنته من غريها فإنه إن 
رأة منه ألهنا زوج أبيه وإن جعلنا املرأة ذكرا حل هلا نكاح ابنة الزوج ألهنا تكون وضعنا البنت ذكرا مل حيل نكاح امل

  .ابنة األجنيب وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب مالك وأولئك مينعون اجلمع بني زوج الرجل وابنته من غريها
  الفصل السابع يف موانع الرق

  .أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها واتفقوا على أنه جيوز للعبد أن ينكح األمة وللحرة
ال جيوز إال : جيوز بإطالق وهو املشهور من مذهب ابن القاسم وقال قوم: واختلفوا يف نكاح احلر األمة فقال قوم

  .بشرطني عدم الطول وخوف العنت وهو املشهور من مذهب مالك وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي
  :والسبب يف اختالفهم

وَأَْنِكحُوا الْأََياَمى { : ا آلية لعموم قوله} َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنكُْم طَْوالً أَنْ َيْنِكَح{:ليل اخلطاب يف قوله تعاىل معارضة د
 اآلية يقتضي} َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنكُْم طَْوالً { :اآلية وذلك أن مفهوم دليل اخلطاب يف قوله تعاىل } ِمْنكُْم وَالصَّاِلحَِني

  أنه

  .أحدمها عدم الطول إىل احلرة والثاين خوف العنت: ال حيل نكاح األمة إال بشرطني
يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد واجدا كان احلر أو غري واجد } َوأَْنِكحُوا اَألَياَمى ِمْنكُْم{ : وقوله تعاىل

لعموم ألن هذا العموم مل يتعرض فيه إىل خائفا للعنت أو غري خائف لكن دليل اخلطاب أقوى ههنا واهللا أعلم من ا
صفات الزوج املشترطة يف نكاح اإلماء وإمنا املقصود به األمر بإنكاحهن وأال جيربن على النكاح وهو أيضا حممول 

  .على الندب عند اجلمهور مع ما يف ذلك من إرهاق الرجل ولده
أحدمها : ا النكاح إال بالشرطني املنصوص عليهماواختلفوا من هذا الباب يف فرعني مشهورين أعين الذين مل جييزو

ليست بطول وعن مالك : هي طول وقال غريه: إذا كانت حتته حرة هل هي طول أو ليست بطول؟ فقال أبو حنيفة
  .يف ذلك القوالن

قال واملسألة الثانية هل جيوز ملن وجد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من أمة واحدة ثالث أو أربع أو ثنتان؟ فمن 
إذا كانت حتته حرة مل جيز له نكاح األمة ومن قال خوف العنت : إذا كانت حتته حرة فليس خياف العنت عزب قال

إمنا يعترب بإطالق سواء كان عزبا أو متأهال ألنه قد ال تكون الزوجة األوىل مانعة من العنت وهو ال يقدر على حرة 
ه احلرة يف خوف العنت كحالة قبلها وخباصة إذا خشي العنت من متنعه من العنت فله أن ينكح أمة ألن حاله مع هذ

  .األمة اليت يريد نكاحها
وهذا بعينه السبب يف اختالفهم هل ينكح أمة ثانية على األمة األوىل أو ال ينكحها؟ وذلك أن من اعترب خوف 

: ة ومن اعتربه مطلقا قالال ينكح أكثر من أمة واحد: العنت مع كونه عزبا إذ كان اخلوف على العزب أكثر قال
  .ينكح أكثر من أمة واحدة وكذلك يقول إنه ينكح على احلرة



واعتباره مطلقا فيه نظر وإذا قلنا إن له أن يتزوج على احلرة أمة فتزوجها بغري إذهنا فهل هلا اخليار يف البقاء معه أو 
ل يفارق األمة أم ال؟ ومل خيتلفوا أنه إذا يف فسخ النكاح؟ اختلف يف ذلك قول مالك واختلفوا إذا وجد طوال حبرة ه

  .ارتفع عنه خوف العنت أنه ال يفارقها
أعين أصحاب مالك واتفقوا من هذا الباب على أنه ال جيوز أن تنكح املرأة من ملكته وإهنا إذا ملكت زوجها 

  .انفسخ النكاح

  الفصل الثامن يف مانع الكفر
واختلفوا يف نكاحها } َوال ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرِ { : لوثنية لقوله تعاىلواتفقوا على أنه ال جيوز للمسلم أن ينكح ا

  .بامللك
  .واتفقوا على أنه جيوز أن ينكح الكتابية احلرة إال ما روي يف ذلك عن ابن عمر
  .واختلفوا يف إحالل الكتابية األمة بالنكاح واتفقوا على إحالهلا مبلك اليمني

  :والسبب يف اختالفهم
َوال { :وعموم قوله تعاىل } َوال تُْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرِ { : يف نكاح الوثنيات مبلك اليمني معارضة عموم قوله تعاىل

ت وهن املسبيا} وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم{:لعموم قوله} َتْنِكحُوا الُْمْشرِكَاتِ َحتَّى ُيْؤِمنَّ
  .وظاهر هذا يقتضي العموم سواء كانت مشركة أو كتابية واجلمهور على منعها

وباجلواز قال طاوس وجماهد ومن احلجة هلم ما روي من نكاح املسبيات يف غزوة أوطاس إذ استأذنوه يف العزل 
  .فأذن هلم

أعين أن قوله : لى العموموإمنا صار اجلمهور جلواز نكاح الكتابيات األحرار بالعقد ألن األصل بناء اخلصوص ع
هو عموم } َوال َتْنِكُحوا الُْمْشرِكَاتِ َحتَّى ُيْؤِمنَّ{ : هو خصوص وقوله} واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب{:تعاىل 

فاستثىن اجلمهور اخلصوص من العموم ومن ذهب إىل حترمي ذلك جعل العام ناسخا للخاص وهو مذهب بعض 
  .الفقهاء

حالل األمة الكتابية بالنكاح ملعارضة العموم يف ذلك القياس وذلك أن قياسها على احلرة يقتضي وإمنا اختلفوا يف إ
إباحة تزوجيها وباقي العموم إذا استثين منه احلرة يعارض ذلك ألنه يوجب حترميها على قول من يرى أن العموم إذا 

الباقي من العموم املخصوص عموما  خصص بقي الباقي على عمومه فمن خصص العموم الباقي بالقياس أو مل ير
  .جيوز نكاح األمة الكتابية: قال

ال جيوز نكاح األمة الكتابية وهنا أيضا سبب آخر : ومن رجح باقي العموم بعدم التخصيص على القياس قال
 يوجب أن ال جيوز} من فتياتكم املؤمنات {: الختالفهم وهو معارضة دليل اخلطاب للقياس وذلك أن قوله تعاىل

  نكاح األمة الغري مؤمنة بدليل اخلطاب وقياسها على احلرة يوجب ذلك والقياس من

كل جنس جيوز فيه النكاح بالتزويج وجيوز فيه النكاح مبلك اليمني أصله املسلمات والطائفة الثانية أنه مث مل جيز 
التزويج وإمنا اتفقوا على إحالهلا نكاح األمة املسلمة بالتزويج إال بشرط فأحرى أن ال جيوز نكاح األمة الكتابية ب

  .وإلمجاعهم على أن السيب حيل املسبية الغري متزوجة} إِالَّ َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم{ : مبلك اليمني لعموم قوله تعاىل
إن سبيا معا أعين الزوج : وإمنا اختلفوا يف املتزوجة هل يهدم السيب نكاحها وإن هدم فمىت يهدم؟ فقال قوم

بل السيب : مل يفسخ نكاحهما وإن سيب أحدمها قبل اآلخر انفسخ النكاح وبه قال أبو حنيفة وقال قوموالزوجة 



أحدمها أن السيب ال يهدم النكاح : يهدم سبيا معا أو سيب أحدمها قبل اآلخر وبه قال الشافعي وعن مالك قوالن
  .أصال

  .والثاين أنه يهدم بإطالق مثل قول الشافعي
  :موالسبب يف اختالفه

هل يهدم أو ال يهدم هو تردد املسترقني الذين أمنوا من القتل بني نساء الذميني أهل العهد وبني الكافرة اليت ال 
زوج هلا أو املستأجرة من كافر وأما تفريق أيب حنيفة بني أن يسبيا معا وبني أن يسىب أحدمها فألن املؤثر عنده يف 

ؤثر يف اإلحالل عند غريه هو الرق وإمنا النظر هل هو الرق مع الزوجية اإلحالل هو اختالف الدار هبما ال الرق وامل
أو مع عدم الزوجية؟ واألشبه أن ال يكون للزوجية ههنا حرمة ألن حمل الرق وهو الكفر سبب اإلحالل وأما 

  .تشبيهها بالذمية فبعيد ألن الذمي إمنا أعطى اجلزية بشرط أن يقر على دينه فضال عن نكاحه
  تاسع يف مانع اإلحرامالفصل ال

واختلفوا يف نكاح احملرم فقال مالك والشافعي والليث واألوزاعي وأمحد ال ينكح احملرم وال ينكح فإن فعل فالنكاح 
  .باطل وهو قول عمر بن اخلطاب وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت

  .ال بأس بذلك: وقال أبو حنيفة
  :وسبب اختالفهم

" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نكح ميمونة وهو حمرم " حديث ابن عباس  تعارض النقل يف هذا الباب فمنها
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه " وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل الصحيح وعارضه أحاديث كثرية عن ميمونة 

ن يسار قال أبو عمر رويت عنها من طرق شىت من طريق أيب رافع ومن طريق سليمان ب" وسلم تزوجها وهو حالل 
  وهو موالها وعن

  .يزيد بن األصم
ال ينكح :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى مالك أيضا من حديث عثمان بن عفان مع هذا أنه قال

ال ينكح احملرم وال ينكح ومن : فمن رجح هذه األحاديث على حديث ابن عباس قال" احملرم وال ينكح وال خيطب
بينه وبني حديث عثمان بن عفان بأن محل النهي الوارد يف ذلك على الكراهية قال  رجح حديث ابن عباس أو مجع

  .ينكح وينكح وهذا راجع إىل تعارض الفعل والقول والوجه اجلمع أو تغليب القول
  الفصل العاشر يف مانع املرض
  .واختلفوا يف نكاح املريض
نه ال جيوز ويتخرج ذلك من قوله إنه يفرق بينهما وإن إ: جيوز وقال مالك يف املشهو عنه: فقال أبو حنيفة والشافعي

  .ويتخرج من قوله أيضا أنه ال يفرق بينهما أن التفريق مستحب غري واجب، صح
  :وسبب اختالفهم

تردد النكاح بني البيع وبني اهلبة وذلك أنه ال جتوز هبة املريض إال من الثلث وجيوز بيعه والختالفهم أيضا سبب 
على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو ال يتهم؟ وقياس النكاح على اهلبة غري صحيح ألهنم آخر وهو هل يتهم 

اتفقوا على أن اهلبة جتوز إذا محلها الثلث ومل يعتربوا بالنكاح هنا بالثلث ورد جواز النكاح بإدخال وارث قياس 
 يف جنس بعيد من اجلنس الذي يرام مصلحي ال جيوز عند أكثر الفقهاء وكونه يوجب مصاحل مل يعتربها الشرع إال

فيه إثبات احلكم باملصلحة حىت إن قوما رأوا القول هبذا القول شرع زائد وإعمال هذا القياس يوهن ما يف الشرع 



من التوقيف وأنه ال جتوز الزيادة فيه كما ال جيوز النقصان والتوقف أيضا عن اعتبار املصاحل تطرق للناس أن 
اليت يف ذلك اجلنس إىل الظلم فلنفوض أمثال هذه املصاحل إىل العلماء حبكمة الشرائع الفضالء يتسرعوا لعدم السنن 

الذين ال يتهمون باحلكم هبا وخباصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن يف االشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إىل الظلم 
لدالئل على أنه قصد بالنكاح خريا ال مينع ووجه عمل الفاضل العامل يف ذلك أن ينظر إىل شواهد احلال فإن دلت ا

النكاح وإن دلت على أنه قصد اإلضرار بورثته منع من ذلك كما يف أشياء كثرية من الصنائع يعرض فيها للصناع 
  الشيء وضده

مما اكتسبوا من قوة مهنتهم إذ ال ميكن أن حيد يف ذلك حد مؤقت صناعي وهذا كثريا ما يعرض يف صناعة الطب 
  .من الصنائع املختلفةوغريها 

  الفصل احلادي عشر يف مانع العدة
  .واتفقوا على أن النكاح ال جيوز يف العدة كانت عدة حيض أو عدة محل أو عدة أشهر

يفرق بينهما وال حتل له أبدا وقال : واختلفوا فيمن تزوج امرأة يف عدهتا ودخل هبا فقال مالك واألوزاعي والليث
  .يفرق بينهما وإذا انقضت العدة بينهما فال بأس يف تزوجيه إياها مرة ثانية: ريأبو حنيفة والشافعي والثو

  :وسبب اختالفهم
على هل قول الصاحب حجة أم ليس حبجة؟ وذلك أن مالكا روى عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وسليمان 

تزوجها يف العدة من زوج ثان بن يسار أن عمر بن اخلطاب فرق بني طليحة األسدية وبني زوجها راشدا الثقفي ملا 
أميا امرأة نكحت يف عدهتا فإن كان زوجها الذي تزوجها مل يدخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من : وقال

األول مث كان اآلخر خاطبا من اخلطاب وإن كان دخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من األول مث اعتدت من 
  .وهلا مهرها مبا استحل منها: ا قال سعيداآلخر مث ال جيتمعان أبد

  .ورمبا عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف خمتلف يف أصله وهو أنه أدخل يف النسب شبهة فأشبه املالعن
  .وروي عن علي وابن مسعود خمالفة عمر يف هذا

  .واألصل أهنا ال حترم إال أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو إمجاع من األمة
 بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحرميها وكون املهر يف بيت املال فلما بلغ ذلك عليا أنكره فرجع عن ذلك ويف

  .عمر وجعل الصداق على الزوج ومل يقض بتحرميها عليه رواه الثوري عن أشعث عن الشعيب عن مسروق
  .وأما من قال بتحرميها بالعقد فهو ضعيف

  .بية حىت تضع لتواتر األخبار بذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموأمجعوا على أنه ال توطأ حامل مس
  .واختلفوا إن وطىء هل يعتق عليه الولد أو ال يعتق واجلمهور على أنه ال يعتق

  :وسبب اختالفهم
  .ذلكهل ماؤه مؤثر يف خلقته أو غري مؤثر؟ فإن قلنا أنه مؤثر كان له ابنا جبهة ما وإن قلنا أنه ليس مبؤثر مل يكن 

  وروي عن النيب عليه الصالة والسالم أنه

  ".كيف يستعبده وقد غذاه يف مسعه وبصره " قال 
  .وأما النظر يف مانع التطليق ثالثا

  .فسيأيت يف كتاب الطالق



  الفصل الثاين عشر يف مانع الزوجية
  .وأما مانع الزوجية فإهنم اتفقوا على أن الزوجية بني املسلمني مانعة وبني الذميني

واختلفوا يف املسبية على ما تقدم واختلفوا أيضا يف األمة إذا بيعت هل يكون بيعها طالقا؟ فاجلمهور على أنه ليس 
  .بطالق

  .هو طالق: وقال قوم
  .وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأيب بن كعب

  :وسبب اختالفهم
إال ما ملكت { :وذلك أن قوله تعاىل} انكمإال ما ملكت أمي{ :معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعاىل 

  .يقتضي املسبيات وغريهن} أميانكم
  .وختيري بريرة يوجب أن ال يكون بيعها طالقا

  .ألنه لو كان بيعها طالقا ملا خريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد العتق
  .ولكان نفس شراء عائشة هلا طالقا من زوجها

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث يوم حنني " أيب شيبة عن أيب سعيد اخلدري واحلجة للجمهور ما خرجه ابن 
سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء هلن أزواج وكان ناس من أصحاب 

ُمْحَصَناُت ِمنَ َوالْ{ :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تأمثوا من غشياهنن من أجل أزواجهن فأنزل اهللا عز وجل 
  .وهذه املسألة هي أليق بكتاب الطالق} النَِّساِء إِالَّ َما َملَكَتْ أَْيمَاُنكُْم

صفة العاقد واملعقود : فهذه هي مجلة األشياء املصححة لألنكحة يف اإلسالم وهي كما قلنا راجعة إىل ثالثة أجناس
  .عليها وصفة العقد وصفة الشروط يف العقد

أعين : يت انعقدت قبل اإلسالم مث طرأ عليها اإلسالم فإهنم اتفقوا على أن اإلسالم إذا كان منهما معاوأما األنكحة ال
من الزوج والزوجة وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها يف اإلسالم أن اإلسالم يصحح ذلك 

  .على من ال جيوز اجلمع بينهما يف اإلسالمأحدمها إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع أو : واختلفوا يف موضعني
  .واملوضع الثاين إذا أسلم أحدمها قبل اآلخر

خيتار : وهي إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أو أسلم وعنده أختان فإن مالكا قال) فأما املسألة األوىل(
: وقال أبو حنيفة والثوري وابن أيب ليلى منهن أربعا ومن األختني واحدة أيتهما شاء وبه قال الشافعي وأمحد وداود

: خيتار األوائل منهن يف العقد فإن تزوجهن يف عقد واحد فرق بينه وبينهن وقال ابن املاجشون من أصحاب مالك
  .إذا أسلم وعنده أختان فارقهما مجيعا مث استأنف نكاح أيتهما شاء ومل يقل بذلك أحد من أصحاب مالك غريه

  :وسبب اختالفهم
أن غيالن بن سالمة الثقفي أسلم وعنده " أحدمها مرسل مالك : ضة القياس لألثر وذلك أنه ورد يف ذلك أثرانمعار

واحلديث الثاين حديث قيس بن " عشر نسوة أسلمن معه فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خيتار منهن أربعا
  ".اختر أيتهما شئت " ليه وسلم احلارث أنه أسلم على األختني فقال له رسول اهللا صلى اهللا ع

أعين أنه كما أن : وأما القياس املخالف هلذا األثر فتشبيه العقد على األواخر قبل اإلسالم بالعقد عليهن بعد اإلسالم
  .العقد عليهن فاسد يف اإلسالم كذلك قبل اإلسالم وفيه ضعف

  .وأما إذا أسلم أحدمها قبل اآلخر



  .آلخر فإهنم اختلفوا يف ذلكوهي املسألة الثانية مث أسلم ا
أنه إذا أسلمت املرأة قبله فإنه إن أسلم يف عدهتا كان أحق هبا وإن أسلم هو وهي : فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي

أن زوجه عاتكة ابنة الوليد بن املغرية " كتابية فنكاحها ثابت ملا ورد يف ذلك من حديث صفوان بن أمية وذلك 
وكان بني إسالم صفوان وبني : قالوا" فأقره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على نكاحه  أسلمت قبله مث أسلم هو
  .إسالم امرأته حنو من شهر

ومل يبلغنا أن امرأة هاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إال : قال ابن شهاب
  .ا مهاجرا قبل أن تنقضي عدهتافرقت هجرهتا بينها وبني زوجها إال أن يقدم زوجه

إذا أسلم الزوج قبل املرأة وقعت الفرقة : وأما إذا أسلم الزوج قبل إسالم املرأة فإهنم اختلفوا يف ذلك فقال مالك
سواء أسلم الرجل قبل املرأة أو املرأة قبل الرجل إذا وقع إسالم : إذا عرض عليها اإلسالم فأبت وقال الشافعي

  .بت النكاحاملتأخر يف العدة ث
  :وسبب اختالفهم

يقتضي املفارقة على } َوال تُْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفر{: معارضة العموم لألثر والقياس وذلك أن عموم قوله تعاىل
  .الفور

  وأما األثر املعارض

الظهران  ملقتضى هذا العموم فما روي من أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته وكان إسالمه مبر
اقتلوا الشيخ الضال مث أسلمت بعده بأيام فاستقرا على :مث رجع إىل مكة وهند هبا كافرة فأخذت بلحيته وقالت

  .نكاحهما
وأما القياس املعارض لألثر فألنه يظهر أنه ال فرق بني أن تسلم هي قبله أو هو قبلها فإن كانت العدة معتربة يف 

  .سالمه أيضا قبلإسالمها قبل فقد جيب أن تعترب يف إ
  الباب الثالث يف موجبات اخليار يف النكاح

  .العيوب واإلعسار بالصداق أو بالنفقة والكسوة: وموجبات اخليار أربعة
  .أعين فقد الزوج: الفقد: والثالث
  .العتق لألمة املزوجة: والرابع

  :فينعقد يف هذا الباب أربعة فصول
  الفصل األول يف خيار العيوب

أحدمها هل يرد بالعيوب أو : يف موجب اخليار بالعيوب لكل واحد من الزوجني وذلك يف موضعني اختلف العلماء
فأما املوضع األول فإن مالكا والشافعي . واملوضع الثاين إذا قلنا إنه يرد فمن أيها يرد وما حكم ذلك؟. ال يرد؟

ال توجب خيار الرد واإلمساك وهو : ظاهرالعيوب توجب اخليار يف الرد أو اإلمساك وقال أهل ال: وأصحاهبما قالوا
  .قول عمر بن عبد العزيز

  :وسبب اختالفهم
أحدمها هل قول الصاحب حجة واآلخر قياس النكاح يف ذلك على البيع؟ فأما قول الصاحب الوارد يف : شيئان

ويف بعض أميا رجل تزوج امرأة وهبا جنون أو جذام أو برص : ذلك فهو ما روي عن عمر بن اخلطاب أنه قال
  .أو قرن فلها صداقها كامال وذلك غرم لزوجها على وليها: الروايات



النكاح يف ذلك شبيه بالبيع وقال : وأما القياس على البيع فإن القائلني مبوجب اخليار للعيب يف النكاح قالوا
  .ه البيعليس شبيها بالبيع إلمجاع املسلمني على أنه ال يرد النكاح بكل عيب ويرد ب: املخالفون هلم

وأما املوضع الثاين يف الرد بالعيوب فإهنم اختلفوا يف أي العيوب يرد هبا ويف أيها ال يرد ويف حكم الرد فاتفق مالك 
  اجلنون: والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب

ء واختلف واجلذام والربص وداء الفرج الذي مينع الوطء إما قرن أو رتق يف املرأة أو عنة يف الرجل أو خصا
يف السواد والقرع وخبر الفرج وخبر الفم فقيل ترد هبا وقيل ال ترد وقال أبو حنيفة : أصحاب مالك يف أربع

  .فقط القرن والرتق: ال ترد املرأة يف النكاح إال بعيبني: وأصحابه والثوري
  .ول طلق وال شيء عليهفأما أحكام الرد فإن القائلني بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخ

إن كان وليها الذي زوجها ممن يظن به لقربه منها أنه عامل : واختلفوا إن علم بعد الدخول واملسيس فقال مالك
بالعيب مثل األب واألخ فهو غار يرجع عليه الزوج بالصداق وليس يرجع على املرأة بشيء وإن كان بعيدا رجع 

  .دينار فقط الزوج على املرأة بالصداق كله إال ربع
  .إن دخل لزمه الصداق كله باملسيس وال رجوع له عليها وال على ويل: وقال الشافعي

  :وسبب اختالفهم
تردد تشبيه النكاح بالبيع أو بالنكاح الفاسد الذي وقع فيه املسيس أعين اتفاقهم على وجوب املهر يف األنكحة 

ا امرأة نكحت بغري إذن سيدها فنكاحها باطل وهلا املهر مبا أمي: "الفاسدة بنفس املسيس لقوله عليه الصالة والسالم
  ".استحل منها 

أعين بعد : فكان موضع اخلالف تردد هذا الفسخ بني حكم الرد بالعيب يف البيوع وبني حكم األنكحة املفسوخة
  .عائق الدخول واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنني أنه ال يفسخ حىت يؤجل سنة خيلى بينه وبينها بغري

واختلف أصحاب مالك يف العلة اليت من أجلها قصر الرد على هذه العيوب األربعة فقيل ألن ذلك شرع غري معلل 
وقيل ألن ذلك مما خيفى وحممل سائر العيوب على أهنا مما ال ختفى وقيل ألهنا خياف سرايتها إىل األبناء وعلى هذا 

  .ل عيب إذا علم أنه مما خفي على الزوجالتعليل يرد بالسواد والقرع وعلى األول يرد بك
  الفصل الثاين يف خيار اإلعسار بالصداق والنفقة

  .ختري إذا مل يدخل هبا وبه قال مالك: واختلفوا يف اإلعسار بالصداق فكان الشافعي يقول
غرمي من هي : واختلف أصحابه يف قدر التلوم له فقيل ليس له يف ذلك حد وقيل سنة وقيل سنتني وقال أبو حنيفة

  .الغرماء ال يفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة وهلا أن متنع نفسها حىت يعطيها املهر
  وسبب

اختالفهم تغليب شبه النكاح يف ذلك بالبيع أو تغليب الضرر الالحق للمرأة يف ذلك من عدم الوطء تشبيها باإليالء 
  .والعنة

يفرق بينهما وهو مروي عن أيب : أبو عبيد ومجاعةوأما اإلعسار بالنفقة فقال مالك والشافعي وأمحد وأبو ثور و
  .ال يفرق بينهما وبه قال أهل الظاهر: هريرة وسعيد بن املسيب وقال أبو حنيفة والثوري

  :وسبب اختالفهم
تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة ألن اجلمهور على القول بالتطليق على العنني حىت لقد قال 



  .نه إمجاعابن املنذر إ
  .ورمبا قالوا النفقة يف مقابلة االستمتاع بدليل أن الناشز ال نفقة هلا عند اجلمهور

  .فإذا مل جيد النفقة سقط االستمتاع فوجب اخليار
وأما من ال يرى القياس فإهنم قالوا قد ثبتت العصمة باإلمجاع فال تنحل إال بإمجاع أو بدليل من كتاب اهللا أو سنة 

  .الفهم معارضة استصحاب احلال للقياسنبيه فسبب اخت
  الفصل الثالث يف خيار الفقد

واختلفوا يف املفقود الذي جتهل حياته أو موته يف أرض اإلسالم فقال مالك يضرب المرأته أجل أربع سنني من يوم 
انتهى ترفع أمرها إىل احلاكم فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضرب هلا احلاكم األجل فإذا 

وأما ماله فال يورث حىت يأيت عليه من الزمان ما يعلم أن : اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وحلت قال
املفقود ال يعيش إىل مثله غالبا فقيل سبعون وقيل مثانون وقيل تسعون وقيل مائة فيمن غاب وهو دون هذه األسنان 

عثمان وبه قال الليث وقال الشافعي وأبو حنيفة  وروي هذا القول عن عمر بن اخلطاب وهو مروي أيضا عن
  .ال حتل امرأة املفقود حىت يصح موته وقوهلم مروي عن علي وابن مسعود: والثوري

  :والسبب يف اختالفهم
معارضة استصحاب احلال للقياس وذلك أن استصحاب احلال يوجب أن ال تنحل عصمة إال مبوت أو طالق حىت 

  .يدل الدليل على غري ذلك
أما القياس فهو تشبيه الضرر الالحق هلا من غيبته باإليالء والعنة فيكون هلا اخليار كما يكون يف هذين واملفقودون و

  عند احملصلني من أصحاب مالك أربعة مفقود يف أرض اإلسالم وقع اخلالف فيه ومفقود يف أرض احلرب

ر واخلالف عن مالك وعن أصحابه يف الثالثة ومفقود يف حروب اإلسالم أعين فيما بينهم ومفقود يف حروب الكفا
  .األصناف من املفقودين كثري

فأما املفقود يف بالد احلرب فحكمه عندهم حكم األسري ال تتزوج امرأته وال يقسم ماله حىت يصح موته ما خال 
  .أشهب فإنه حكم له حبكم املفقود يف أرض املسلمني

ه حكم املقتول دون تلوم وقيل يتلوم له حبسب بعد املوضع الذي إن حكم: وأما املفقود يف حروب املسلمني فقال
  .كانت فيه املعركة وقربه وأقصى األجل يف ذلك سنة

قيل حكمه حكم األسري وقيل حكمه حكم املقتول بعد : وأما املفقود يف حروب الكفار ففيه يف املذهب أربعة أقوال
حبكم املفقود يف حروب املسلمني وفتنهم والقول الثالث أن تلوم سنة إال أن يكون مبوضع ال خيفى أمره فيحكم له 

حكمه حكم املفقود يف بالد املسلمني والرابع حكمه حكم املقتول يف زوجته وحكم املفقود يف أرض املسلمني يف 
ماله أعين يعمر وحينئذ يورث وهذه األقاويل كلها مبناها على جتويز النظر حبسب األصلح يف الشرع وهو الذي 

  .أعين بني القائلني بالقياس: ف بالقياس املرسل وبني العلماء فيه اختالفيعر
  الفصل الرابع يف خيار العتق

واتفقوا على أن األمة إذا عتقت حتت عبد أن هلا اخليار واختلفوا إذا عتقت حتت احلر هل هلا خيار أم ال؟ فقال 
  .هلا مالك والشافعي وأهل املدينة واألوزاعي وأمحد والليث ال خيار

  .وقال أبو حنيفة والثوري هلا اخليار حرا كان أو عبدا
  :وسبب اختالفهم



تعارض النقل يف حديث بريرة واحتمال العلة املوجبة للخيار أن يكون اجلرب الذي كان يف إنكاحها بإطالق إذا 
 حتت احلر والعبد ومن ختري: العلة اجلرب على النكاح بإطالق قال: كانت أمة أو اجلرب على تزوجيها من عبد فمن قال

  .ختري حتت العبد فقط: قال اجلرب على تزويج العبد فقط قال
  .وأما اختالف النقل فإنه روي عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود

  .وروي عن عائشة أن زوجها كان حرا
: يه فقال مالك والشافعيوكال النقلني ثابت عند أصحاب احلديث واختلفوا أيضا يف الوقت الذي يكون هلا اخليار ف

  يكون هلا اخليار ما مل ميسها وقال

  .إمنا يسقط خيارها باملسيس إذا علمت أن املسيس يسقط خيارها: خيارها على اجمللس وقال األوزاعي: أبو حنيفة
  الباب الرابع يف حقوق الزوجية

َعلَى الَْمْولُودِ لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ َو{:واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعاىل 
  .اآلية} بِالَْمْعرُوِف

خذي ما يكفيك " ولقوله هلند " وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف : "وملا ثبت من قوله عليه الصالة والسالم
  ".وولدك باملعروف

  .فأما النفقة فاتفقوا على وجوهبا
: ت وجوهبا ومقدارها وملن جتب؟ وعلى من جتب؟ فأما وقت وجوهبا فإن مالكا قالواختلفوا يف أربعة مواضع يف وق

ال جتب النفقة على الزوج حىت يدخل هبا أو يدعى إىل الدخول هبا وهي ممن توطأ وهو بالغ وقال أبو حنيفة 
  .يلزم غريالبالغ النفقة إذا كانت هي بالغا: والشافعي

  .أحدمها مثل قول مالك والقول الثاين أن هلا النفقة بإطالق: فللشافعي قوالنوأما إذا كان هو بالغا والزوجة صغرية 
  :وسبب اختالفهم

  .هل النفقة ملكان االستمتاع أو ملكان أهنا حمبوسة على الزوج كالغائب واملريض
الزوجة  وأما مقدار النفقة فذهب مالك إىل أهنا غري مقدرة بالشرع وأن ذلك راجع إىل ما يقتضيه حال الزوج وحال

وأن ذلك خيتلف حبسب اختالف األمكنة واألزمنة واألحوال وبه قال أبو حنيفة وذهب الشافعي إىل أهنا مقدرة 
  .فعلى املوسر مدان وعلى األوسط مد ونصف وعلى املعسر مد

  :وسبب اختالفهم
أن الكسوة غري حمدودة  تردد محل النفقة يف هذا الباب على اإلطعام يف الكفارة أو على الكسوة وذلك أهنم اتفقوا

  .وأن اإلطعام حمدود
واختلفوا من هذا الباب يف هل جيب على الزوج نفقة خادم الزوجة؟ وإن وجبت فكم جيب؟ واجلمهور على أن 

على الزوج النفقة خلادم الزوجة إذا كانت ممن ال ختدم نفسها وقيل بل على الزوجة خدمة البيت واختلف الذين 
ينفق على خادم واحدة وقيل على خادمني إذا : م الزوجة على كم جتب نفقته؟ فقالت طائفةأوجبوا النفقة على خاد

  .كانت املرأة ممن ال خيدمها إال خادمان وبه قال مالك وأبو ثور
  ولست أعرف دليال شرعيا إلجياب النفقة على اخلادم



  .إال تشبيه اإلخدام باإلسكان
ص الوارد يف وجوبه للمطلقة الرجعية وأما ملن جتب النفقة فإهنم اتفقوا فإهنم اتفقوا على أن اإلسكان على الزوج للن

  .على أهنا جتب للحرة الغري ناشز
  .واختلفوا يف الناشز واألمة

  .فأما الناشز فاجلمهور على أهنا ال جتب هلا نفقة وشذ قوم فقالوا جتب هلا النفقة
  :وسبب اخلالف

  .معارضة العموم للمفهوم
يقتضي أن الناشز وغري " وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف : "عليه الصالة والسالموذلك أن عموم قوله 

  .الناشز يف ذلك سواء واملفهوم من أن النفقة هي يف مقابلة االستمتاع يوجب أن ال نفقة للناشز
 نفقة هلا وقيل وأما األمة فاختلف فيها أصحاب مالك اختالفا كثريا فقيل هلا النفقة كاحلرة وهو املشهور وقيل ال

أيضا إن كانت تأتيه فلها النفقة وإن كان يأتيها فال نفقة هلا وقيل هلا النفقة يف الوقت الذي تأتيه وقيل إن كان 
  .الزوج حرا فعليه النفقة وإن كان عبدا فال نفقة عليه

  :وسبب اختالفهم
قتضي أن ال نفقة هلا إال على سيدها معارضة العموم للقياس وذلك أن العموم يقتضي هلا وجوب النفقة والقياس ي

عليه النفقة : الذي يستخدمها وتكون النفقة بينهما ألن كل واحد منهما ينتفع هبا ضربا من االنتفاع ولذلك قال قوم
  .يف اليوم الذي تأتيه
  .حيكم على موىل األمة املزوجة أن تأيت زوجها يف كل أربعة أيام: وقال ابن حبيب

  .قوا أيضا أهنا جتب على الزوج احلر احلاضر واختلفوا يف العبد والغائبوأما على من جتب فاتف
  .أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم أن على العبد نفقة زوجته: فأما العبد فقال ابن املنذر

  .ال نفقة عليه: وقال أبو املصعب من أصحاب مالك
  :وسبب اخلالف

  .معارضة العموم لكون العبد حمجورا عليه يف ماله
  .وأما الغائب فاجلمهور على وجوب النفقة عليه وقال أبو حنيفة ال جتب إال بإجياب السلطان

  .وإمنا اختلفوا فيمن القول قوله إذا اختلفوا يف االتفاق وسيأيت ذلك يف كتاب األحكام إن شاء اهللا
هللا عليه وسلم بني وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن يف القسم ملا ثبت من قسمه صلى ا

" إذا كان للرجل امرأتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل: "أزواجه ولقوله عليه الصالة والسالم
  واختلفوا يف مقام" أنه عليه الصالة والسالم كان إذا أراد السفر أقرع بينهن " وملا ثبت 

إذا كانت له زوجة أخرى؟ فقال مالك والشافعي الزوج عندالبكر والثيب وهل حيتسب به أو ال حيتسب 
يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثالثا وال حيتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام اليت تزوج وقال أبو : وأصحاهبما

  .اإلقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثيبا: حنيفة
  .وحيتسب باإلقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى

  :وسبب اختالفهم
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا تزوج البكر أقام " ة حديث أنس حلديث أم سلمة وحديث أنس هو معارض



أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها " وحديث أم سلمة هو " عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثالثا 
دهن وإن شئت ثلثت عندك ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عن: فأصبحت عنده فقال

وحديث أم سلمة هو مدين متفق عليه خرجه مالك والبخاري ومسلم وحديث أنس حديث " ثلث : ودرت فقالت
  .بصري خرجه أبو داود فصار أهل املدينة إىل ما خرجه أهل البصرة وصار أهل الكوفة إىل ما خرجه أهل املدينة

هو : وعند الثيب ثالثا واجب أو مستحب؟ فقال ابن القاسم واختلف أصحاب مالك يف هل مقامه عند البكر سبعا
  .يستحب: واجب وقال ابن عبد احلكم

  :وسبب اخلالف
  .محل فعله عليه الصالة والسالم على الندب أو على الوجوب

وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختالف بينهم يف ذلك وذلك أن قوما أوجبوا عليها 
على اإلطالق وقوم مل يوجبوا ذلك عليها بإطالق وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ومل يوجبوا ذلك على الرضاع 

  .الشريفة إال أن يكون الطفل ال يقبل إال ثديها وهو مشهور قول مالك
  :وسبب اختالفهم

جيب عليها ال : أعين إجيابه أو متضمنة أمره فقط؟ فمن قال أمره قال: هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع
الرضاع إذ ال دليل هنا على الوجوب ومن قال تتضمن األمر بالرضاع وإجيابه وأهنا من األخبار اليت مفهومها مفهوم 

  .جيب عليها اإلرضاع: األمر قال
  .وأما من فرق بني الدنيئة والشريفة فاعترب يف ذلك العرف والعادة

ها فعليها اإلرضاع وعلى الزوج أجر الرضاع هذا إمجاع لقوله وأما املطلقة فال رضاع عليها إال أن ال يقبل ثدي غري
  فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوهُنَّ{ :سبحانه وتعاىل 

من : "واجلمهور على أن احلضانة لألم إذا طلقها الزوج وكان الولد صغريا لقوله عليه الصالة والسالم(} أُجُوَرُهنَّ
وألن األمة واملسبية إذا مل يفرق بينها وبني ولدها " ني أحبته يوم القيامة فرق بني والدة وولدها فرق اهللا بينه وب

  .فأخص بذلك احلرة
واختلفوا إذا بلغ الولد حد التمييز فقال قوم خيري ومنهم الشافعي واحتجوا بأثر ورد يف ذلك وبقي قوم على األصل 

يقطع احلضانة ملا روي أن رسول اهللا صلى  ألنه مل يصح عندهم هذا احلديث واجلمهور على أن تزوجيها لغري األب
  .ومن مل يصح عنده هذا احلديث طرد األصل" أنت أحق به ما مل تنكحي " اهللا عليه وسلم قال 

  ).وأما نقل احلضانة من األم إىل غري األب فليس يف ذلك شيء يعتمد عليه
  الباب اخلامس

  يف األنكحة املنهي عنها بالشرع واألنكحة الفاسدة وحكمها
  .نكاح الشغار ونكاح املتعة واخلطبة على خطبة أخيه ونكاح احمللل: واألنكحة اليت ورد النهي فيها مصرحا أربعة

فأما نكاح الشغار فإهنم اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجال آخر على أن ينكحه اآلخر وليته وال 
نه نكاح جائز لثبوت النهي عنه واختلفوا إذا وقع هل صداق بينهما إال بضع هذه ببضع األخرى واتفقوا على أ

إن : ال يصحح ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده وبه قال الشافعي إال أنه قال: يصحح مبهر املثل أم ال؟ فقال مالك
 نكاح الشغار: مسى إلحدامها صداقا أو هلما معا فالنكاح ثابت مبهر املثل واملهر الذي مسياه فاسد وقال أبو حنيفة

  .يصح بفرض صداق املثل وبه قال الليث وأمحد وإسحاق وأبو ثور والطربي



  :وسبب اختالفهم
هل النهي املعلق بذلك معلل بعدم العوض معلل أو غري معلل فإن قلنا غري معلل لزم الفسخ على اإلطالق وإن قلنا 

مجعوا على أن النكاح املنعقد العلة عدم الصداق صح بفرض صداق املثل مثل العقد على مخر أو على خنزير وقد أ
  على اخلمر

  .واخلنزير ال يفسخ إذا فات بالدخول
ويكون فيه مهر املثل وكأن مالكا رضي اهللا عنه رأى أن الصداق وإن مل يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد 

قد والنهي يدل على ههنا من قبل فساد الصداق خمصوص لتعلق النهي به أو رأى أن النهي إمنا يتعلق بنفس تعيني الع
  .فساد املنهي

وأما نكاح املتعة فإنه وإن تواترت األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتحرميه إال أهنا اختلفت يف الوقت 
الذي وقع فيه التحرمي ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيرب ويف بعضها يوم الفتح ويف بعضها يف غزوة تبوك ويف 

وداع ويف بعضها يف عمرة القضاء ويف بعضها يف عام أوطاس وأكثر الصحابة ومجيع فقهاء بعضها يف حجة ال
األمصار على حترميها واشتهر عن ابن عباس حتليلها وتبع ابن عباس على القول هبا أصحابه من أهل مكة وأهل 

ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ فَرِيَضةً َوال ُجنَاَح  فََما اْسَتْمتَْعُتْم بِِه{ : اليمن ورووا أن ابن عباس كان حيتج لذلك لقوله تعاىل
  .ويف حرف عنه إىل أجل مسمى} َعلَْيكُْم

ما كانت املتعة إال رمحة من اهللا عز وجل رحم هبا أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ولوال هني عمر :وروي عنه أنه قال
  .عنها ما اضطر إىل الزنا إال شقي

  .عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن ديناروهذا الذي روي عن ابن 
متتعنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر ونصفا : "مسعت جابر بن عبد اهللا يقول: "وعن عطاء قال
  .مث هنى عنها عمر الناس" من خالفة عمر

قول بالفسخ وقول : ثة أقوالوأما اختالفهم يف النكاح الذي تقع فيه اخلطبة على خطبة غريه فقد تقدم أن فيه ثال
  .بعدم الفسخ

  .وفرق بني أن ترد اخلطبة على خطبة الغري بعد الركون والقرب من التمام أو ال ترد وهو مذهب مالك
هو نكاح مفسوخ وقال أبو حنيفة : وأما نكاح احمللل أعين الذي يقصد بنكاحه حتليل املطلقة ثالثا فإن مالكا قال

  .هو نكاح صحيح: والشافعي
  :وسبب اختالفهم

  .احلديث" لعن اهللا احمللل : "اختالفهم يف مفهوم قوله عليه الصالة والسالم
النكاح صحيح ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على : فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال

  النكاح: فساد املنهي عنه قال

  .فهذه هي األنكحة الفاسدة بالنهي، فاسد
  .أما األنكحة الفاسدة مبفهوم الشرع فإهنا تفسد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاحو

أو لتغيري حكم واجب بالشرع من أحكامه مما هو عن اهللا عز وجل وإما بزيادة تعود إىل إبطال شرط من شروط 
  .الصحة



ختلف العلماء يف لزوم الشروط اليت وأما الزيادات اليت تعرض من هذا املعىن فإهنا ال تفسد النكاح باتفاق وإمنا ا
: هبذه الصفة أو ال لزومها مثل أن يشترط عليه أن ال يتزوج عليها أو ال يتسرى أو ال ينقلها من بلدها فقال مالك
إن اشترط ذلك مل تلزمه إال أن يكون يف ذلك ميني بعتق أو طالق فإن ذلك يلزمه إال أن يطلق أو يعتق من أقسم 

  .رط األول أيضا وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفةعليه فال يلزم الش
كان من أدركت من العلماء يقضون هبا : هلا شرطها وعليه الوفاء وقال ابن شهاب: وقال األوزاعي وابن شربمة

  .وقول اجلماعة مروي عن علي وقول األوزاعي مروي عن عمر
  :وسبب اختالفهم

  .معارضة العموم للخصوص
كل شرط " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس فقال يف خطبته : ضي اهللا عنهافأما العموم فحديث عائشة ر

وأما اخلصوص فحديث عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه " ليس يف كتاب اهللا فهو باطل ولو كان مائة شرط 
ما البخاري ومسلم واحلديثان صحيحان خرجه" أحق الشروط أن يوىف به ما استحللتم به الفروج " وسلم أنه قال 

إال أن املشهور عند األصوليني القضاء باخلصوص على العموم وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع يف العتبية وإن 
  .كان املشهور خالف ذلك

أعين يف لزومها أو عدم لزومها : وأما الشروط املقيدة بوضع من الصداق فإنه قد اختلف فيها املذهب اختالفا كثريا
  .ا هذا موضوعا على الفروعوليس كتابن

  .فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده) وأما حكم األنكحة الفاسدة إذا وقعت(
وهو ما كان منها فاسدا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده مثل أن ينكح حمرمة العني ومنها ما 

اذا يرجع من اإلخالل بشروط الصحة ومالك يف هذا اختلفوا فيه حبسب اختالفهم يف ضعف علة الفساد وقوهتما ومل
اجلنس وذلك يف األكثر يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده واألصل فيه عنده أن ال فسخ ولكنه حيتاط مبنزلة ما يرى 

  يف كثري من

وجه  البيع الفاسد أنه يفوت حبوالة األسواق وغري ذلك ويشبه أن تكون هذه عنده هي األنكحة املكروهة وإال فال
للفرق بني الدخول وعدم الدخول واالضطراب يف املذهب يف هذا الباب كثري وكأن هذا راجع عنده إىل قوة دليل 
الفسخ وضعفه فمىت كان الدليل عنده قويا فسخ قبله وبعده ومىت كان ضعيفا فسخ قبل ومل يفسخ بعد وسواء كان 

  .الدليل القوي متفقا عليه أو خمتلفا فيه
ضا اختلف املذهب يف وقوع املرياث يف األنكحة الفاسدة إذا وقع املوت قبل الفسخ وكذلك وقوع ومن قبل هذا أي

الطالق فيه فمرة اعترب فيه االختالف واالتفاق ومرة اعترب فيه الفسخ بعد الدخول أو عدمه وقد نرى أن نقطع ههنا 
  .القول يف هذا الكتاب فإن ما ذكرنا منه كفاية حبسب غرضنا املقصود

  اب الطالقكت

  .يف أنواع الطالق: اجلملة األوىل: والكالم يف هذا الباب ينحصر يف أربع مجل
  .يف أركان الطالق: اجلملة الثانية
  .يف الرجعة: اجلملة الثالثة



  .يف أحكام املطلقات: اجلملة الرابعة
  .والرجعييف معرفة الطالق البائن : أبواب الباب األول: ويف هذه اجلملة مخسة) اجلملة األوىل(

  .يف معرفة الطالق السين من البدعي: الباب الثاين
  .يف اخللع: الباب الثالث
  .يف متييز الطالق من الفسخ: الباب الرابع
  .يف التخيري والتمليك: الباب اخلامس
  يف معرفة الطالق البائن والرجعي: الباب األول

  .بائن ورجعي: واتفقوا على أن الطالق نوعان
ذي ميلك فيه الزوج رجعتها من غري اختيارها وأن من شرطه أن يكون يف مدخول هبا وإمنا اتفقوا وأن الرجعي هو ال

لََعلَّ اللََّه { :إىل قوله تعاىل } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ وَأَْحصُوا الِْعدَّةَ{:على هذا لقوله تعاىل 
وللحديث الثابت أيضا من حديث ابن عمر أنه صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يراجع زوجته } ثُ بَْعَد ذَِلَك أَمْراًُيْحِد

  .ملا طلقها حائضا
  .وال خالف يف هذا

وأما الطالق البائن فإهنم اتفقوا على أن البينونة إمنا توجد للطالق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدد التطليقات 
  .ض يف اخللع على اختالف بينهم هل اخللع طالق أو فسخ على ما سيأيت بعدومن قبل العو

الطالق : واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة يف طالق احلر ثالث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعاىل
  .مرتان اآلية

مؤثر يف إسقاط أعداد الطالق  واختلفوا إذا وقعت ثالثا يف اللفظ دون الفعل وكذلك اتفق اجلمهور على أن الرق
  .وأن الذي يوجب البينونة يف الرق اثنتان

  واختلفوا هل هذا معترب برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منهما ففي هذا الباب إذن ثالث مسائل
الظاهر  مجهور فقهاء األمصار على أن الطالق بلفظ الثالث حكمه حكم الطلقة الثالثة وقال أهل) املسألة األوىل(

إىل قوله } الطالق مرتان { : حكمه حكم الواحدة وال تأثري للفظ يف ذلك وحجة هؤالء ظاهر قوله تعاىل: ومجاعة
واملطلق بلفظ الثالث مطلق واحدة ال مطلق } فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه {: يف الثالثة 

كان الطالق على عهد رسول اهللا صلى اهللا : بن عباس قالثالث واحتجوا أيضا مبا خرجه البخاري ومسلم عن ا
عليه وسلم وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة فأمضاه عليهم عمر واحتجوا أيضا مبا رواه ابن 

طلق ركانة زوجه ثالثا يف جملس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله " إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال 
إمنا تلك طلقة واحدة : طلقتها ثالثا يف جملس واحد قال: كيف طلقتها؟ قال: صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
وقد احتج من انتصر لقول اجلمهور بأن حديث ابن عباس الواقع يف الصحيحني إمنا رواه عنه من أصحابه " فارجتعها

وعطاء وعمرو بن دينار ومجاعة غريهم طاوس وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثالث منهم سعيد بن جبري وجماهد 
  .وأن حديث ابن إسحاق وهم وإمنا روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة ال ثالثا

  :وسبب اخلالف
هل احلكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام املكلف نفسه هذا احلكم يف طلقة واحدة أم ليس 



ألزم الشرع؟ فمن شبه الطالق باألفعال اليت يشترط يف صحة وقوعها كون الشروط يقع؟ وال يلزم من ذلك إال ما 
  ال يلزم ومن شبهه بالنذور: الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال

واألميان اليت ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطالق كيفما ألزمه املطلق نفسه وكأن اجلمهور غلبوا 
لطالق سدا للذريعة ولكن تبطل بذاك الرخصة الشرعية والرفق املقصود يف ذلك أعين يف قوله حكم التغليظ يف ا

  .}لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ َبْعَد ذَِلَك أَْمراً { :تعاىل 
وأما اختالفهم يف اعتبار نقص عدد الطالق البائن بالرق فمنهم من قال املعترب فيه الرجال فإذا كان ) املسألة الثانية(
وج عبدا كان طالقه البائن الطلقة الثانية سواء كانت الزوجة حرة أو أمة وهبذا قال مالك والشافعي ومن الز

الصحابة عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس وإن كان اختلف عنده يف ذلك لكن األشهر عنه هو هذا 
  .القول

أمة كان طالقها البائن الطلقة الثانية سواء كان ومنهم من قال إن االعتبار يف ذلك هو بالنساء فإذا كانت الزوجة 
  .الزوج عبدا أو حرا

  .وممن قال هبذا القول من الصحابة علي وابن مسعود ومن فقهاء األمصار أبو حنيفة وغريه
ويف املسألة قول أشذ من هذين وهو أن الطالق يعترب برق من رق منهما قال ذلك عثمان البيت وغريه وروي عن 

  .ابن عمر
  :ب هذا االختالفوسب

يعترب بالرجال ومن قال : هل املؤثر يف هذا هو رق املرأة أو رق الرجل فمن قال التأثري يف هذا ملن بيده الطالق قال
  .هو حكم من أحكام املطلقة فشبهوها بالعدة: التأثري يف هذا للذي يقع عليه الطالق قال

  .ق النساءأي نقصاهنا تابع لر: وقد أمجعوا على أن العدة بالنساء
الطالق بالرجال " واحتج الفريق األول مبا روي عن ابن عباس مرفوعا إىل النيب عليه الصالة والسالم أنه قال 

  .إال أنه حديث مل يثبت يف الصحاح" والعدة بالنساء 
ية مع وأما من اعترب من رق منهما فإنه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقا ومل جيعل سبب ذلك ال الذكورية وال األنوث

  .الرق
وأما كون الرق مؤثرا يف نقصان عدد الطالق فإنه حكى قوم أنه إمجاع وأبو حممد بن حزم ومجاعة ) املسألة الثالثة(

  .من أهل الظاهر خمالفون فيه ويرون أن احلر والعبد يف هذا سواء
  :وسبب اخلالف

ياس طالق العبد واألمة على حدودمها معارضة الظاهر يف هذا للقياس وذلك أن اجلمهور صاروا إىل هذا املكان ق
  .وقد أمجعوا على كون الرق مؤثرا يف نقصان احلد

  أما أهل الظاهر فلما كان األصل عندهم أن حكم العبد يف التكاليف حكم احلر إال

ما أخرجه الدليل والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة ومل يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب 
العبد على أصله ويشبه أن يكون قياس الطالق على احلد غري سديد ألن املقصود بنقصان احلد رخصة  أن يبقى

  .للعبد ملكان نقصه وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من احلر
وأما نقصان الطالق فهو من باب التغليظ ألن وقوع التحرمي على اإلنسان بتطليقتني أغلظ من وقوعه بثالث ملا 



ع يف ذلك من الندم والشرع إمنا سلك يف ذلك سبيل الوسط وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بيد عسى أن يق
الزوجة لعنتت املرأة وشقيت ولو كانت البينونة واقعة يف الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم وكان ذلك 

م أن من ألزم الطالق الثالث يف واحدة عسرا عليه فجمع اهللا هبذه الشريعة بني املصلحتني ولذلك ما نرى واهللا أعل
  .فقد رفع احلكمة املوجودة يف هذه السنة املشروعة
  الباب الثاين يف معرفة الطالق السين من البدعي

أمجع العلماء على أن املطلق للسنة يف املدخول هبا هو الذي يطلق امرأته يف طهر مل ميسها فيه طلقة واحدة وأن 
أنه " الذي مسها فيه غري مطلق للسنة وإمنا أمجعوا على هذا ملا ثبت من حديث ابن عمر املطلق يف احليض أو الطهر 

مره فلرياجعها حىت : طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه الصالة والسالم
  ".أمر اهللا أن تطلق هلا النساءتطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت 

هل : والثاين. هل من شرطه أن ال يتبعها طالقا يف العدة؟: املوضع األول: واختلفوا من هذا الباب يف ثالثة مواضع
  .يف حكم من طلق يف وقت احليض: أعين بلفظ الثالث مطلق للسنة أم ال؟ والثالث: املطلق ثالثا

من شرطها أن ال يتبعها يف العدة : الك وأبو حنيفة ومن تبعهما فقال مالكفإنه اختلف فيه م) أما املوضع األول(
  .طالقا آخر

  .إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقا للسنة: وقال أبو حنيفة
  :وسبب هذا االختالف

  هل من شرط هذا الطالق أن يكون يف حال الزوجية بعد رجعة أم ليس من

 يتبعها فيه طالقا ومن قال ليس من شرطه أتبعها الطالق وال خالف بينهم يف ال: شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال
  .وقوع الطالق املتبع

فإن مالكا ذهب إىل أن املطلق ثالثا بلفظ واحد مطلق لغري سنة وذهب الشافعي إىل أنه مطلق ) وأما املوضع الثاين(
  .للسنة

  :وسبب اخلالف
  .بني يديه ثالثا يف لفظة واحدة ملفهوم الكتاب يف حكم الطلقة الثالثة معارضة إقراره عليه الصالة والسالم للمطلق

واحلديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من أن العجالين طلق زوجته ثالثا حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .فلو كان بدعة ملا أقره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم بعد الفراغ من املالعنة قال

  .مالك فلما رأى أن املطلق بلفظ الثالث رافع للرخصة اليت جعلها اهللا يف العدد قال فيه إنه ليس للسنة وأما
واعتذر أصحابه عن احلديث بأن املتالعنني عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التالعن نفسه فوقع الطالق على 

  .أظهر ههنا من قول الشافعيغري حمله فلم يتصف ال بسنة وال ببدعة وقول مالك واهللا أعلم 
منها أن اجلمهور : فإن الناس اختلفوا من ذلك يف مواضع) يف حكم من طلق يف وقت احليض: وأما املوضع الثالث(

يؤمر بالرجعة وهؤالء افترقوا فرقتني فقوم : ال ينفذ وال يقع والذين قالوا ينفذ قالوا: قالوا ميضي طالقه وقالت فرقة
  .ه جيرب على ذلك وبه قال مالك وأصحابهرأوا أن ذلك واجب وأن

وقالت فرقة بل يندب إىل ذلك وال جيرب وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأمحد والذين أوجبوا اإلجبار 
اختلفوا يف الزمان الذي يقع فيه اإلجبار فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القاسم وغريه جيرب ما مل تنقض عدهتا وقال 

  .إال يف احليضة األوىلال جيرب : أشهب



والذين قالوا باألمر بالرجعة اختلفوا مىت يوقع الطالق بعد الرجعة إن شاء فقوم اشترطوا يف الرجعة أن ميسكها حىت 
تطهر من تلك احليضة مث حتيض مث تطهر مث إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وبه قال مالك والشافعي ومجاعة وقوم 

من تلك احليضة اليت طلقها فيها فإن شاء أمسك وإن شاء طلق وبه قال أبو حنيفة بل يراجعها فإن طهرت : قالوا
والكوفيون وكل من اشترط يف طالق السنة أن يطلقها يف طهر مل ميسها فيه مل ير األمر بالرجعة إذا طلقها يف طهر 

  :مسها فيه فهنا إذن أربع مسائل

مىت يوقع الطالق : فهل جيرب على الرجعة أم يؤمر فقط؟ والثالثةإن وقع : هل يقع هذا الطالق أم ال؟ والثانية: أحدها
  .بعد اإلجبار أو الندب

  .مىت يقع اإلجبار: والرابعة
فإن اجلمهور إمنا صاروا إىل أن الطالق إن وقع يف احليض اعتد به وكان طالقا لقوله صلى اهللا ) أما املسألة األوىل(

والرجعة ال تكون إال بعد طالق وروى الشافعي عن مسلم : قالوا" ا مره فلرياجعه" عليه وسلم يف حديث ابن عمر 
بن خالد عن ابن جريج أهنم أرسلوا إىل نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم؟ قال نعم وروى أنه الذي كان يفيت به ابن عمر
كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو " عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم وأما من مل ير هذا الطالق واقعا فإنه اعتمد 

  .أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برده يشعر بعدم نفوذه ووقوعه: وقالوا" رد 
  .وباجلملة فسبب االختالف هل الشروط اليت اشترطها الشرع يف الطالق السين هي شروط صحة وإجزاء

شروط كمال : ال يقع الطالق الذي عدم هذه الصفة ومن قال: روط إجزاء قالأم شروط كمال ومتام؟ فمن قال ش
يقع ويندب إىل أن يقع كامال ولذلك من قال بوقوع الطالق وجربه على الرجعة فقد تناقض فتدبر : ومتام قال

  .ذلك
وب على ما هو عليه وهي هل جيرب على الرجعة أو ال جيرب؟ فمن اعتمد ظاهر األمر وهو الوج) وأما املسألة الثانية(

  .هذا األمر هو على الندب: جيرب ومن حلظ هذا املعىن الذي قلناه من كون الطالق واقعا قال: عند اجلمهور قال
وهي مىت يوقع الطالق بعد اإلجبار فإن من اشترط يف ذلك أن ميسكها حىت تطهر مث حتيض مث ) وأما املسألة الثالثة(

واملعىن يف ذلك لتصح الرجعة بالوطء يف : عليه يف حديث ابن عمر املتقدم قالوا تطهر فإمنا صار لذلك ألنه املنصوص
الطهر الذي بعد احليض ألنه لو طلقها يف الطهر الذي بعد احليضة مل يكن عليها من الطالق اآلخر عدة ألنه كان 

  .يكون كاملطلق قبل الدخول
ء وعلى هذا التعليل يكون من شروط طالق السنة وباجلملة فقالوا إن من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوط

  أن يطلقها يف طهر مل يطلق يف احليضة اليت قبله

وهو أحد الشروط املشترطة عند مالك يف طالق السنة فيما ذكره عبد الوهاب ، وأما الذين مل يشترطوا ذلك ، 
همعن ابن عمر يف هذا احلديث أّنه فإهنم صاروا إىل ماروى يونس ابن جبري وسعيد ابن جبري وابن سريين ومن تابع

املعىن يف ذلك أّنه إمنا أمر بالرجوع عقوبة له ألنه طلقه يف زمان : يراجعها فإذا طهرت طلقها إن شاء، وقالوا : قال
كره له فيه الطالق ، فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطالق على وجه غري مكروه، فسبب اختالفهم تعارض اآلثار 

  .وتعارض مفهوم العلة يف هذه املسألة
وهي مىت جيرب فإمنا ذهب مالك إىل أنه جيرب على رجعتها لطول زمان العدة ألنه الزمان الذي له ) وأما املسألة الرابعة(



  .فيه ارجتاعها
فدل ذلك على أن املراجعة " مره فلرياجعها حىت تطهر " وأما أشهب فإنه إمنا صار يف هذا إىل ظاهر احلديث ألن فيه 

إمنا أمر مبراجعتها لئال تطول عليها العدة فإنه إذا وقع عليها الطالق يف احليضة مل : يف احليضة وأيضا فإنه قال كانت
تعتد هبا بإمجاع فإن قلنا إنه يراجعها يف غري احليضة كان ذلك عليها أطول وعلى هذا التعليل فينبغي أن جيوز إيقاع 

  .الطالق يف الطهر الذي بعد احليضة
  .ختالف هو سبب اختالفهم يف علة األمر بالردفسبب اال

  الباب الثالث يف اخللع
واسم اخللع والفدية والصلح واملبارأة كلها تؤول إىل معىن واحد وهو بذل املرأة العوض على طالقها إال أن اسم 

ا هلا عليه على ما اخللع خيتص ببذهلا له مجيع ما أعطاها والصلح ببعضه والفدية بأكثره واملبارأة بإسقاطها عنه حق
  .زعم الفقهاء

: يف جواز وقوعه أوال مث ثانيا يف شروط وقوعه: والكالم ينحصر يف أصول هذا النوع من الفراق يف أربعة فصول
  .أعين هل هو طالق أو فسخ؟ مث رابعا فيما يلحقه من األحكام: أعين جواز وقوعه مث ثالثا يف نوعه
  الفصل األول يف جواز وقوعه

  .وقوعه فعليه أكثر العلماء فأما جواز
  .}ِفَال ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِه{ :واألصل يف ذلك الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعاىل 

  وأما السنة

يا رسول اهللا ثابت بن قيس ال : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت" فحديث ابن عباس 
: خلق وال دين ولكن أكره الكفر بعد الدخول يف اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأعيب عليه يف 

خرجه " اقبل احلديقة وطلقها طلقة واحدة :نعم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت
كر ابن عبد اهللا املزيين عن هبذا اللفظ البخاري وأبو داود والنسائي وهو حديث متفق على صحته وشذ أبو ب

فَال ُجنَاَح {: ال حيل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعاىل: اجلمهور فقال
اُهنَّ ِقْنطَاراً فَال َوإِنْ أََردُْتُم اْسِتْبَدالَ زَْوجٍ َمكَانَ َزْوجٍ َوآَتْيُتْم إِْحَد{ : منسوخ بقوله تعاىل} َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه

  .اآلية} َتأُْخذُوا ِمْنُه َشْيئاً
  .واجلمهور على أن معىن ذلك بغري رضاها وأما برضاها فجائز
  .فسبب اخلالف محل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه

  الفصل الثاين يف شروط وقوعه
إىل صفة الشيء الذي جيوز به ومنها ما  فأما شروط جوازه فمنها ما يرجع إىل القدر الذي جيوز فيه ومنها ما يرجع

يرجع إىل احلال اليت جيوز فيها ومنها ما يرجع إىل صفة من جيوز له اخللع من النساء أو من أوليائهن ممن ال متلك 
  :أمرها ففي هذا الفصل أربع مسائل

جائز أن ختتلع املرأة بأكثر مما : اأما مقدار ما جيوز هلا أن ختتلع به فإن مالكا والشافعي ومجاعة قالو) املسألة األوىل(
  .يصري هلا من الزوج يف صداقها إذا كان النشوز من قبلها ومبثله وبأقل منه

  .ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت: وقال قائلون
مل جيز أكثر من  فمن شبهه بسائر األعواض يف املعامالت رأى أن القدر فيه راجع إىل الرضا ومن أخذ بظاهر احلديث



  .ذلك
  .وكأنه رآه من باب أخذ املال بغري حق

  .وأما صفة العوض فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب) املسألة الثانية(
  ومالك جييز فيه اجملهول الوجود

  .د غري املوصوفوالقدر واملعدوم مثل اآلبق والشارد والثمرة اليت مل يبد صالحها والعب
  .وحكي عن أيب حنيفة جواز الغرر ومنع املعدوم

  :وسبب اخلالف
  .تردد العوض ههنا بني العوض يف البيوع أو األشياء املوهوبة واملوصى هبا
  .فمن شبهها بالبيوع اشترط فيه ما يشترط يف البيوع ويف أعواض البيوع

  .ومن شبهه باهلبات مل يشترط ذلك
لع مبا ال حيل كاخلمر واخلنزير هل جيب هلا عوض أم ال بعد اتفاقهم على أن الطالق يقع؟ فقال واختلفوا إذا وقع اخل

  .ال تستحق عوضا: مالك
  .جيب هلا مهر املثل: وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي

اخللع جائز مع وأما ما يرجع إىل احلال اليت جيوز فيها اخللع من اليت ال جيوز فإن اجلمهور على أن ) املسألة الثالثة(
  .التراضي إذا مل يكن سبب رضاها مبا تعطيه إضراره هبا

: وقوله تعاىل} َوال َتْعُضلُوُهنَّ لَِتذَْهُبوا بَِبْعضِ َما آَتْيُتُموُهنَّ إِلَّا أَنْ َيأِْتنيَ بِفَاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة{: واألصل يف ذلك قوله تعاىل
ال حيل : وشذ أبو قالبة واحلسن البصري فقاال} للَِّه فَال ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِهفَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ يُِقيَما ُحدُوَد ا{

ال جيوز إال بشرط اخلوف أن : للرجل اخللع عليها حىت يشاهدها تزين ومحلوا الفاحشة يف اآلية على الزنا وقال داود
وز اخللع مع اإلضرار والفقه أن الفداء إمنا جعل للمرأة يف جي: ال يقيما حدود اهللا على ظاهر اآلية وشذ النعمان فقال

مقابلة ما بيد الرجل من الطالق فإنه ملا جعل الطالق بيد الرجل إذا فرك املرأة جعل اخللع بيد املرأة إذا فركت 
  .قول إنه ال جيوز أصال: الرجل فيتحصل يف اخللع مخسة أقوال

  .أي مع الضرر: وقول إنه جيوز على كل حال
  .وقول إنه ال جيوز إال مع مشاهدة الزنا
  .وقول مع خوف أن ال يقيما حدود اهللا

  .وقول إنه جيوز يف كل حال إال مع الضرر وهو املشهور
وأما من جيوز له اخللع ممن ال جيوز فإنه ال خالف عند اجلمهور أن الرشيدة ختالع عن نفسها وأن ) املسألة الرابعة(

  خيالع: ال برضا سيدها وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى احلجر وقال مالكاألمة ال ختالع عن نفسها إ

األب على ابنته الصغرية كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغري ألنه عنده يطلق عليه واخلالف يف االبن الصغري قال 
  .ال جيوز ألنه ال يطلق عليه عندهم واهللا أعلم: الشافعي وأبو حنيفة
عند مالك إذا كان بقدر مرياثه منها وروى ابن نافع عن مالك أنه جيوز خلعها بالثلث كله وقال  وخلع املريضة جيوز

  .لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز وكان من رأس املال وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث: الشافعي
لع مثلها واجلمهور على أنه جيوز جيوز خلعها إذا كان خ: وأما املهملة اليت ال وصي هلا وال أب فقال ابن القاسم



  .ال جيوز اخللع إال بإذن السلطان: خلع املالكة لنفسها وشذ احلسن وابن سريين فقاال
  الفصل الثالث يف نوعه

وأما نوع اخللع فجمهور العلماء على أنه طالق وبه قال مالك وأبو حنيفة سوى بني الطالق والفسخ وقال 
  .اود ومن الصحابة ابن عباسهو فسخ وبه قال أمحد ود: الشافعي

وقد روي عن الشافعي أنه كناية فإن أراد به الطالق كان طالقا وإال كان فسخا وقد قيل عنه يف قوله اجلديد إنه 
  .طالق

وفائدة الفرق هل يعتد به يف التطليقات أم ال؟ ومجهور من رأى أنه طالق جيعله بائنا ألنه لو كان للزوج يف العدة 
إن مل يكن بلفظ الطالق مل يكن له عليها رجعة وإن كان : ا مل يكن الفتدائها معىن وقال أبو ثورمنه الرجعة عليه

  .بلفظ الطالق كان له عليها الرجعة
احتج من جعله طالقا بأن الفسوخ إمنا هي اليت تقتضي الفرقة الغالبة للزوج يف الفراق مما ليس يرجع إىل اختياره 

{ :فسخ واحتج من مل يره طالقا بأن اهللا تبارك وتعاىل ذكر يف كتابه الطالق فقال وهذا راجع إىل االختيار فليس ب
فلو كان االفتداء } فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد حَتَّى تَْنِكَح َزْوجاً غَْيَرُه{:مث ذكر االفتداء مث قال } الطَّالُق َمرََّتاِن

يه إال بعد زوج هو الطالق الرابع وعند هؤالء أن الفسوخ تقع بالتراضي قياسا طالقا لكان الطالق الذي ال حتل له ف
  أعين اإلقالة وعند املخالف أن اآلية إمنا تضمنت حكم االفتداء على أنه شيء يلحق مجيع أنواع: على فسوخ البيع

  .الطالق ال أنه شيء غري الطالق
  وع فرقة الطالق إىل نوع فرقة الفسخ أم ليس خيرجها؟فسبب اخلالف هل اقتران العوض هبذه الفرقة خيرجها من ن

  الفصل الرابع فيما يلحقه من األحكام
ال : فمنها هل يرتدف على املختلعة طالق أم ال؟ فقال مالك: وأما لواحقه ففروع كثرية لكن نذكر منها ما شهر
يرتدف ومل :  وقال أبو حنيفةال يرتدف وإن كان الكالم متصال: يرتدف إال إن كان الكالم متصال وقال الشافعي

  .يفرق بني الفور والتراخي
  :وسبب اخلالف

أن العدة عند الفريق األول من أحكام الطالق وعند أيب حنيفة من أحكام النكاح ولذلك ال جيوز عنده أن ينكح مع 
  .املبتوتة أختها

أن مجهور العلماء أمجعوا على أنه  فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطالق عنده ومن مل ير ذلك مل يرتدف ومنها
  .ال رجعة للزوج على املختلعة يف العدة

  .إن رد هلا ما أخذ منها يف العدة أشهد على رجعتها: إال ما روي عن سعيد بن املسيب وابن شهاب أهنما قاال
  .والفرق الذي ذكرناه عن أيب ثور بني أن يكون بلفظ الطالق أو ال يكون

ال يتزوجها هو وال : وا على أن له أن يتزوجها برضاها يف عدهتا وقالت فرقة من املتأخرينومنها أن اجلمهور أمجع
  .غريه يف العدة

  :وسبب اختالفهم
  .هل املنع من النكاح يف العدة عبادة أو ليس بعبادة بل معلل؟ واختلفوا يف عدة املختلعة وسيأيت بعد

القول قوله إن مل يكن هنالك : لذي وقع به اخللع فقال مالكواختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة يف مقدار العدد ا
  .بينة



هي مدعى :يتحالفان ويكون عليها مهر املثل شبه الشافعي اختالفها باختالف املتبايعني وقال مالك: وقال الشافعي
  .عليها وهو مدع

  .ومسائل هذا الباب كثرية وليس مما يليق بقصدنا
  الفسخالباب الرابع يف متييز الطالق من 

واختلف قول مالك رمحه اهللا يف الفرق بني الفسخ الذي ال يعتد به يف التطليقات الثالث وبني الطالق الذي يعتد به 
  .أعين يف جوازه: أحدمها أن النكاح إن كان فيه خالف خارج عن مذهبه: يف الثالث إىل قولني

  وكان اخلالف مشهورا

  .املرأة نفسها واحملرم فهذه على هذه الرواية هي طالق ال فسخفالفرقة عنده فيه لكالمه مثل احلكم بتزويج 
  .والقول الثاين أن االعتبار يف ذلك هو بالسبب املوجب للتفرق

فإن كا غري راجع إىل الزوجني مما لو أراد اإلقامة على الزوجية معه مل يصح كان فسخا مثل نكاح احملرمة بالرضاع 
  .يقيما عليه مثل الرد بالعيب كان طالقا أو النكاح العدة وإن كان مما هلما أن
  الباب اخلامس يف التخيري والتمليك

التمليك والتخيري والتمليك عن مالك يف املشهورغري : ومما يعد من أنواع الطالق مما يرى أن له أحكاما خاصة
ا ولذلك له أن يناكرها التخيري وذلك أن التمليك هو عنده متليك املرأة إيقاع الطالق فهو حيتمل الواحدة فما فوقه

عنده فيما فوق الواحدة واخليار خبالف ذلك ألنه يقتضي إيقاع طالق تنقطع معه العصمة إال أن يكون ختيريا مقيدا 
  .مثل أن يقول هلا اختاري نفسك أو اختاري تطليقة أو تطليقتني

  .ثففي اخليار املطلق عند مالك ليس هلا إال أن ختتار زوجها أو تبني منه بالثال
وإن اختارت واحدة مل يكن هلا ذلك واململكة ال يبطل متليكها عنده إن مل توقع الطالق حىت يطول األمر هبا على 

  .إحدى الروايتني أو يتفرقا من اجمللس
  .والرواية الثانية أنه يبقى هلا التمليك إىل أن ترد أو تطلق

ا أن يف التوكيل له أن يعزهلا قبل أن تطلق وليس له والفرق عند مالك بني التمليك وتوكيله إياها على تطليق نفسه
  .ذلك يف التمليك
اختاري وأمرك بيدك سواء وال يكون ذلك طالقا إال أن ينويه وإن نواه فهو ما أراد إن واحدة : وقال الشافعي

عنده إن  فواحدة وإن ثالثا فثالث فله عنده أن يناكرها يف الطالق نفسه ويف العدد يف اخليار أو التمليك وهي
  .طلقت نفسها رجعية وكذلك هي عند مالك يف التمليك

  .اخليار ليس بطالق فإن طلقت نفسها يف التمليك: وقال أبو حنيفة وأصحابه
اخليار والتمليك واحد ال فرق بينهما وقد قيل القول قوهلا يف أعداد الطالق يف : واحدة فهي بائنة وقال الثوري

هذا القول مروي عن علي وابن املسيب وبه قال الزهري وعطاء وقد قيل إنه ليس التمليك وليس للزوج مناكرهتا و
  للمرأة يف التمليك إال أن تطلق نفسها تطليقة واحدة

كان بيين وبني امرأيت : وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي اهللا عنهما روي أنه جاء ابن مسعود رجل فقال
فإن الذي بيدي من : يدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قاللو أن الذي ب: بعض ما يكون بني الناس فقالت

أراها واحدة وأنت أحق هبا ما دامت يف عدهتا وسألقى أمري املؤمنني عمر مث : فأنت طالق ثالثا قال: أمرك بيدك قالت



ي النساء يعمدون إىل ما جعل اهللا يف أيديهم فيجعلونه بأيد: صنع اهللا بالرجال وفعل: لقيه فقص عليه القصة فقال
وأنا أرى ذلك ولو رأيت غري ذلك علمت : قلت أراها واحدة وهو أحق هبا قال: بفيها التراب ماذا قلت فيها؟ قال

  .أنك مل تصب
  .وقد قيل ليس التمليك بشيء ألن ما جعل الشرع بيد الرجل ليس جيوز أن يرجع إىل يد املرأة جبعل جاعل

ول مالك يف اململكة إن هلا اخليار يف الطالق أو البقاء على العصمة وكذلك التخيري وهو قول أيب حممد بن حزم وق
ما دامت يف اجمللس وهو قول الشافعي وأيب حنيفة واألوزاعي ومجاعة فقهاء األمصار وعند الشافعي أن التمليك إذا 

  .أراد به الطالق كالوكالة
هور للقضاء بالتمليك أو التخيري وجعل ولو أن يرجع يف ذلك مىت أحب ذلك ما مل يوقع الطالق وإمنا صار اجلم

ذلك للنساء ملا ثبت من ختيري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه قالت عائشة خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم فاخترناه فلم يكن طالقا لكن أهل الظاهر يرون أن معىن ذلك أهنن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول اهللا 

  .ال أهنن كن يطلقن بنفس اختيار الطالقصلى اهللا عليه وسلم 
وإمنا صار مجهور الفقهاء إىل أن التخيري والتمليك واحد يف احلكم ألن من عرف داللة اللغة أن من ملك إنسانا أمرا 

  .من األمور إن شاء أن يفعله أو ال يفعله فإنه قد خريه
بعرف الشرع يف معىن البينونة بتخيري رسول اهللا وأما مالك فريى أن قوله هلا اختاريين أو اختاري نفسك أنه ظاهر 

  .صلى اهللا عليه وسلم نساءه ألن املفهوم منه إمنا كان البينونة
وإمنا رأى مالك أنه ال يقبل قول الزوج يف التمليك أنه مل يرد به طالقا إذا زعم ذلك ألنه لفظ ظاهر يف معىن جعل 

  .الطالق بيدها
  .عنده نصا اعترب فيه النيةوأما الشافعي فلما مل يكن اللفظ 

  .فسبب اخلالف هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية
  وكذلك فعل يف التخيري وإمنا اتفقوا على

  .أعين يف لفظ التمليك ألنه ال يدل عليه داللة حمتملة فضال عن ظاهره: أن له مناكرهتا يف العدد
طلقة واحدة أهنا تكون رجعية ألن الطالق إمنا حيمل  وإمنا رأى مالك والشافعي أنه إذا طلقت نفسها بتمليكه إياها

  .على العرف الشرعي وهو طالق السنة
  .وإمنا رأى أبو حنيفة أهنا بائنة ألنه إذا كان له عليها رجعة مل يكن ملا طلبت من التمليك فائدة وملا قصد هو من ذلك

ج مناكرهتا يف ذلك فألن معىن التمليك عنده وأما من رأى أن هلا أن تطلق نفسها يف التمليك ثالثا وأنه ليس للزو
  .إمنا هو تصيري مجيع ما كان بيد الرجل من الطالق بيد املرأة فهي خمرية فيما توقعه من أعداد الطالق

وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيري فإمنا ذهب إىل أنه أقل ما ينطلق عليه االسم واحتياطا للرجال 
الطالق بأيدي الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليهن مع سوء املعاشرة  ألن العلة يف جعل

  .ومجهور العلماء على أن املرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطالق لقول عائشة املتقدم
لة وروي عن احلسن البصري أهنا إذا اختارت زوجها فواحدة وإذا اختارت نفسها فثالث فيتحصل يف هذه املسأ

  .أحدها أنه ال يقع بواحد منهما طالق: اخلالف يف ثالثة مواضع
  .والثاين أنه تقع بينهما فرقة

والثالث الفرق بني التخيري والتمليك فيما متلك به املرأة أعين أن متلك بالتخيري البينونة وبالتمليك ما دون البينونة 



  .إذا قلنا إهنا متلك واحدة فقيل رجعية وقيل بائنةوإذا قلنا بالبينونة فقيل متلك واحدة وقيل متلك الثالث و
وأما حكم األلفاظ اليت جتيب هبا املرأة يف التخيري والتمليك فهي ترجع إىل حكم األلفاظ اليت يقع هبا الطالق يف 

  .كوهنا صرحية يف الطال ق أو كناية أو حمتملة وسيأيت تفصيل ذلك عند التكلم يف ألفاظ الطالق
  .يف ألفاظ الطالق وشروطه: الباب األول: ويف هذه اجلملة ثالثة أبواب) اجلملة الثانية(

  .يف تفصيل من جيوز طالقه ممن ال جيوز: الباب الثاين
  .الباب الثالث يف تفصيل من يقع عليها الطالق من النساء ممن ال يقع

  الباب األول يف ألفاظ الطالق وشروطه
  .واع ألفاظ الطالق املطلقةيف أن: الفصل األول: وهذا الباب فيه فصالن

  .يف أنواع ألفاظ الطالق املقيدة: الفصل الثاين
  يف أنواع ألفاظ الطالق املطلقة: الفصل األول

  .أمجع املسلمون على أن الطالق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح
ة فمن اشترط فيه النية واختلفوا هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح أو بالنية دون اللفظ أو باللفظ دون الني

واللفظ الصريح فاتباعا لظاهر الشرع وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح ومن شبهه بالعقد يف النذر ويف اليمني 
  .أوقعه بالنية فقط ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط
  .صريح وكناية: واتفق اجلمهور على أن ألفاظ الطالق املطلقة صنفان

الصريح من الكناية ويف أحكامها وما يلزم فيها وحنن إمنا قصدنا من ذلك ذكر املشهور وما واختلفوا يف تفصيل 
الصريح هو لفظ الطالق فقط وما عدا ذلك كناية وهي عنده على : جيري جمرى األصول فقال مالك وأصحابه

طالق والفراق والسراح ال: ألفاظ الطالق الصرحية ثالث: ضربني ظاهرة وحمتملة وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي
  .ال يقع طالق إال هبذه الثالث: وهي املذكورة يف القرآن وقال بعض أهل الظاهر

  .فهذا هو اختالفهم يف صريح الطالق من غري صرحيه
وإمنا اتفقوا على أن لفظ الطالق صريح ألن داللته على هذا املعىن الشرعي داللة وضعية بالشرع فصار أصال يف 

  .هذا الباب
أعين أن تدل بعرف الشرع على املعىن : ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بني أن يكون للشرع فيها تصرف وأما

أعين يف معىن الطالق كانت : الذي يدل عليه الطالق أو هي باقية على داللتها اللغوية فإذا استعملت يف هذا املعىن
زا يف داللته وإمنا ذهب من ذهب إىل أنه ال يقع الطالق أعين اللفظ الذي يكون جما: جمازا إذ هذا هو معىن الكناية

إال هبذه األلفاظ الثالث ألن الشرع إمنا ورد هبذه األلفاظ الثالثة وهي عبادة ومن شرطها اللفظ فوجب أن يقتصر 
  .هبا على اللفظ الشرعي الوارد فيها

  فأما اختالفهم يف أحكام صريح ألفاظ الطالق ففيه مسألتان

  .دامها اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليهاإح: مشهورتان
  .والثانية اختلفوا فيها

ال يقبل قول املطلق إذا نطق بألفاظ الطالق أنه مل يرد به : فأما اليت اتفقوا عليها فإن مالكا والشافعي وأبا حنيفة قالوا
  .طالقا إذا قال لزوجته أنت طالق



  .وكذلك السراح والفراق عند الشافعي
إال أن تقترن باحلالة أو املرأة قرينة تدل على صدق دعواه مثل أن تسأله أن يطلقها من : الكية بأن قالتواستثنت امل

  .وثاق هي فيه وشبهه فيقول هلا أنت طالق
وفقه املسألة عند الشافعي وأيب حنيفة أن الطالق ال حيتاج عندهم إىل نية وأما مالك فاملشهور عنه أن الطالق عنده 

لكن مل ينوه ههنا ملوضع التهم ومن رأيه احلكم بالتهم سدا للذرائع وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو  حيتاج إىل نية
  .حنفية

  .فيجب على رأي من يشترط النية يف ألفاظ الطالق وال حيكم بالتهم أن يصدقه فيما ادعى
د بذلك أكثر من واحدة إما ثنتني وإما فهي اختلفوا فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أرا) وأما املسألة الثانية(

ثالثا فقال مالك هو ما نوى وقد لزمه وبه قال الشافعي إال أن يقيد فيقول طلقة واحدة وهذا القول هو املختار عند 
  .ال يقع ثالثا بلفظ الطالق ألن العدد ال يتضمنه لفظ اإلفراد ال كناية وال تصرحيا: أصحابه وأما أبو حنيفة فقال

  :الفهموسبب اخت
هل يقع الطالق بالنية دون اللفظ أو بالنية مع اللفظ احملتمل؟ فمن قال بالنية أوجب الثالث وكذلك من قال بالنية 

واللفظ احملتمل ورأى أن لفظ الطالق حيتمل العدد ومن رأى أنه ال حيتمل العدد وأنه ال بد من اشتراط اللفظ يف 
: اه وهذه املسألة اختلفوا فيها وهي من مسائل شروط ألفاظ الطالقال جيب العدد وإن نو: الطالق مع النية قال

أعين اشتراط النية مع اللفظ أو بانفراد أحدمها فاملشهور عن مالك أن الطالق ال يقع إال باللفظ والنية وبه قال أبو 
إىل نية فمن اكتفى حنيفة وقد روي عنه أنه يقع باللفظ دون النية وعند الشافعي أن لفظ الطالق الصريح ال حيتاج 

ومن مل يعترب النية دون اللفظ احتج بقوله عليه " إمنا األعمال بالنيات " بالنية احتج بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .والنية دون قول حديث نفس" رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها : "الصالة والسالم

  . احلديث املتقدم أن تكون النية كافية بنفسهاوليس يلزم من اشتراط النية يف العمل يف: قال
  واختلف املذهب

هل يقع بلفظ الطالق يف املدخول هبا طالق بائن إذا قصد ذلك املطلق ومل يكن هنالك عوض؟ فقيل يقع وقيل ال 
اية يقع وهذه املسألة من مسائل أحكام صريح ألفاظ الطالق وأما ألفاظ الطالق اليت ليست بصريح فمنها ما هي كن

  .ظاهرة عند مالك ومنها ما هي كناية حمتملة
ومذهب مالك أنه إذا ادعى يف الكناية الظاهرة أنه مل يرد طالقا مل يقبل قوله إال أن تكون هنالك قرينة تدل على 

ذلك كرأيه يف الصريح وكذلك ال يقبل عنده ما يدعيه من دون الثالث يف الكنايات الظاهرة وذلك يف املدخول هبا 
  .أن يكون قال ذلك يف اخللعإال 

وأما غرياملدخول هبا فيصدقه يف الكناية الظاهرة فيما دون الثالث ألن طالق غري املدخول هبا بائن وهذه هي مثل 
  .أنت خلية وبرية: حبلك على غاربك ومثل البتة ومثل قوهلم: قوهلم

ه فإن كان نوى طالقا كان طالقا وإن كان وأما مذهب الشافعي يف الكنايات الظاهرة فإنه يرجع يف ذلك إىل ما نوا
  .نوى ثالثا كان ثالثا أو واحدة كان واحدة ويصدق يف ذلك

وقول أيب حنيفة يف ذلك مثل قول الشافعي إال أنه إذا نوى على أصله واحدة أو اثنتني وقع عنده طلقة واحدة بائنة 
  .وذلك إذا كان عنده يف مذاكرته الطالقوإن اقترنت به قرينة تدل على الطالق وزعم أنه مل ينوه مل يصدق 

  .حبلك على غاربك واعتدي واستربئي: وأبو حنيفة يطلق بالكنايات كلها إذا اقترنت هبا هذه القرينة إال أربع



  .وتقنعي ألهنا عنده من احملتملة غري الظاهرة
عند الشافعي يف الكناية الظاهرة وأما ألفاظ الطالق احملتملة غري الظاهرة فعند مالك أنه يعترب فيها نيته كاحلال 

: ليس فيها شيء وإن نوى طالقا فيتحصل يف الكنايات الظاهرة ثالثة أقوال: وخالفه يف ذلك مجهور العلماء فقالوا
  .قول أن يصدق بإطالق

وهو قول الشافعي وقول إنه ال يصدق بإطالق إال أن يكون هنالك قرينة وهو قول مالك وقول إنه يصدق إال أن 
  .يف مذاكرة الطالق وهو قول أيب حنيفة يكون

ويف املذهب خالف يف مسائل يتردد محلها بني الظاهر واحملتمل وبني قوهتا وضعفها يف الداللة على صفة البينونة 
فوقع فيها االختالف وهي راجعة إىل هذه األصول وإمنا صار مالك إىل أنه ال يقبل قوله يف الكنايات الظاهرة إنه مل 

  قا ألن العرف اللغوييرد به طال

  .والشرعي شاهد عليه وذلك أن هذه األلفاظ إمنا تلفظ هبا الناس غالبا
واملراد هبا الطالق إال أن يكون هنالك قرينة تدل على خالف ذلك وإمنا صار إىل أنه ال يقبل قوله فيما يدعيه دون 

 خلعا عنده يف املشهور أو ثالثا وإذا مل تقع خلعا الثالث ألن الظاهر من هذه األلفاظ هو البينونة والبينونة ال تقع إال
  .ألنه ليس هناك عوض فبقي أن يكون ثالثا وذلك يف املدخول هبا

  .ويتخرج على القول يف املذهب بأن البائن تقع
من دون عوض ودون عدد أن يصدق يف ذلك وتكون واحدة بائنة وحجة الشافعي أنه إذا وقع اإلمجاع على أنه 

ما دون الثالث يف صريح ألفاظ الطالق كان أحرى أن يقبل قوله يف كنايته ألن داللة الصريح أقوى يقبل قوله في
  .من داللة الكناية

ويشبه أن تقول املالكية إن لفظ الطالق وإن كان صرحيا يف الطالق فليس بصريح يف العدد ومن احلجة للشافعي 
وإمنا صار الشافعي إىل أن الطالق يف الكنايات حديث ركانة املتقدم وهو مذهب عمر يف حبلك على غاربك 

الظاهرة إذا نوى ما دون الثالث يكون رجعيا حلديث ركانة املتقدم وصار أبو حنيفة إىل أنه يكون بائنا ألنه املقصود 
  .به قطع العصمة ومل جيعله ثالثا ألن الثالث معىن زائد على البينونة عنده

ى النية أو النية على عرف اللفظ وإذا غلبنا عرف اللفظ فهل يقتضي فسبب اختالفهم هل يقدم عرف اللفظ عل
  .البينونة فقط أو العدد فمن قدم النية مل يقض عليه بعرف اللفظ ومن قدم العرف الظاهر مل يلتفت إىل النية
ب لفظ ومما اختلف فيه الصدر األول وفقهاء األمصار من هذا الباب أعين من جنس املسائل الداخلة يف هذا البا

التحرمي أعين من قال لزوجته أنت علي حرام وذلك أن مالكا قال حيمل يف املدخول هبا على البت أي الثالث 
وينوي يف غري املدخول هبا وذلك على قياس قوله املتقدم يف الكنايات الظاهرة وهو قول ابن أيب ليلى وزيد بن ثابت 

فإنه قال ال ينوي يف غري املدخول هبا وتكون ثالثا فهذا هو  وعلي من الصحابة وبه قال أصحابه إال ابن املاجشون
أحد األقوال يف هذه املسألة والقول الثاين أنه إن نوى بذلك ثالثا فهي ثالث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وإن 

وري والقول نوى ميينا فهو ميني يكفرها وإن مل ينو به طالقا وال ميينا فليس بشيء هي كذبة وقال هبذا القول الث
  الثالث أن يكون أيضا ما نوى هبا وإن نوى واحدة فواحدة أو ثالثا

  .فثالث وإن مل ينو شيئا فهو ميني يكفرها وهذا القول قاله األوزاعي
والقول الرابع أن ينوي فيها يف املوضعني يف إرادة الطالق ويف عدده فما نوى كان ما نوى فإن نوى واحدة كان 



  .ها بغري طالق فعليه كفارة ميني وهو قول الشافعيرجعيا وإن أراد حترمي
والقول اخلامس أنه ينوي أيضا يف الطالق ويف العدد فإن نوى واحدة كانت بائنة فإن مل ينو طالقا كان ميينا وهو 

  .مول فإن نوى الكذب فليس بشيء وهذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه
يمني إال أن بعض هؤالء قال ميني مغلظة وهو قول عمر وابن مسعود والقول السادس إهنا ميني يكفرها ما يكفر ال

وابن عباس ومجاعة من التابعني وقال ابن عباس وقد سئل عنها لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة خرجه 
  .اآلية} ُه لََك َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَّ{:البخاري ومسلم ذهب إىل االحتجاج بقوله تعاىل 

ال ُتَحرِّمُوا طَيِّبَاِت َما أََحلَّ اللَُّه { :والقول السابع أن حترمي املرأة كتحرمي املاء وليس فيه كفارة وال طالق لقوله تعاىل 
  .وهو قول مسروق واألجدع وأيب سلمة بن عبد الرمحن والشعيب وغريهم} لَكُْم

  ومن قال فيها إهنا غري
  .يها الواجب يف الظهارمغلظة بعضهم أوجب ف

  .وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة
وسبب االختالف هل هو ميني أو كناية أو ليس بيمني وال كناية فهذه أصول ما يقع من االختالف يف ألفاظ 

  .الطالق
  الفصل الثاين يف ألفاظ الطالق املقيدة

التقيد املشترط ال خيلو أن يعلق مبشيئة من له والطالق املقيد ال خيلو من قسمني إما تقييد اشتراط أو تقييد استثناء و
اختيار أو بوقوع فعل من األفعال املستقبلة أو خبروج شيء جمهول العلم إىل الوجود على ما يدعيه املعلق للطالق به 

مما ال يتوصل إىل علمه إال بعد خروجه إىل احلس أو إىل الوجود أو مبا ال سبيل إىل الوقوف عليه مما هو ممكن أن 
  .يكون أو ال يكون

فأما تعليق الطالق باملشيئة فإنه ال خيلو أن يعلقه مبشيئة اهللا أو مبشيئة خملوق فإذا علقه مبشيئة اهللا وسواء علقه على 
جهة الشرط مثل أن يقول أنت طالق إن شاء اهللا أو على جهة االستثناء مثل أن يقول أنت طالق إال أن يشاء اهللا 

  فإن مالكا قال ال يؤثر

  .الستثناء يف الطالق شيئا وهو واقع وال بدا
  .إذا استثىن املطلق مشيئة اهللا مل يقع الطالق:وقال أبو حنيفة والشافعي

  :وسبب اخلالف
هل يتعلق االستثناء باألفعال احلاضرة الواقعة كتعلقه باألفعال املستقبلة أو ال يتعلق وذلك أن الطالق هو فعل حاضر 

 يؤثر االستثناء وال اشتراط املشيئة يف الطالق ومن قال يتعلق به قال يؤثر فيه وأما إن فمن قال ال يتعلق به قال ال
علق الطالق مبشيئة من تصح مشيئته ويتوصل إىل علمها فال خالف يف مذهب مالك أن الطالق يقف على اختيار 

  .الذي علق الطالق مبشيئته
 املذهب قيل يلزمه الطالق وقيل ال يلزمه والصيب واجملنون وأما تعليق الطالق مبشيئة من ال مشيئة له ففيه خالف يف

داخالن يف هذا املعىن فمن شبهه بطالق اهلزل وكان الطالق باهلزل عنده يقع قال يقع هذا الطالق ومن اعترب وجود 
  .الشرط قال ال يقع ألن الشرط قد عدم ههنا

لق هبا توجد على ثالثة أضرب أحدها ما ميكن أن يقع أو ال وأما تعليق الطالق باألفعال املستقبلة فإن األفعال اليت يع
  .يقع على السواء كدخول الدار وقدوم زيد فهذا يقف وقوع الطالق فيه على وجود الشرط بال خالف



وأما ما ال بد من وقوعه كطلوع الشمس غدا فهذا يقع ناجزا عند مالك ويقف وقوعه عند الشافعي وأيب حنيفة 
شبهه بالشرط املمكن الوقوع قال ال يقع إال بوقوع الشرط ومن شبهه بالوطء الواقع يف  على وجود الشرط فمن

األجل بنكاح املتعة لكونه وطئا مستباحا إىل أجل قال يقع الطالق والثالث هو األغلب منه حبسب العادة وقوع 
عن مالك إحدامها وقوع  الشرط وقد ال يقع كتعليق الطالق بوضع احلمل وجميء احليض والطهر ففي ذلك روايتان

الطالق ناجزا والثانية وقوعه على وجود شرطه وهو الذي يأيت على مذهب أيب حنيفة والشافعي والقول بإجناز 
  .الطالق يف هذا يضعف ألنه مشبه عنده مبا يقع وال بد واخلالف فيه قوي

ن يقول إن كان خلق اهللا اليوم يف حبر اجملهول الوجود فإن كان ال سبيل إىل علمه مثل أ.وأما تعليق الطالق بالشرط
فال خالف أعلمه يف املذهب أن الطالق يقع يف هذا وأما إن علقه بشيء ميكن .القلزم حوتا بصفة كذا فأنت طالق

  أن يعلم خبروجه إىل الوجود مثل أن يقول إن ولدت أنثى فأنت طالق

بالطالق أهنا تلد أنثى فإن الطالق يف احلني  وأما إن حلف. فإن الطالق يتوقف على خروج ذلك الشيء إىل الوجود
يقع عنده وإن ولدت أنثى وكان هذا من باب التغليظ والقياس يوجب أن يوقف الطالق على خروج ذلك الشيء 

  .أو ضده
ومن قول مالك إنه إذا أوجب الطالق على نفسه بشرط أن يفعل فعال من األفعال أنه ال حينث حىت يفعل ذلك 

الطالق على نفسه بشرط ترك فعل من األفعال فإنه على احلنث حىت يفعل ويوقف عنده عن  الفعل وإذا أوجب
وطء زوجته فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أجل اإليالء ضرب له أجل اإليالء ولكن ال يقع عنده حىت 

كان مما ال يفوت كان يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته ومن العلماء من يرى أنه على بر حىت يفوت الفعل وإن 
  .على الرب حىت ميوت

  .ومن هذا الباب اختالفهم يف تبعيض املطلقة أو تبعيض الطالق وإرداف الطالق على الطالق
فأما مسألة تبعيض املطلقة فإن مالكا قال إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك طالق طلقت عليه وقال أبو حنيفة ال 

لبدن كالرأس والقلب والفرج وكذلك تطلق عنده إذا طلق اجلزء منها مثل تطلق إال بذكر عضو يعرب به عن مجلة ا
الثلث أو الربع وقال داود ال تطلق وكذلك إذا قال عند مالك طلقتك نصف تطليقة طلقت ألن هذا كله عنده ال 

سقا فإنه يتبعض وعند املخالف إذا تبعض مل يقع وأما إذا قال لغري املدخول هبا أنت طالق أنت طالق أنت طالق ن
يكون ثالثاعند مالك وقال أبو حنيفة والشافعي يقع واحدة فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد أعين بقوله طلقتك 

  .ثالثا قال يقع الطالق ثالثا ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه قال ال يقع عليها الثاين والثالث
  .لرجعيوال خالف بني املسلمني يف ارتدافه يف الطالق ا

وأما الطالق املقيد باالستثناء فإمنا يتصور يف العدد فقط فإذا طلق أعدادا من الطالق فال خيلو من ثالثة أحوال إما أن 
يستثين ذلك العدد بعينه مثل أن يقول أنت طالق ثالثا إال ثالثا أو اثنتني إال اثنتني وإما أن يستثين ما هو أقل فإما أن 

أكثر وإما أن يستثين ما هو أكثر مما هو أقل فإذا استثىن األقل من األكثر فال خالف أعلمه  يستثين ما هو أقل مما هو
  أن االستثناء يصح ويسقط املستثىن مثل أن يقول أنت طالق ثالثا إال واحدة وأما إن

ثين األكثر استثىن األكثر من األقل فيتوجه فيه قوالن أحدمها أن االستثناء ال يصح وهو مبين على من منع أن يست
  .من األقل

  .واآلخر أن االستثناء يصح وهو قول مالك



وأما إذا استثىن ذلك العدد بعينه مثل أن يقول أنت طالق ثالثا إال ثالثا فإن مالكا قال يقع الطالق ألنه اهتمه على 
  .أنه رجوع منه

  .وأما إذا مل يقل بالتهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع
  .الطالق فال طالق عليه

  .كما لو قال أنت طالق ال طالق معا
  .فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل

وشذ أبو حممد بن حزم فقال ال يقع طالق بصفة مل تقع بعد وال بفعل مل يقع ألن الطالق ال يقع يف وقت وقوعه إال 
وقعه فيه بإيقاع من يطلق يف ذلك الوقت وال دليل من كتاب وال سنة وال إمجاع على وقوع طالق يف وقت مل ي

  .املطلق وإمنا ألزم نفسه إيقاعه فيه فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حىت يوقع
  .هذا قياس قوله عندي وحجته

  .وإن كنت لست أذكر يف هذا الوقت احتجاجه يف ذلك
  الباب الثاين يف املطلق اجلائز الطالق

واختلفوا يف طالق املكره والسكران وطالق املريض وطالق  واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ احلر غري املكره
  .املقارب للبلوغ

واتفقوا على أنه يقع طالق املريض إن صح واختلفوا هل ترثه إن مات أم ال فأما طالق املكره فإنه غري واقع عند 
وعلي بن أيب طالب مالك والشافعي وأمحد وداود ومجاعة وبه قال عبد اهللا بن عمر وابن الزبري وعمر بن اخلطاب 

وابن عباس وفرق أصحاب الشافعي بني أن ينوي الطالق أو ال ينوي شيئا فإن نوى الطالق فعنهم قوالن أصحهما 
  لزومه وإن مل ينو فقوالن أصحهما أنه ال يلزم وقال أبو حنيفة وأصحابه هو واقع

  .وكذلك عتقه دون بيعه ففرقوا بني البيع والطالق والعتق
  :وسبب اخلالف

  .ل املطلق من قبل اإلكراه خمتار أم ليس مبختار ألنه ليس يكره على اللفظ إذ كان اللفظ إمنا يقع باختيارهه
واملكره على احلقيقة هو الذي مل يكن له اختيار يف إيقاع الشيء أصال وكل واحد من الفريقني حيتج بقوله عليه 

ولكن األظهر أن املكره على الطالق وإن كان " وا عليهرفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكره:"الصالة والسالم 
  موقعا للفظ

وإمنا فرق أبو } إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِاِألَمياِن{:باختياره أنه ينطلق عليه يف الشرع اسم املكره لقوله تعاىل 
  .حنيفة بني البيع والطالق ألن الطالق مغلظ فيه ولذلك استوى جده وهزله

وأما طالق الصيب فإن املشهور عن مالك أنه ال يلزمه حىت يبلغ وقال يف خمتصر ما ليس يف املختصر إنه يلزمه إذا 
ناهز االحتالم وبه قال أمحد بن حنبل إذا هو أطاق صيام رمضان وقال عطاء إذا بلغ اثنيت عشرة سنة جاز طالقه 

  .وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  .كران فاجلمهور من الفقهاء على وقوعه وقال قوم ال يقع منهم املزين وبعض أصحاب أيب حنيفةوأما طالق الس

  :والسبب يف اختالفهم
هل حكمه حكم اجملنون أم بينهما فرق فمن قال هو واجملنون سواء إذ كان كالمها فاقدا للعقل ومن شرط التكليف 

دخل الفساد على عقله بإرادته واجملنون خبالف ذلك ألزم العقل قال ال يقع ومن قال الفرق بينهما أن السكران أ



السكران الطالق وذلك من باب التغليظ عليه واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران باجلملة من األحكام وما ال 
ل والقود من اجلراح والقتل ومل يلزمه النكاح وال البيع وألزمه أبو حنيفة ك.يلزمه فقال مالك يلزمه الطالق والعتق

شيء وقال الليث كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه وال يلزمه طالق وال عتق وال نكاح وال بيع وال 
حد يف قذف وكل ما جنته جوارحه فالزم له فيحد يف الشرب والقتل والزنا والسرقة وثبت عن عثمان بن عفان 

  .ه ال خمالف لعثمان يف ذلك من الصحابةرضي اهللا عنه أنه كان ال يرى طالق السكران وزعم بعض أهل العلم أن
وقول من قال إن كل طالق جائز إال طالق املعتوه ليس نصا يف إلزام السكران الطالق ألن السكران معتوه ما وبه 

قال داود وأبو ثور وإسحاق ومجاعة من التابعني أعين أن طالقه ليس يلزم وعن الشافعي القوالن يف ذلك واختار 
  املوافق للجمهور واختار املزين من أصحابه أن طالقه غري واقع أكثر أصحابه قوله

وأما املريض الذي يطلق طالقا بائنا وميوت من مرضه فإن مالكا ومجاعة يقول ترثه زوجته والشافعي ومجاعة ال 
لك أبو يورثها والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثالث فرق ففرقة قالت هلا املرياث ما دامت يف العدة وممن قال بذ

  .حنيفة وأصحابه والثوري
  وقال قوم هلا املرياث ما مل تتزوج،

وممن قال هبذا أمحد وابن أيب ليلى وقال قوم بل ترث كانت يف العدة أو مل تكن تزوجت أم مل تتزوج وهو مذهب 
  .مالك والليث
  :وسبب اخلالف

أن يكون إمنا طلق يف مرضه زوجته  اختالفهم يف وجوب العمل بسد الذرائع وذلك أنه ملا كان املريض يتهم يف
ليقطع حظها من املرياث فمن قال بسد الذرائع أوجب مرياثها ومن مل يقل بسد الذرائع وحلظ وجوب الطالق مل 

يوجب هلا مرياثا وذلك أن هذه الطائفة تقول إن كان الطالق قد وقع فيجب أن يقع جبميع أحكامه ألهنم قالوا إنه 
  .ال يرثها إن ماتت

ان مل يقع فالزوجية باقية جبميع أحكامها وال بد خلصومهم من أحد اجلوابني ألنه يعسر أن يقال إن يف الشرع وإن ك
نوعا من الطالق توجد له بعض أحكام الطالق وبعض أحكام الزوجية وأعسر من ذلك القول بالفرق بني أن يصح 

ح وهذا كله مما يعسر القول به يف الشرع أو ال يصح ألن هذا يكون طالقا موقوف احلكم إىل أن يصح أو ال يص
ولكن إمنا أنس القائلون به أنه فتوى عثمان وعمر حىت زعمت املالكية أنه إمجاع الصحابة وال معىن لقوهلم فإن 

  .اخلالف فيه عن ابن الزبري مشهور
لقة الرجعية وروي هذا وأما من رأى أهنا ترث يف العدة فألن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية وكأنه شبهها باملط

  .القول عن عمر وعن عائشة
وأما من اشترط يف توريثها ما مل تتزوج فإنه حلظ يف ذلك إمجاع املسلمني على أن املرأة الواحدة ال ترث زوجني 

  .ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا املرياث
فقال أبو حنيفة ال ترث أصال وفرق  واختلفوا إذا طلبت هي الطالق أو ملكها أمرها الزوج فطلقت نفسها

  .األوزاعي بني التمليك والطالق فقال ليس هلا املرياث يف التمليك وهلا يف الطالق
  .وسوى مالك يف ذلك كله حىت لقد قال إن ماتت ال يرثها وترثه هي إن مات وهذا خمالف لألصول جدا

  الباب الثالث فيمن يتعلق به الطالق من النساء ومن ال يتعلق



وأما من يقع طالقه من النساء فإهنم اتفقوا على أن الطالق يقع على النساء الاليت يف عصمة أزواجهن أو قبل أن 
  تنقضي عددهن يف الطالق الرجعي،

وأما تعليق الطالق على األجنبيات بشرط التزويج مثل أن يقول إن . وأنه ال يقع على األجنبيات أعين الطالق املعلق
لق فإن للعلماء يف ذلك ثالثة مذاهب قول إن الطالق ال يتعلق بأجنبية أصال عم املطلق أو نكحت فالنة فهي طا

خص وهو قول الشافعي وأمحد وداود ومجاعة وقول إنه يتعلق بشرط التزويج عمم املطلق مجيع النساء أو خصص 
قول مالك وأصحابه أعين  وهو قول أيب حنيفة ومجاعة وقول إنه إن عم مجيع النساء مل يلزمه وإن خصص لزمه وهو

مثل أن يقول كل امرأة أتزوجها من بين فالن أو من بلد كذا فهي طالق وكذلك يف وقت كذا فإن هؤالء يطلقن 
  .عند مالك إذا زوجن

  :وسبب اخلالف
هل من شرط وقوع الطالق وجود امللك متقدما بالزمان على الطالق أم ليس ذلك من شرطه فمن قال هو من 

  .يتعلق الطالق باألجنبية ومن قال ليس من شرطه إال وجود امللك فقط قال يقع باألجنبيةشرطه قال ال 
وأما الفرق بني التعميم والتخصيص فاستحسان مبين على املصلحة وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم مل جيد 

وأما إذا خصص فليس األمر كذلك سبيال إىل النكاح احلالل فكان ذلك عنتا به وحرجا وكأنه من باب نذر املعصية 
إذا ألزمناه الطالق واحتج الشافعي حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وثبت ذلك عن " ال طالق فيما ال ميلك وال عتق فيما ال ميلك"ويف رواية أخرى " ال طالق إال من بعد نكاح"وسلم 
 وابن عباس وعائشة وروي مثل قول أيب حنيفة عن عمر وابن مسعود وضعف قوم علي ومعاذ وجابر بن عبد اهللا

  .الرواية بذلك عن عمر رضي اهللا عنهم
  ).اجلملة الثالثة يف الرجعة بعد الطالق(

وملا كان الطالق على ضربني بائن ورجعي وكانت أحكام الرجعة بعد الطالق البائن غري أحكام الرجعة بعد الطالق 
  .أن يكون يف هذا اجلنس بابان الباب األول يف أحكام الرجعة يف الطالق الرجعيالرجعي وجب 

  .الباب الثاين يف أحكام االرجتاع يف الطالق البائن

  الباب األول يف أحكام الرجعة يف الطالق الرجعي
بار رضاها وأمجع املسلمون على أن الزوج ميلك رجعة الزوجة يف الطالق الرجعي ما دامت يف العدة من غري اعت

  .وأن من شرط هذا الطالق تقدم املسيس له} َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بِرَدِِّهنَّ ِفي ذَِلَك{: لقوله تعاىل
  .واتفقوا على أهنا تكون بالقول واإلشهاد

واختلفوا هل اإلشهاد شرط يف صحتها أم ليس بشرط وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء فأما اإلشهاد 
  . أنه مستحب وذهب الشافعي إىل أنه واجبفذهب مالك إىل
  :وسبب اخلالف

  .}َوأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم{: معارضة القياس للظاهر وذلك أن ظاهر قوله تعاىل
  .يقتضي الوجوب وتشبيه هذا احلق بسائر احلقوق اليت يقبضها اإلنسان يقتضي أن ال جيب اإلشهاد

  .اآلية على الندب فكان اجلمع بني القياس واآلية محل
وأما اختالفهم فيما تكون به الرجعة فإن قوما قالوا ال تكون الرجعة إال بالقول فقط وبه قال الشافعي وقوم قالوا 



  .تكون رجعتها بالوطء
وهؤالء انقسموا قسمني فقال قوم ال تصح الرجعة بالوطء إال إذا نوى بذلك الرجعة ألن الفعل عنده يتنزل منزلة 

  .لنية وهو قول مالكالقول مع ا
  .وأما أبو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى بذلك الرجعة ودون النية

  .فأما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح وقال قد أمر اهللا باإلشهاد وال يكون اإلشهاد إال على القول
طء عنده قياسا على املوىل منها وأما سبب االختالف بني مالك وأيب حنيفة فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية حمللة الو

وعلى املظاهرة وألن امللك مل ينفصل عنده ولذلك كان التوارث بينهما وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حىت 
  .يرجتعها فال بد عنده من النية فهذا هو اختالفهم يف شروط صحة الرجعة

ة ما دامت يف العدة فقال مالك ال خيلو معها وال واختلفوا يف مقدار ما جيوز للزوج أن يطلع عليه من املطلقة الرجعي
  .يدخل عليها إال بإذهنا وال ينظر إىل شعرها وال بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غريمها

وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة األكل معها وقال أبو حنيفة ال بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب له 
  وبه قال الثوري وأبو يوسف واألوزاعي وكلهم قالوا ال يدخل عليها إال أن وتتشوف وتبدي البنان والكحل

تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل واختلفوا يف هذا الباب يف الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية 
أهنا للذي عقد  وهو غائب مث يراجعها فيبلغها الطالق وال تبلغها الرجعة فتتزوج إذا انقضت عدهتا فذهب مالك إىل

  .عليها النكاح دخل هبا أو مل يدخل هذا قوله يف املوطأ وبه قال األوزاعي والليث
وروى عنه ابن القاسم أنه رجع عن القول األول وأنه قال األول أوىل هبا إال أن يدخل الثاين وبالقول األول قال 

  .املدنيون من أصحابه
 يوم مات وهو يقرأ عليه وهو قول عمر بن اخلطاب ورواه عنه مالك يف قالوا ومل يرجع عنه ألنه أثبته يف موطئه إىل

املوطأ وأما الشافعي والكوفيون و أبو حنيفة وغريهم فقالوا زوجها األول الذي ارجتعها أحق هبا دخل هبا الثاين أو مل 
  .يدخل وبه قال داود وأبو ثور وهو مروي عن علي وهو األبني

ي اهللا عنه أنه قال يف هذه املسألة إن الزوج الذي ارجتعها خمري بني أن تكون وقد روي عن عمر بن اخلطاب رض
امرأته أو أن يرجع عليها مبا كان أصدقها وحجة مالك يف الرواية األوىل ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن 

ا حىت حتل فتنكح شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال مضت السنة يف الذي يطلق امرأته مث يراجعها فيكتمها رجعته
  .فقط.زوجا غريه أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها ملن تزوجها وقد قيل إن هذا احلديث إمنا يروى عن ابن شهاب

وحجة الفريق األول أن العلماء قد أمجعوا على أن الرجعة صحيحة وإن مل تعلم هبا املرأة بدليل أهنم قد أمجعوا على 
ذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاين فاسدا فإن نكاح الغري ال تأثري له يف أن األول أحق هبا قبل أن تتزوج وإ

إبطال الرجعة ال قبل الدخول وال بعد الدخول وهو األظهر إن شاء اهللا ويشهد هلذا ما خرجه الترمذي عن مسرة بن 
ومن باع بيعا من رجلني فهو أميا امرأة تزوجها اثنان فهي لألول منهما :" جندب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ".لألول منهما
  الباب الثاين يف أحكام االرجتاع يف الطالق البائن

والطالق البائن إما مبا دون الثالث فذلك يقع غري املدخول هبا بال خالف ويف املختلعة باختالف وهل يقع أيضا 
  .دون عوض فيه خالف



 يف اشتراط الصداق والويل والرضا إال أنه ال يعترب فيه وحكم الرجعة بعد هذا الطالق حكم ابتداء النكاح أعين
انقضاء العدة عند اجلمهور وشذ قوم فقالوا املختلعة ال يتزوجها زوجها يف العدة وال غريه وهؤالء كأهنم رأوا منع 

  .النكاح يف العدة عبادة
األول إال بعد الوطء حلديث رفاعة بن وأما البائنة بالثالث فإن العلماء كلهم على أن املطلقة ثالثا ال حتل لزوجها 

أنه طلق امرأته متيمة بنت وهب يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثا فنكحت عبد الرمحن بن "مسوءل 
فاعترض عنها فلم يستطع أن ميسها ففارقها فأراد رفاعة زوجها األول أن ينكحها فذكر ذلك لرسول اهللا . الزبري

  ".ال حتل لك حىت تذوق العسيلة:" اه عن تزوجيها وقالصلى اهللا عليه وسلم فنه
حَتَّى تَْنِكَح َزْوجاً { :وشذ سعيد بن املسيب فقال إنه جائز أن ترجع إىل زوجها األول بنفس العقد لعموم قوله تعاىل 

  .إال بوطء إنزال والنكاح ينطلق على العقد وكلهم قال التقاء اخلتانني حيلها إال احلسن البصري فقال ال حتل} غَْيَرُه
ومجهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب احلد ويفسد الصوم واحلج وحيل املطلقة وحيصن الزوجني ويوجب 

  .الصداق هو التقاء اخلتانني
وقال مالك وابن القاسم ال حيل املطلقة إال الوطء املباح الذي يكون يف العقد الصحيح يف غري صوم أو حج أو 

حيل الذمية عندمها وطء زوج ذمي ملسلم وال وطء من مل يكن بالغا وخالفهما يف ذلك كله حيض أو اعتكاف وال 
  .الشافعي وأبو حنيفة والثوري واألوزاعي فقالوا حيل الوطء وإن وقع يف عقد فاسد أو مباح

له  وكذلك وطء املراهق عندهم حيل وحيل وطء الذمي الذمية للمسلم وكذلك اجملنون عندهم واخلصي الذي يبقى
ما يغيبه يف فرج واخلالف يف هذا كله آيل إىل هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص أم ال يتناوله واختلفوا 
من هذا الباب يف نكاح احمللل أعين إذا تزوجها على شرط أن حيللها لزوجها األول فقال مالك النكاح فاسد يفسخ 

عترب يف ذلك عنده إرادة املرأة التحليل وإمنا يعترب عنده إرادة قبل الدخول وبعده والشرط فاسد ال حتل به وال ي
الرجل وقال الشافعي وأبو حنيفة النكاح جائز وال تؤثر النية يف ذلك وبه قال داود ومجاعة وقالوا هو حملل للزوج 

  املطلق ثالثا وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل أي ليس

الثوري واستدل مالك وأصحابه مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من  حيللها وهو قول ابن أيب ليلى وروي عن
لعن اهللا احمللل :"حديث علي بن أيب طالب وابن مسعود وأيب هريرة وعقبة بن عامر أنه قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب اخلمر" واحمللل له
  .ساد املنهي عنه واسم النكاح الشرعي ال ينطلق على النكاح املنهي عنهوذلك يدل على النهي والنهي يدل على ف
وهذا ناكح وقالوا وليس يف حترمي قصد } حَتَّى تَْنِكَح َزْوجاً غَْيرَُه{: وأما الفريق اآلخر فتعلق بعموم قوله تعاىل

دار املغصوبة مما يدل على التحليل ما يدل على أن عدمه شرط يف صحة النكاح كما أنه ليس النهي عن الصالة يف ال
أن من شرط صحة الصالة صحة ملك البقعة أو اإلذن من مالكها يف ذلك قالوا وإذا مل يدل النهي على فساد عقد 

  .النكاح فأحرى أن ال يدل على بطالن التحليل
  .ق ليس بيدهاوإمنا مل يعترب مالك قصد املرأة ألنه إذا مل يوافقها على قصدها مل يكن لقصدها معىن مع أن الطال

واختلفوا يف هل يهدم الزوج ما دون الثالث فقال أبو حنيفة يهدم وقال مالك والشافعي ال يهدم أعين إذا تزوجت 
قبل الطلقة الزوج األول مث راجعها هل يعتد بالطالق األول أم ال فمن رأى أن هذا شيء خيص الثالثة بالشرع قال 

نه إذا هدم الثالثة فهو أحرى أن يهدم ما دوهنا قال يهدم ما دون الثالث ال يهدم ما دون الثالثة عنده ومن رأى أ
  .واهللا أعلم



  .وهذه اجلملة فيها بابان األول يف العدة) اجلملة الرابعة(
  .الثاين يف املتعة

  الباب األول يف العدة
  .والنظر يف هذا الباب يف فصلني الفصل األول يف عدة الزوجات

  .اليمنيالفصل الثاين يف عدة ملك 
  الفصل األول يف عدة الزوجات

  .والنظر يف عدة الزوجات ينقسم إىل نوعني أحدمها يف معرفة العدة
  .والثاين يف معرفة أحكام العدة

وكل زوجة فهي إما حرة وإما أمة وكل واحدة من هاتني إذا طلقت فال خيلو أن تكون مدخوال هبا ) النوع األول(
  .}فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتعَْتدُّونََها{:خول هبا فال عدة عليها بإمجاع لقوله تعاىل أو غري مدخول هبا فأما غري املد

وأما املدخول هبا فال خيلو أن تكون من ذوات احليض أو من غري ذوات احليض وغري ذوات احليض إما صغار وإما 
  .يض وإما مرتفعات احليض وإما مستحاضاتيائسات وذوات احليض إما حوامل وإما جاريات على عاداهتن يف احل

  .واملرتفعات احليض يف سن احليض إما مرتابات باحلمل أي حبس يف البطن وإما غري مرتابات
  .وغري املرتابات إما معروفات سبب انقطاع احليض من رضاع أو مرض معروفات

روء واحلوامل منهن عدهتن وضع محلهن فأما ذوات احليض األحرار اجلاريات يف حيضهن على املعتاد فعدهتن ثالثة ق
َوالُْمطَلَّقَاتُ َيتََربَّْصنَ { :واليائسات منهن عدهتن ثالثة أشهر وال خالف يف هذا ألنه منصوص عليه يف قوله تعاىل

  .اآلية} إِِن اْرتَْبُتْم وَالالَِّئي يَِئْسَن ِمَن الَْمحِيضِ ِمْن نِسَاِئكُْم{: اآلية ويف قوله تعاىل} بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء
واختلفوا من هذه اآلية يف األقراء ما هي فقال قوم هي األطهار أعين األزمنة اليت بني الدمني وقال قوم هي الدم 

نفسه وممن قال إن األقراء هي األطهار أما من فقهاء األمصار فمالك والشافعي ومجهور أهل املدينة و أبو ثور 
ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وممن قال إن األقراء هي احليض أما من فقهاء األمصار ومجاعة وأما من الصحابة ف

فأبو حنيفة والثوري واألوزاعي وابن أيب ليلى ومجاعة وأما من الصحابة فعلي وعمر بن اخلطاب وابن مسعود وأبو 
  .موسى األشعري

  . عليه وسلم يقولون األقراء هي احليضوحكى األثرم عن أمحد أنه قال األكابر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا
  .وحكى أيضا عن الشعيب أنه قول أحد عشر أو اثين عشر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأما أمحد بن حنبل فاختلفت الرواية عنه
قول ابن فروي عنه أنه كان يقول إهنا األطهار على قول زيد ابن ثابت وابن عمر وعائشة مث توقفت اآلن من أجل 

مسعود وعلي هو أهنا احليض والفرق بني املذهبني هو أن من رأى أهنا األطهار رأى أهنا إذا دخلت الرجعية عنده يف 
  احليضة الثالثة مل يكن للزوج عليها رجعة وحلت لألزواج ومن رأى

  .أهنا احليض مل حتل عنده حىت تنقضي احليضة الثالثة
  :وسبب اخلالف

يقال يف كالم العرب على حد سواء على الدم وعلى األطهار وقد رام كال الفريقني أن يدل  اشتراك اسم القرء فإنه
على أن اسم القرء يف اآلية ظاهر يف املعىن الذي يراه فالذين قالوا إهنا األطهار قالوا إن هذا اجلمع خاص بالقرء 



ء وحكوا ذلك عن ابن األنباري الذي هو الطهر وذلك أن القرء الذي هو احليض جيمع على أقراء ال على قرو
وأيضا فإهنم قالوا إن احليضة مؤنثة والطهر مذكر فلو كان القرء الذي يراد به احليض ملا ثبت يف مجعه اهلاء ألن اهلاء 
ال تثبت يف مجع املؤنث فيما دون العشرة وقالوا أيضا إن االشتقاق يدل على ذلك ألن القرء مشتق من قرأت املاء 

  .عته فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر فهذا هو أقوى ما متسك به الفريق األول من ظاهر اآليةيف احلوض أي مج
ظاهر يف متام كل قرء منها ألنه } ثَالثَةَ قُُروٍء{:وأما ما متسك به الفريق الثاين من ظاهر اآلية فإهنم قالوا إن قوله تعاىل 

األقراء بأهنا هي األطهار أمكن أن تكون العدة عندهم  ليس ينطلق اسم القرء على بعضه إال جتوزا وإذا وصفت
بقرأين وبعض قرء ألهنا عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثره وإذا كان ذلك كذلك فال ينطلق عليها 

ألن اسم الثالثة إال جتوزا واسم الثالثة ظاهر يف كمال كل قرء منها وذلك ال يتفق إال بأن تكون األقراء هي احليض 
  .اإلمجاع منعقد على أهنا إن طلقت يف حيضة أهنا

ال تعتد هبا ولكل واحد من الفريقني احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرء والذي رضيه احلذاق أن اآلية جمملة يف 
  .ذلك

 وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى فمن أقوى ما متسك به من رأى أن األقراء هي األطهار حديث ابن عمر
مره فلرياجعها حىت حتيض مث تطهر مث حتيض مث تطهر مث يطلقها إن شاء قبل أن : "املتقدم وقوله صلى اهللا عليه وسلم

قالوا وإمجاعهم على أن طالق السنة ال يكون إال يف طهر مل متس " ميسها فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء
دليل واضح على أن العدة هي " عدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساءفتلك ال: "فيه وقوله عليه الصالة والسالم

  .األطهار لكي يكون الطالق متصال بالعدة
  .وميكن أن يتأول قوله فتلك العدة أي فتلك مدة استقبال العدة لئال يتبعض القرء بالطالق يف احليض

وبراءهتا إمنا تكون باحليض ال باألطهار ولذلك  وأقوى ما متسك به الفريق الثاين أن العدة إمنا شرعت لرباءة الرحم
كان عدة من ارتفع احليض عنها باأليام فاحليض هو سبب العدة باألقراء فوجب أن تكون األقراء هي احليض 

واحتج من قال األقراء هي األطهار بأن املعترب يف براءة الرحم هو النقلة من الطهر إىل احليض ال انقضاء احليض فال 
تبار احليضة األخرية وإذا كان ذلك فالثالث املعترب فيهن التمام أعين املشترط هي األطهار اليت بني معىن الع

  .احليضتني ولكال الفريقني احتجاجات طويلة
ومذهب احلنفية أظهر من جهة املعىن وحجتهم من جهة املسموع متساوية أو قريب من متساوية ومل خيتلف القائلون 

  .هنا تنقضي بدخوهلا يف احليضة الثالثةأن العدة هي األطهار أ
واختلف الذين قالوا إهنا احليض فقيل تنقضي بانقطاع الدم من احليضة الثالثة وبه قال األوزاعي وقيل حني تغتسل 

من احليضة الثالثة وبه قال من الصحابة عمر بن اخلطاب وعلي وابن مسعود ومن الفقهاء الثوري وإسحاق بن عبيد 
وقت الصالة اليت طهرت يف وقتها وقيل إن للزوج عليها الرجعة وإن فرطت يف الغسل عشرين وقيل حىت ميضي 

  .سنة حكي هذا عن شريك
  .وقد قيل تنقضي بدخوهلا يف احليضة الثالثة

  .وهو أيضا شاذ
  .فهذه هي حال احلائض اليت حتيض

رضاع وال مرض فإهنا تنتظر عند  وأما اليت تطلق فال حتيض وهي يف سن احليض وليس هناك ريبة محل وال سبب من
مالك تسعة أشهر فإن مل حتض فيهن اعتدت بثالثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثالثة األشهر اعتربت 



احليض واستقبلت انتظاره فإن مر هبا تسعة أشهر قبل أن حتيض الثانية اعتدت ثالثة أشهر فإن حاضت قبل أن 
انتظرت احليضة الثالثة فإن مر هبا تسعة أشهر قبل أن حتيض اعتدت ثالثة  تستكمل الثالثة أشهر من العام الثاين

أشهر فإن حاضت الثالثة يف الثالثة األشهر كانت قد استكملت عدة احليض ومتت عدهتا ولزوجها عليها الرجعة ما 
  .مل حتل

بن القاسم عنه من يوم واختلف عن مالك مىت تعتد بالتسعة أشهر فقيل من يوم طلقت وهو قوله يف املوطأ وروى ا
  .رفعها حيضتها
والشافعي واجلمهور يف اليت ترتفع حيضتها وهي ال تيأس منها يف املستأنف إهنا تبقى أبدا تنتظر حىت .وقال أبو حنيفة

  تدخل يف السن الذي تيأس فيه من احمليض وحينئذ تعتد باألشهر

  .وحتيض قبل ذلك وقول مالك مروي عن عمر بن اخلطاب وابن عباس
  .وقول اجلمهور قول ابن مسعود وزيد

وعمدة مالك عن طريق املعىن هو أن املقصود بالعدة إمنا هو ما يقع به براءة الرحم ظنا غالبا بدليل أنه قد حتيض 
احلامل وإذا كان ذلك كذلك فعدة احلمل كافية يف العلم برباءة الرحم بل هي قاطعة على ذلك مث تعتد بثالثة أشهر 

  .عدة اليائسة
فإن حاضت قبل متام السنة حكم هلا حبكم ذوات احليض واحتسبت بذلك القرء مث تنتظر القرء الثاين أو السنة إىل 

  .أن متضي هلا ثالثة أقراء
} الثَةُ أَشُْهرٍَوالالَِّئي َيِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نَِساِئكُْم إِنِ اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَ{:وأما اجلمهور فصاروا إىل ظاهر قوله تعاىل 

واليت هي من أهل احليض ليست بيائسة وهذا الرأي فيه عسر وحرج ولو قيل إهنا تعتد بثالثة أشهر لكان جيدا إذا 
  .فهم من اليائسة اليت ال يقطع بانقطاع حيضتها

مذهبه تأويله اآلية وكان قوله إن ارتبتم راجعا إىل احلكم ال إىل احليض على ما تأوله مالك عليه فكأن مالكا مل يطابق 
فإنه فهم من اليائسة هنا من تقطع على أهنا ليست من أهل احليض وهذا ال يكون إال من قبل السن ولذلك جعل 

قوله إن ارتبتم راجعا إىل احلكم ال إىل احليض أي إن شككتم يف حكمهن مث قال يف اليت تبقى تسعة أشهر ال حتيض 
  .وهي يف سن من حتيض أهنا تعتد باألشهر

وأما إمساعيل وابن بكري من أصحابه فذهبوا إىل أن الريبة ههنا يف احليض وأن اليائس يف كالم العرب هو ما مل حيكم 
عليه مبا يئس منه بالقطع فطابقوا تأويل اآلية مذهبهم الذي هو مذهب مالك ونعم ما فعلوا ألنه إن فهم ههنا من 

ىت تكون يف هذا السن أعين سن اليائس وإن فهم من اليائس ما ال اليائس القطع فقد جيب أن تنتظر الدم وتعتد به ح
يقطع بذلك فقد جيب أن تعتد اليت انقطع دمها عن العادة وهي يف سن من حتيض باألشهر وهو قياس قول أهل 

  .الظاهر ألن اليائسة يف الطرفني ليس هي عندهم من أهل العدة ال باألقراء وال بالشهور
  .ما قبل التسعة وما بعدها فاستحسانأما الفرق يف ذلك بني 

وأما اليت ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رضاع أو مرض فإن املشهورعند مالك أهنا تنتظر احليض قصر الزمان 
أم طال وقد قيل إن املريضة مثل اليت ترتفع حيضتها لغري سبب وأما املستحاضة فعدهتا عند مالك سنة إذا مل متيز بني 

  بني الدمني فعنه روايتان إحدامها الدمني فإن ميزت



واألخرى أهنا تعمل على التمييز فتعتد باألقراء وقال أبو حنيفة عدهتا األقراء إن متيزت هلا وإن مل .أن عدهتا السنة
تتميز هلا فثالثة أشهر وقال الشافعي عدهتا بالتمييز إذا انفصل عنها الدم فيكون األمحر القاين من احليضة ويكون 

  .ن أيام الطهر فإن طبق عليها الدم اعتدت بعدد أيام حيضتها يف صحتهااألصفر م
ال حتيض وهي من أهل احليض والشافعي إمنا ذهب يف العارفة .وإمنا ذهب مالك إىل بقاء السنة ألنه جعلها مثل اليت

الصالة أيام أقرائك اتركي "أيامها أهنا تعمل على معرفتها قياسا على الصالة لقول صلى اهللا عليه وسلم للمستحاضة 
  ".فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي الدم

إذا كان دم احليض فإنه دم أسود : "وإمنا اعترب التمييز من اعتربه لقوله صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش
خرجه أبو داود وإمنا " يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضيء وصلى فإمنا هو عرق

ن ذهب إىل عدهتا بالشهور إذا اختلط عليها الدم ألنه معلوم يف األغلب أهنا يف كل شهر حتيض وقد جعل ذهب م
  .اهللا العدة بالشهور عند ارتفاع احليض وخفاؤه كارتفاعه

وأما املسترابة أعين اليت جتد حسا يف بطنها تظن به أنه محل فإهنا متكث أكثر مدة احلمل وقد اختلف فيه فقيل يف 
  .هب أربع سنني وقيل مخس سنني وقال أهل الظاهر تسعة أشهراملذ

َوأُوالُت اَألْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن { : وال خالف أن انقضاء عدة احلوامل لوضع محلهن أعين املطلقات لقوله تعاىل
ضا ويائسات ومستحاضات وأما الزوجات غري احلرائر فإهنن ينقسمن أيضا بتلك األقسام بعينها أعين حي} َحْملَُهنَّ

  .ومرتفعات احليض من غري يائسات
فأما احليض الاليت يأتيهن حيضهن فاجلمهور على أن عدهتن حيضتان وذهب داود وأهل الظاهر إىل أن عدهتن ثالث 

  .حيض كاحلرة وبه قال ابن سريين
وهي ممن ينطلق عليها اسم } فُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍءوَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن بِأَْن{:فأهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعاىل 

  .املطلقة
واعتمد اجلمهور ختصيص هذا العموم بقياس الشبه وذلك أهنم شبهوا احليض بالطالق واحلد أعين كونه متنصفا مع 

  .الرق
  .وإمنا جعلوها حيضتني ألن احليضة الواحدة ال تتبعض

  الصغرية فإن مالكا وأكثر أهل املدينة قالوا عدهتا ثالثة أشهر وقال وأما األمة املطلقة اليائسة من احمليض أو

الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور ومجاعة عدهتا شهر ونصف شهر نصف عدة احلرة وهو القياس إذا قلنا 
بتخصيص العموم فكأن مالكا اضطرب قوله فمرة أخذ بالعموم وذلك يف اليائسات ومرة أخذ بالقياس وذلك يف 

  .ذوات احليض والقياس يف ذلك واحد
وأما اليت ترتفع حيضتها من غري سبب فالقول فيها هو القول يف احلرة واخلالف يف ذلك وكذلك املستحاضة 

  .واتفقوا على أن املطلقة قبل الدخول ال عدة عليها
أنف عدة أم ال فقال مجهور واختلفوا فيمن راجع امرأته يف العدة من الطالق الرجعي مث فارقها قبل أن ميسها هل تست

فقهاء األمصار تستأنف وقالت فرقة تبقى يف عدهتا من طالقها األول وهو أحد قويل الشافعي وقال داود ليس عليها 
  .أن تتم عدهتا وال عدة مستأنفة

  .وباجلملة فعند مالك أن كل رجعة هتدم العدة وإن مل يكن مسيس ما خال رجعة املويل
  .ا بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدهتا األوىل وقول الشافعي أظهروقال الشافعي إذا طلقه



  .وكذلك عند مالك رجعة املعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على اإلنفاق فإن أنفق صحت
الرجعة وهدمت العدة إن كان طالقا وإن مل ينفق بقيت على عدهتا األوىل وإذا تزوجت ثانيا يف العدة فعن مالك يف 

  .إحدامها تداخل العدتني واألخرى نفيه ذلك روايتان
  .فوجه األوىل اعتبار براءة الرحم ألن ذلك حاصل مع التداخل

ووجه الثانية كون العدة عبادة فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة وإذا عتقت األمة يف عدة الطالق 
تنتقل يف الطالق الرجعي دون البائن وقال  مضت على عدة األمة عند مالك ومل تنتقل إىل عدة احلرة وقال أبو حنيفة

  .الشافعي تنتقل يف الوجهني معا
  :وسبب اخلالف

هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصاهلا فمن قال من أحكام الزوجية قال ال تنتقل عدهتا ومن قال من 
ق بني البائن والرجعي فبني أحكام انفصال الزوجية قال تنتقل كما لو أعتقت وهي زوجة مث طلقت وأما من فر

وذلك أن الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة ولذلك وقع فيه املرياث باتفاق إذا مات وهي يف عدة من طالق 
  .رجعي وأهنا تنتقل إىل عدة املوت فهذا هو القسم األول من قسمي النظر يف العدة

للمعتدة الرجعية النفقة والسكىن وكذلك احلامل  وأما النظر يف أحكام العدد فإهنم اتفقوا على أن) القسم الثاين(
َوإِنْ كُنَّ أُوالِت حَْملٍ {: اآلية ولقوله تعاىل} أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُْتْم ِمْن ُوْجِدكُْم{يف الرجعيات :لقوله تعاىل

  .}فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ
نفقتها إذا مل تكن حامال على ثالثة أقوال أحدها أن هلا السكىن والنفقة وهو قول واختلفوا يف سكىن املبتوتة و

  .الكوفيني
  .والقول الثاين أنه ال سكىن هلا وال نفقة وهو قول أمحد وداود وأيب ثور وإسحاق ومجاعة

  .الثالث أن هلا السكىن وال نفقة هلا وهو قول مالك والشافعي ومجاعة
  :وسبب اختالفهم

رواية يف حديث فاطمة بنت قيس ومعارضة ظاهر الكتاب له فاستدل من مل يوجب هلا نفقة وال سكىن مبا اختالف ال
روي يف حديث فاطمة بنت قيس أهنا قالت طلقين زوجي ثالثا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتيت 

الروايات أن رسول اهللا صلى اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم جيعل يل سكىن وال نفقة خرجه مسلم ويف بعض 
وهذا قول مروي عن علي وابن عباس وجابر بن " إمنا السكىن والنفقة ملن لزوجها عليها الرجعة:"عليه وسلم قال 

  .عبد اهللا
وأما الذين أوجبوا هلا السكىن دون النفقة فإهنم احتجوا مبا رواه مالك يف موطئه من حديث فاطمة املذكورة وفيه 

وأمرها أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم ومل يذكر فيها " ليس لك عليه نفقة:" اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول 
وعللوا أمره عليه } أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجدِكُْم{: إسقاط السكىن فبقي على عمومه يف قوله تعاىل

  .نه كان يف لساهنا بذاءالصالة والسالم بأن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم بأ
أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ {: وأما الذين أوجبوا هلا السكىن والنفقة فصاروا إىل وجوب السكىن هلا بعموم قوله تعاىل

وصاروا إىل وجوب النفقة هلا لكون النفقة تابعة لوجوب اإلسكان يف الرجعية ويف احلامل ويف } َسكَنُْتْم ِمْن ُوْجدِكُْم
  .ةنفس الزوجي

وباجلملة فحيثما وجبت السكىن يف الشرع وجبت النفقة وروي عن عمر أنه قال يف حديث فاطمة هذا ال ندع 



وألن املعروف من .اآلية} أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجدِكُْم { : كتاب نبينا وسنته لقول امرأة يريد قوله تعاىل
  سنته عليه الصالة والسالم أنه أوجب

النفقة حيث جتب السكىن فلذلك األوىل يف هذه املسألة إما أن يقال إن هلا األمرين مجيعا مصريا إىل ظاهر الكتاب 
  .واملعروف من السنة وإما أن خيصص هذا العموم حبديث فاطمة املذكور
  .وأما التفريق بني إجياب النفقة والسكىن فعسري ووجه عسره ضعف دليله

مني اتفقوا على أن العدة تكون يف ثالثة أشياء يف طالق أو موت أو اختيار األمة نفسها إذا وينبغي أن تعلم أن املسل
  .أعتقت

  .واختلفوا فيها يف الفسوخ واجلمهور على وجوهبا
وملا كان الكالم يف العدة يتعلق فيه أحكام عدة املوت رأينا أن نذكرها ههنا فنقول إن املسلمني اتفقوا على أن عدة 

  .}َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشراً{:جها احلر أربعة أشهر وعشرا لقوله تعاىل احلرة من زو
واختلفوا يف عدة احلامل ويف عدة األمة إذا مل تأهتا حيضتها يف األربعة األشهر وعشرا ماذا حكمها فذهب مالك إىل 

ذه املدة فإن مل حتض فهي عنده مسترابة فتمكث مدة أن من شرط متام هذه العدة أن حتيض حيضة واحدة يف ه
احلمل وقيل عنه إهنا قد ال حتيض وقد ال تكون مسترابة وذلك إذا كانت عادهتا يف احليض أكثر من مدة العدة وهذا 

  .إما غري موجود أعين من تكون عادهتا أن حتيض أكثر من أربعة أشهر إىل أكثر من أربعة أشهر وإما نادر
فيمن هذه حاهلا من النساء إذا وجدت فقيل تنتظر حىت حتيض وروى عنه ابن القاسم تتزوج إذا  واختلف عنه

  .انقضت عدة الوفاة ومل يظهر هبا محل
  .وعلى هذا مجهور فقهاء األمصار أيب حنيفة والشافعي والثوري

ء األمصار عدهتا أن تضع محلها وهي احلامل اليت يتوىف عنها زوجها فقال اجلمهور ومجيع فقها) وأما املسألة الثانية(
وإن كانت اآلية يف الطالق وأخذا أيضا } َوأُوالُت اَألْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ{: مصريا إىل عموم قوله تعاىل

فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه "حبديث أم سلمة أن سبيعة األسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر وفيه 
وروى مالك عن ابن عباس أن عدهتا آخر األجلني يريد أهنا تعتد " قد حللت فانكحي من شئت : "فقال هلاوسلم 

بأبعد األجلني إما احلمل وإما انقضاء العدة عدة املوت وروي مثل ذلك عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
  .لوفاةواحلجة هلم أن ذلك هو الذي يقتضيه اجلمع بني عموم آية احلوامل وآية ا

  وأما األمة املتوىف عنها من

حتل له فإهنا ال ختلو أن تكون زوجة أو ملك ميني أو أم ولد أو غري أم ولد فأما الزوجة فقال اجلمهور إن عدهتا 
  .نصف عدة احلرة قاسوا ذلك على العدة

  .وقال أهل الظاهر بل عدهتا عدة احلرة وكذلك عندهم عدة الطالق
  .مصريا إىل التعميم

  .أم الولد فقال مالك والشافعي وأمحد والليث وأبو ثور ومجاعة عدهتا حيضة وبه قال ابن عمروأما 
وقال مالك وإن كانت ممن ال حتيض اعتدت ثالثة أشهر وهلا السكىن وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري عدهتا ثالث 

زوجها وقال قوم عدهتا عدة احلرة حيض وهو قول علي وابن مسعود وقال قوم عدهتا نصف عدة احلرة املتوىف عنها 
أربعة أشهر وعشرا وحجة مالك أهنا ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة وال مطلقة فتعتد ثالث حيض فلم يبق إال 



استرباء رمحها وذلك يكون حبيضة تشبيها باألمة ميوت عنها سيدها وذلك ما ال خالف فيه وحجة أيب حنيفة أن 
ليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة وال بأمة فتعتد عدة أمة فوجب أن تستربىء العدة إمنا وجبت عليها وهي حرة و

  .رمحها بعدة األحرار
أما الذين أوجبوا هلا عدة الوفاة فاحتجوا حبديث روي عن عمرو بن العاص قال ال تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم 

  .مل يأخذ بهالولد إذا تويف عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وضعف أمحد هذا احلديث و
  .وأما من أوجب عليها نصف عدة احلرة تشبيها بالزوجة األمة

فسبب اخلالف أهنا مسكوت عنها وهي مترددة الشبه بني األمة واحلرة وأما من شبهها بالزوجة األمة فضعيف 
  .وأضعف منه من شبهها بعدة احلرة املطلقة وهو مذهب أيب حنيفة

  الباب الثاين يف املتعة
أن املتعة ليست واجبة يف كل مطلقة وقال قوم من أهل الظاهر هي واجبة يف كل مطلقة وقال قوم  واجلمهور على

هي مندوب إليها وليست واجبة وبه قال مالك والذين قالوا بوجوهبا يف بعض املطلقات اختلفوا يف ذلك فقال أبو 
شافعي هي واجبة لكل مطلقة إذا حنيفة هي واجبة على من طلق قبل الدخول ومل يفرض هلا صداقا مسمى وقال ال

  واحتج أبو حنيفة.كان الفراق من قبله إال اليت مسى هلا وطلقت قبل الدخول وعلى هذا مجهور العلماء

ا لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَحُْتُم الُْمْؤِمَناتِ ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََم{:بقوله تعاىل 
َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ { :فاشترط املتعة مع عدم املسيس وقال تعاىل } َتْعَتدُّوَنَها فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاحاً َجمِيالً

فعلم أنه ال متعة هلا مع التسمية والطالق قبل املسيس ألنه } ْمأَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضُت
إذا مل جيب هلا الصداق فأحرى أن ال جتب هلا املتعة وهذا لعمري خميل ألنه حيث مل جيب هلا صداق أقيمت املتعة 

  .مقامه وحيث ردت من يدها نصف الصداق مل جيب هلا شيء
على } َوَمتُِّعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قََدرُُه{:يف قوله تعاىل  وأما الشافعي فيحمل األوامر الواردة باملتعة

العموم يف كل مطلقة إال اليت مسي هلا وطلقت قبل الدخول وأما أهل الظاهر فحملوا األمر على العموم واجلمهور 
  .على أن املختلعة ال متعة هلا

ليت طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق وأهل الظاهر يقولون هو شرع لكوهنا مغطية من يدها كاحلال يف ا
  .فتأخذ وتعطي

أي على املتفضلني } َحقّاً َعلَى الُْمْحِسنَِني{يف آخر اآلية :وأما مالك فإنه محل األمر باملتعة على الندب لقوله تعاىل
  .املتجملني وما كان من باب اإلمجال واإلحسان فليس بواجب

  .املطلقة املعتدة هل عليها إحداد فقال مالك ليس عليها إحدادواختلفوا يف 
  باب يف بعث احلكمني

اتفق العلماء على جواز بعث احلكمني إذا وقع التشاجر بني الزوجني وجهلت أحواهلما يف التشاجر أعين احملق من 
اآلية وأمجعوا على أن } ِمْن أَْهِلِه َوَحكَماً ِمْن أَْهِلهَاَوإِنْ ِخفُْتمْ ِشقَاقَ َبْينِهَِما فَاْبَعثُوا َحكَماً {: املبطل لقوله تعاىل

احلكمني ال يكونان إال من أهل الزوجني أحدمها من قبل الزوج واآلخر من قبل املرأة إال أن ال يوجد يف أهلهما من 
  يصلح لذلك فريسل من غريمها وأمجعوا على أن احلكمني إذا اختلفا مل ينفذ قوهلما وأمجعوا على أن



  .قوهلما يف اجلمع بينهما نافذ بغري توكيل من الزوجني
واختلفوا يف تفريق احلكمني بينهما إذا اتفقا على ذلك هل حيتاج إىل إذن من الزوج أو ال حيتاج إىل ذلك فقال 

  .مالك وأصحابه جيوز قوهلما يف الفرقة واالجتماع بغري توكيل الزوجني وال إذن منهما يف ذلك
و حنيفة وأصحاهبما ليس هلما أن يفرقا إال أن جيعل الزوج إليهما التفريق وحجة مالك ما رواه من وقال الشافعي وأب

  .ذلك عن علي بن أيب طالب أنه قال يف احلكمني إليهما التفرقة بني الزوجني واجلمع
  .وحجة الشافعي وأيب حنيفة أن األصل أن الطالق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج

ف أصحاب مالك يف احلكمني يطلقان ثالثا فقال أبو القاسم تكون واحدة وقال أشهب واملغرية تكون ثالثا إن واختل
طلقاها ثالثا واألصل أن الطالق بيد الرجل إال أن يقوم دليل على غري ذلك وقد احتج الشافعي وأبو حنيفة مبا روي 

رأيتما أن جتمعا مجعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما  يف حديث علي هذا أنه قال للحكمني هل تدريان ما عليكما إن
فقالت املرأة رضيت بكتاب اهللا ومبا فيه يل وعلي فقال الرجل أما الفرق فال فقال علي ال واهللا ال تنقلب حىت تقر 

  .مبثل ما أقرت به املرأة قال فاعترب يف ذلك إذنه
  .د مالك إذا تبنيو مالك يشبه احلكمني بالسلطان والسلطان يطلق بالضرر عن

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب اإليالء

واإليالء هو أن حيلف الرجل أن }ٍ ِللَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمْن نِسَائِهِْم تََربُُّص أَْرَبَعِة أَْشهُر{: واألصل يف هذا الباب قوله تعاىل
  .أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر أو بإطالق على االختالف املذكور يف ذلك فيما بعد ال يطأ زوجته إما مدة هي

واختلف فقهاءاألمصار يف اإليالء يف مواضع فمنها هل تطلق املرأة بانقضاء األربعة األشهر املضروبة بالنص للمويل 
اإليالء يكون بكل ميني أم باألميان املباحة يف أم إمنا تطلق بأن يوقف بعد األربعة األشهر فإما فاء وإما طلق ومنها هل 

  الشرع فقط ومنها إن أمسك عن الوطء

بغري ميني هل يكون موليا أم ال ومنها هل املويل هو الذي قيد ميينه مبدة من أربعة أشهر فقط أو أكثر من ذلك أو 
ومنها إن أىب الطالق والفيء هل يطلق  املويل هو الذي مل يقيد ميينه مبدة أصال ومنها هل طالق اإليالء بائن أو رجعي

القاضي عليه أم ال ومنها هل يتكرر اإليالء إذا طلقها مث راجعها من غري إيالء حادث يف الزواج الثاين ومنها هل من 
شرط رجعة املويل أن يطأها يف العدة أم ال ومنها هل إيالء العبد حكمه أن يكون مثل إيالء احلر أم ال ومنها هل إذا 

ا بعد انقضاء مدة اإليالء تلزمها عدة أم ال فهذه هي مسائل اخلالف املشهورة يف اإليالء بني فقهاء األمصار طلقه
اليت تتنزل من هذا الباب منزلة األصول وحنن نذكر خالفهم يف مسألة مسألة منها وعيون أدلتهم وأسباب خالفهم 

  .على ما قصدنا
نقضاء األربعة األشهر نفسها أم ال تطلق وإمنا احلكم أن يوقف فإما فاء أما اختالفهم هل تطلق با) املسألة األوىل(

وإما طلق فإن مالكا والشافعي وأمحد وأبا ثور وداود والليث ذهبوا إىل أنه يوقف بعد انقضاء األربعة األشهر فإما 
هب أبو حنيفة فاء وإما طلق وهو قول علي وابن عمر وإن كان قد روي عنهما غري ذلك لكن الصحيح هو هذا وذ

وأصحابه والثوري وباجلملة الكوفيون إىل أن الطالق يقع بانقضاء األربعة األشهر إال أن يفيء فيها وهو قول ابن 
  .مسعود ومجاعة من التابعني



  :وسبب اخلالف
هر أو بعدها فمن فهم منه أي فإن فاءوا قبل انقضاء األربعة األش} فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم{:هل قوله تعاىل 

أن ال } َوإِنْ َعَزُموا الطَّالَق فَإِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم{:قبل انقضائها قال يقع الطالق ومعىن العزم عنده يف قوله تعاىل 
  .يفيء حىت تنقضي املدة

باللفظ فإن اهللا مسيع  فمن فهم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء املدة قال معىن قوله وإن عزموا الطالق أي
  .عليم

وللمالكية يف اآلية أربعة أدلة أحدها أنه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الزوجة فأشبهت مدة األجل يف الديون 
  .املؤجلة الدليل الثاين أن اهللا تعاىل أضاف الطالق إىل فعله

ة إال جتوزا وليس يصار إىل اجملاز عن وعندهم ليس يقع من فعله إال جتوزا أعين ليس ينسب إليه على مذهب احلنفي
  .الظاهر إال بدليل

  قالوا فهذا يقتضي وقوع الطالق على} َوإِنْ َعَزمُوا الطَّالَق فَإِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم{:الدليل الثالث قوله تعاىل 

  .وجه يسمع وهو وقوعه باللفظ ال بانقضاء املدة
ظاهرة يف معىن التعقيب فدل ذلك على أن الفيئة } فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم فَإِنْ{:أن الفاء يف قوله تعاىل : الرابع

  .بعد املدة ورمبا شبهوا هذه املدة مبدة العتق
وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد يف ذلك تشبيه هذه املدة بالعدة الرجعية إذ كانت العدة إمنا شرعت لئال يقع منه ندم 

  .ء بالطالق الرجعي وشبهوا املدة بالعدة وهو شبه قوي وقد روي ذلك عن ابن عباسوباجلملة فشبهوا اإليال
وأما اختالفهم يف اليمني اليت يكون هبا اإليالء فإن مالكا قال يقع اإليالء بكل ميني وقال الشافعي ال ) املسألة الثانية(

ه فمالك اعتمد العموم أعين عموم قوله يقع إال باألميان املباحة يف الشرع وهي اليمني باهللا أو بصفة من صفات
  .للذين يولون من نسائهم تربص أربعة{:تعاىل

أشهر والشافعي يشبه اإليالء بيمني الكفارة وذلك أن كال اليمينني يترتب عليهما حكم شرعي فوجب أن تكون 
  .ةاليمني اليت ترتب عليها حكم اإليالء هي اليمني اليت يترتب عليها احلكم الذي هو الكفار

وأما حلوق حكم اإليالء للزوج إذا ترك الوطء بغري ميني فإن اجلمهور على أنه ال يلزمه حكم اإليالء ) املسألة الثالثة(
بغري ميني ومالك يلزمه وذلك إذا قصد اإلضرار بترك الوطء وإن مل حيلف على ذلك فاجلمهور اعتمدوا الظاهر 

اده ترك الوطء وسواء شد ذلك االعتقاد بيمني أو بغري ميني ألن ومالك اعتمد املعىن ألن احلكم إمنا لزمه باعتق
  .الضرر يوجد يف احلالتني مجيعا

وأما اختالفهم يف مدة اإليالء فإن مالكا ومن قال بقوله يرى أن مدة اإليالء جيب أن تكون أكثر ) املسألة الرابعة(
وأما أبو حنيفة فإن مدة اإليالء عنده هي األربعة من أربعة أشهر إذ كان الفيء عندهم إمنا هو بعد األربعة األشهر 

األشهر فقط إذ كان الفيء عنده إمنا هو فيها وذهب احلسن وابن أيب ليلى إىل أنه إذا حلف وقتا ما وإن كان أقل 
  .من أربعة أشهر كان موليا يضرب له األجل إىل انقضاء األربعة األشهر من وقت اليمني

  .هو من حلف أن ال يصيب امرأته على التأبيدوروي عن ابن عباس أن املويل 
  :والسبب يف اختالفهم

يف املدة إطالق اآلية فاختالفهم يف وقت الفيء ويف صفة اليمني ومدته هو كون اآلية عامة يف هذه املعاين أو جمملة 
  وكذلك اختالفهم يف صفة املويل واملوىل



  .منها ونوع الطالق على ما سيأيت بعد
  .فسبب اختالفهم فيه هو سبب السكوت عنهاوأما ما سوى ذلك 

  .وهذه هي أركان اإليالء أعين معرفة نوع اليمني ووقت الفيء واملدة وصفة املوىل منها ونوع الطالق الواقع فيه
فأما الطالق الذي يقع باإليالء فعند مالك والشافعي أنه رجعي ألن األصل أن كل طالق وقع ) املسألة اخلامسة(

ل على أنه رجعي إىل أن يدل الدليل على أنه بائن وقال أبو حنيفة وأبو ثور هو بائن وذلك أنه إن بالشرع أنه حيم
  .كان رجعيا مل يزل الضرر عنها بذلك ألنه جيربها على الرجعة

فسبب االختالف معارضة املصلحة املقصودة باإليالء لألصل املعروف يف الطالق فمن غلب األصل قال رجعي ومن 
  .قال بائن غلب املصلحة

  .وأما هل يطلق القاضي إذا أىب الفيء أو الطالق أو حيبس حىت يطلق) املسألة السادسة(
  .فإن مالكا قال يطلق القاضي عليه وقال أهل الظاهر حيبس حىت يطلقها بنفسه

  :وسبب اخلالف
طالق إال من  معارضة األصل املعروف يف الطالق للمصلحة فمن راعى األصل املعروف يف الطالق قال ال يقع

الزوج ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال يطلق السلطان وهو نظر إىل املصلحة العامة وهذا هو 
  .الذي يعرف بالقياس املرسل واملنقول عن مالك العمل به وكثري من الفقهاء يأىب ذلك

كا يقول إذا راجعها فلم يطأها تكرر اإليالء وأما هل يتكرر اإليالء إذا طلقها مث راجعها فإن مال) املسألة السابعة(
  .عليه وهذا عنده يف الطالق الرجعي والبائن

  .وقال أبو حنيفة الطالق البائن يسقط اإليالء وهو أحد قويل الشافعي وهذا القول هو الذي اختاره املزين
  .ومجاعة العلماء على أن اإليالء ال يتكرر بعد الطالق إال بإعادة اليمني

  :يف اختالفهموالسبب 
  .معارضة املصلحة لظاهر شرط اإليالء

وذلك أنه ال إيالء يف الشرع إال حيث يكون ميني يف ذلك النكاح بنفسه ال يف نكاح آخر ولكن إن راعينا هذا وجد 
  .الضرر املقصود إزالته حبكم اإليالء ولذلك رأى مالك أنه حيكم حبكم اإليالء بغري ميني إذا وجد معىن اإليالء

وأما هل تلزم الزوجة املوىل منها عدة أو ليس تلزمها فإن اجلمهور على أن العدة تلزمها وقال جابر ) سألة الثامنةامل(
  بن زيد ال تلزمها عدة إذا

  .كانت قد حاضت يف مدة األربعة األشهر ثالث حيض
  .وقال بقوله طائفة وهو مروي عن ابن عباس
  .ذه قد حصلت هلا الرباءةوحجته أن العدة إمنا وضعت لرباءة الرحم وه

  .وحجة اجلمهور أهنا مطلقة فوجب أن تعتد كسائر املطلقات
  :وسبب اخلالف

  .أن العدة مجعت عبادة ومصلحة
  .فمن حلظ جانب املصلحة مل ير عليها عدة ومن حلظ جانب العبادة أوجب عليها العدة

هران على النصف من إيالء احلر قياسا على حدوده وأما إيالء العبد فإن مالكا قال إيالء العبد ش) املسألة التاسعة(
  .وطالقه



  .وقال الشافعي وأهل الظاهر إيالؤه مثل إيالء احلر أربعة أشهر متسكا بالعموم
والظاهر أن تعلق األميان باحلر والعبد سواء واإليالء ميني وقياسا أيضا على مدة العنني وقال أبو حنيفة النقص 

النساء ال بالرجال كالعدة فإن كانت املرأة حرة كان اإليالء إيالء احلر وإن كان الزوج الداخل على اإليالء معترب ب
  .عبدا وإن كانت أمة فعلى النصف

وقياس اإليالء على احلد غري جيد وذلك أن العبد إمنا كان حده أقل من حد احلر ألن الفاحشة منه أقل قبحا ومن 
بني التوسعة على الزوج وبني إزالة الضرر عن الزوجة فإذا فرضنا  احلر أعظم قبحا ومدة اإليالء إمنا ضربت مجعا

مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج وأنفى للضرر على الزوجة واحلر أحق بالتوسعة ونفي الضرر عنه فلذلك 
ه أحد كان جيب على هذا القياس أن ال ينقص من اإليالء إال إذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط وهذا مل يقل ب

  .فالواجب التسوية
والذين قالوا بتأثري الرق يف مدة اإليالء اختلفوا يف زوال الرق بعد اإليالء هل ينتقل إىل إيالء األحرار أم ال فقال 
مالك ال ينتقل من إيالء العبيد إىل إيالء األحرار وقال أبو حنيفة ينتقل فعنده أن األمة إذا عتقت وقد آىل زوجها 

إيالء األحرار وقال ابن القاسم الصغرية اليت ال جيامع مثلها ال إيالء عليها فإن وقع ومتادى حسبت  منها انتقلت إىل
األربعة األشهر من يوم بلغت وإمنا قال ذلك ألنه ال ضرر عليها يف ترك اجلماع وقال أيضا ال إيالء على خصي وال 

  .على من ال يقدر على اجلماع
رط رجعة املويل أن يطأ يف العدة أم ال فإن اجلمهور ذهبوا إىل أن ذلك ليس من وأما هل من ش) املسألة العاشرة (

  شرطها وأما مالك فإنه قال إذا مل يطأ فيها من غري عذر مرض أو ما أشبه ذلك فال رجعة عنده له عليها وتبقى
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لكتاب  ملقتصد: ا ية ا هنا اجملتهد و  ية    بدا
لقرطيب : املؤلف  بن رشد ا بن أمحد  بن حممد  بن أمحد  وليد حممد  بو ال  أ

  .على عدهتا وال سبيل له إليها إذا انقضت العدة
وحجة اجلمهور أنه ال خيلو أن يكون اإليالء يعود برجعته إياها يف العدة أو ال يعود فإن عاد مل يعترب واستؤنف 

يالء من وقت الرجعة أعين حتسب مدة اإليالء من وقت الرجعة وإن مل يعد إيالء مل يعترب أصال إال على مذهب من اإل
يرى أن اإليالء يكون بغري ميني وكيفما كان فال بد من اعتبار األربعة األشهر من وقت الرجعة وأما مالك فإنه قال 

ة فيه بزوال ذلك الضرر وأصله املعسر بالنفقة إذا طلق كل رجعة من طالق كان لرفع ضرر فإن صحة الرجعة معترب
  .عليه مث ارجتع فإن رجعته تعترب صحتها بيساره

فسبب اخلالف قياس الشبه وذلك أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح أوجب فيها جتدد اإليالء ومن شبه هذه الرجعة 
  .لبرجعة املطلق لضرر مل يرتفع منه ذلك الضرر قال يبقى على األص

  كتاب الظهار

  .واألصل يف الظهار الكتاب والسنة
  .اآلية} َوالَِّذيَن ُيظَاِهرُونَ ِمْن نَِساِئهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتْحرِيُر َرقََبٍة{ :فأما الكتاب فقوله تعاىل 

ت رسول اهللا صلى ظاهر مين زوجي أويس بن الصامت فجئ:" وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت 
قد { : اتقي اهللا فإنه ابن عمك فما خرجت حىت أنزل اهللا: اهللا عليه وسلم أشكو إليه ورسول اهللا جيادلين فيه ويقول

اآليات فقال ليعتق رقبة قالت ال جيد } مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا يسمع حتاوركما
قالت ما . لت يا رسول اهللا إنه شيخ كبري ما به من صيام قال فليطعم ستني مسكيناقال فيصوم شهرين متتابعني قا

اذهيب . قالت وأنا أعينه بعرق آخر قال لقد أحسنت. عنده من شيء يتصدق به قال فإين سأعينه بعرق من متر
  ".فأطعمي عنه ستني مسكينا 

  .ليه وسلموحديث سلمة بن صخر البياضي عن النيب صلى اهللا ع.خرجه أبو داود
  .والكالم يف أصول الظهار ينحصر يف سبعة فصول

  منها يف ألفاظ الظهار،

ومنها يف شروط وجوب الكفارة فيه ومنها فيمن يصح فيه الظهار ومنها فيما حيرم على املظاهر ومنها هل يتكرر 
  .الظهار بتكرر النكاح ومنها هل يدخل اإليالء عليه

  .ومنها القول يف أحكام كفارة الظهار
  الفصل األول يف ألفاظ الظهار

واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه ظهار واختلفوا إذا ذكر عضوا غري الظهر أو 
ذكر ظهر من حترم عليه من احملرمات النكاح على التأبيد غري األم فقال مالك هو ظهار وقال مجاعة من العلماء ال 

  .الظهر واألم يكون ظهارا إال بلفظ
  .وقال أبو حنيفة يكون بكل عضو حيرم النظر إليه



  :وسبب اختالفهم
معارضة املعىن للظاهر وذلك أن معىن التحرمي تستوي فيه األم وغريها من احملرمات والظهر وغريه من األعضاء وأما 

  .الظاهر من الشرع فإنه يقتضي أن ال يسمى ظهارا إال ما ذكر فيه لفظ الظهر واألم
أما إذا قال هي علي كأمي ومل يذكر الظهر فقال أبو حنيفة والشافعي ينوي يف ذلك ألنه قد يريد بذلك اإلجالل و

  .هلا وعظم منزلتها عنده وقال مالك هو ظهار
  .وأما من شبه زوجته بأجنبية ال حترم عليه على التأبيد فإنه ظهار عند مالك وعن ابن املاجشون ليس بظهار

  :وسبب اخلالف
  .تشبيه الزوجة مبحرمة غري مؤبدة التحرمي كتشبيهها مبؤبدة التحرميهل 

  الفصل الثاين يف شروط وجوب الكفارة فيه
وأما شروط وجوب الكفارة فإن اجلمهور على أهنا ال جتب دون العود وشذ جماهد وطاوس فقاال جتب دون العود 

وهو نص يف معىن } نَِساِئهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتْحرِيُر َرقَبٍَةَوالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمْن { :ودليل اجلمهور قوله تعاىل 
وجوب تعلق الكفارة بالعود وأيضا فمن طريق القياس فإن الظهار يشبه الكفارة يف اليمني فكما أن الكفارة إمنا تلزم 

  .باملخالفة أو بإرادة املخالفة كذلك األمر يف الظهار
نه معىن يوجب الكفارة العليا فوجب أن يوجبها بنفسه ال مبعىن زائد تشبيها بكفارة القتل وحجة جماهد وطاوس أ

  والفطر وأيضا

والعود عندهم } ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا{ :إنه كان طالق اجلاهلية فنسخ حترميه بالكفارة وهو معىن قوله تعاىل : قالوا
  .هو العود يف اإلسالم
العود يف إجياب الكفارة فإهنم اختلفوا فيه ما هو فعن مالك يف ذلك ثالث روايات إحداهن  فأما القائلون باشتراط

  .أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معا
  .والثانية أن يعزم على وطئها فقط وهي الرواية الصحيحة املشهورة عن أصحابه وبه قال أبو حنيفة وأمحد

  .لوطءوالرواية الثالثة أن العود هو نفس ا
  .وهي أضعف الروايات عند أصحابه

  .وقال الشافعي العود هو اإلمساك نفسه
قال ومن مضى له زمان ميكنه أن يطلق فيه ومل يطلق ثبت أنه عائد ولزمته الكفارة ألن إقامته زمانا ميكن أن يطلق 

  .فيه أن يطلق يقوم مقام إرادة اإلمساك منه أو هو دليل ذلك
  .لعود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية ومىت مل يفعل ذلك فليس بعائد وال كفارة عليهوقال داود وأهل الظاهر ا

املشهورة ملالك ينبين على أصلني أحدمها أن املفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إمنا يكون .فدليل الرواية
  .بإرادته العود إىل ما حرم على نفسه بالظهار وهو الوطء

  .ب أن تكون العودة هي إما الوطء نفسه وإما العزم عليه وإرادتهوإذا كان ذلك كذلك وج
} فََتْحرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا{يف اآلية :واألصل الثاين ليس ميكن أن يكون العود نفسه هو وطء لقوله تعاىل

  .ولذلك كان الوطء حمرما حىت يكفر
  .لظهار نفسه حيرم اإلمساك فكان الظهار يكون طالقاقالوا ولو كان العود نفسه هو اإلمساك لكان ا

وباجلملة فاملعول عليه عندهم يف هذه املسألة هو الطريق الفقهاء بطريق السرب والتقسيم وذلك أن معىن العود ال 



  .خيلو أن يكون تكرار اللفظ على ما يراه داود أو الوطء نفسه أو اإلمساك نفسه أو إرادة الوطء
للفظ ألن ذلك تأكيد والتأكيد ال يوجب الكفارة وال يكون إرادة اإلمساك للوطء فإن اإلمساك وال يكون تكرار ا

موجود بعد فقد بقي أن يكون إرادة الوطء وإن كان إرادة اإلمساك للوطء فقد أراد الوطء فثبت أن العود هو 
  .الوطء

دة الوطء أن اإلمساك يلزم عنه الوطء ومعتمد الشافعية يف إجرائهم إرادة اإلمساك أو اإلمساك للوطء جمرى إرا
فجعلوا الزم الشيء مشبها بالشيء وجعلوا حكمهما واحدا وهو قريب من الرواية الثانية ورمبا استدلت الشافعية 

  على أن إرادة اإلمساك هو السبب يف وجوب

يف الرواية الثانية فجعل الكفارة أن الكفارة ترتفع بارتفاع اإلمساك وذلك إذا طلق إثر الظهار وهلذا احتاط مالك 
العود هو إرادة األمرين مجيعا أعين الوطء واإلمساك وإما أن يكون العود الوطء فضعيف وخمالف للنص واملعتمد 

فيها تشبيه الظهار باليمني أي كما أن كفارة اليمني إمنا جتب باحلنث كذلك األمر ههنا وهو قياس شبه عارضه 
  .النص

وذلك يقتضي الرجوع إىل القول نفسه } ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا{ :اللفظ يف قوله تعاىل  وأما داود فإنه تعلق بظاهر
  .وعند أيب حنيفة أنه العود يف اإلسالم إىل ما تقدم من ظهارهم يف اجلاهلية

  .وعند مالك والشافعي أن املعىن يف اآلية مث يعودون فيما قالوا
  :وسبب اخلالف

الظاهر للمفهوم فمن اعتمد املفهوم جعل العودة إرادة الوطء أو اإلمساك وتأول معىن الالم باجلملة إمنا هو خمالفة 
مبعىن الفاء وأما من اعتمد الظاهر فإنه جعل العودة تكرير اللفظ وأن العودة } ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا{:يف قوله تعاىل 

  .ليةالثانية إمنا هي ثانية لألوىل اليت كانت منهم يف اجلاه
ومن تأول أحد هذين فاألشبه له أن يعتقد أن بنفس الظهار جتب الكفارة كما اعتقد ذلك جماهد إال أن يقدر يف اآلية 

حمذوفا وهو إرادة اإلمساك فهنا إذن ثالثة مذاهب إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظ وإما أن تكون إرادة 
وهذان ينقسمان قسمني أعين األول والثالث أحدمها أن يقدر يف  اإلمساك وإما أن تكون العودة اليت هي يف اإلسالم

اآلية حمذوفا وهو إرادة اإلمساك فيشترط هذه اإلرادة يف وجوب الكفارة وإما أال يقدر فيها حمذوفا فتجب الكفارة 
  .بنفس الظهار

هل تكون عليه كفارة  يف فروع وهو هل إذا طلق قبل إرادة اإلمساك أو ماتت عنه زوجته.واختلفوا من هذا الباب
أم ال فجمهور العلماء على أن ال كفارة عليه إال أن يطلق بعد إرادة العودة أو بعد اإلمساك بزمان طويل على ما 

  .يراه الشافعي
وحكي عن عثمان البيت أن عليه الكفارة بعد الطالق وأهنا إذا ماتت قبل إرادة العودة مل يكن له سبيل إىل مرياثها إال 

  .ارةبعد الكف
  .وهذا شذوذ خمالف للنص

  .واهللا أعلم
  الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار

واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة اليت يف العصمة واختلفوا يف الظهار من األمة ومن اليت يف غري العصمة 
  .وكذلك اختلفوا يف ظهار املرأة من الرجل



الظهار منها الزم كالظهار من الزوجة احلرة وكذلك املدبرة وأم  فأما الظهار من األمة فقال مالك والثوري ومجاعة
الولد وقال الشافعي وأبو حنيفة وأمحد وأبو ثور ال ظهار من أمة وقال األوزاعي إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر 

  .وإن مل يطأها فهي ميني وفيها كفارة ميني وقال عطاء هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة
  .واإلماء من النساء} وَالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمْن نِسَائِهِْم { :ظهار األمة عموم قوله تعاىل  فدليل من أوقع

هن } ِللَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمْن نَِسائِهِْم تََربُّصُ أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ{:وحجة من مل جيعله ظهارا أهنم قد أمجعوا أن النساء يف قوله تعاىل 
  .ساء يف آية الظهارذوات األزواج فكذلك اسم الن

فسبب اخلالف معارضة قياس الشبه للعموم أعين تشبيه الظهار باإليالء وعموم لفظ النساء أعين أن عموم اللفظ 
  .يقتضي دخول اإلماء يف الظهار وتشبيهه باإليالء يقتضي خروجهن من الظهار
ذلك ليس من شرطه وأن من عني  وأما هل من شرط الظهار كون املظاهر منها يف العصمة أم ال فمذهب مالك أن

امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرا منها وكذلك إن مل يعني وقال كل امرأة أتزوجها فهي مين 
كظهر أمي وذلك خبالف الطالق وبقول مالك يف الظهار قال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي وقال قائلون ال يلزم 

ل وممن قال هبذا القول الشافعي وأبو ثور وداود وفرق قوم فقالوا إن أطلق مل يلزمه ظهار الظهار إال فيما ميلك الرج
وهو أن يقول كل امرأة أتزوجها فهي مين كظهر أمي فإن قيد لزمه وهو أن يقول إن تزوجت فالنة أو مسى قرية أو 

  .قبيلة وقائل هذا القول هو ابن أيب ليلى واحلسن بن حي
وألنه عقد على شرط امللك فأشبه إذا ملك واملؤمنون عند } أَْوفُوا بِالُْعقُوِد{:وله تعاىل ودليل الفريق األول ق

  .شروطهم وهو قول عمر
ال طالق إال : " وأما حجة الشافعي فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .خرجه أبو داود والترمذي" . لك وال وفاء بنذر إال فيما ميلكفيما ميلك وال عتق إال فيما ميلك وال بيع إال فيما مي
  .والظهار شبيه بالطالق وهو قول ابن عباس

  وأما الذين فرقوا بني التعميم والتعيني فإهنم رأوا أن التعميم يف الظهار من باب احلرج وقد قال اهللا

  .}َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ{ :تعاىل 
تلفوا أيضا من هذا الباب يف هل تظاهر املرأة من الرجل فعن العلماء يف ذلك ثالثة أقوال أشهرها أنه ال يكون واخ

  .منها ظهار وهو قول مالك والشافعي
  .والثاين أن عليها كفارة ميني

  .والثالث أن عليها كفارة الظهار
شبيها للظهار باليمني ومن فرق فألنه رأى أن أقل ومعتمد اجلمهور تشبيه الظهار بالطالق ومن ألزم املرأة الظهار فت

  .الالزم هلا يف ذلك املعىن هو كفارة ميني وهو ضعيف
  :وسبب اخلالف

  .تعارض األشباه يف هذا املعىن
  الفصل الرابع فيما حيرم على املظاهر

  .واتفقوا على أن املظاهر حيرم عليه الوطء
رج ونظر اللذة فذهب مالك إىل أنه حيرم اجلماع ومجيع أنواع واختلفوا فيما دونه من مالمسة ووطء يف غري الف

االستمتاع مما دون اجلماع من الوطء فيما دون الفرج واللمس والتقبيل والنظر للذة ما عدا وجهها وكفيها ويديها 



الظهار الوطء  من سائر بدهنا وحماسنها وبه قال أبو حنيفة إال أنه إمنا كره النظر للفرج فقط وقال الشافعي إمنا حيرم
  .يف الفرج فقط اجملمع عليه ال ما عدا ذلك وبه قال الثوري وأمحد ومجاعة

وظاهر لفظ التماس يقتضي املباشرة فما فوقها وألنه أيضا لفظ } من قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا{ ِ:ودليل مالك قوله تعاىل 
ية ههنا عن اجلماع بدليل إمجاعهم على أن حرمت به عليه فأشبه لفظ الطالق ودليل قول الشافعي أن املباشرة كنا

الوطء حمرم عليه وإذا دلت على اجلماع مل تدل على ما فوق اجلماع ألهنا إما أن تدل على ما فوق اجلماع وإما أن 
تدل على اجلماع وهي الداللة اجملازية ولكن قد اتفقوا على أهنا دالة على اجلماع فانتفت الداللة اجملازية إذ ال يدل 

  .واحد داللتني حقيقة وجمازا لفظ
قلت الذين يرون أن اللفظ املشترك له عموم ال يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن املعنيني مجيعا أعين 

احلقيقة واجملاز وإن كان مل جتر به عادة للعرب ولذلك القول به يف غاية من الضعف ولو علم أن للشرع فيه تصرفا 
  .شبه عندهم باإليالء فوجب أن خيتص عندهم بالفرججلاز وأيضا فإن الظهار م

  الفصل اخلامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح
وأما تكرر الظهار بعد الطالق أعين إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر مث راجعها هل يتكرر عليها الظهار فال حيل 

  .له املسيس حىت يكفر فيه خالف
اجعها يف العدة أو بعدها فعليه الكفارة وقال الشافعي إن راجعها يف العدة قال مالك إن طلقها دون الثالث مث ر

  .فعليه الكفارة وإن راجعها العدة فال كفارة عليه وعنه قول آخر مثل قول مالك
وقال حممد ابن احلسن الظهار راجع عليها نكحها بعد الثالث أو بعد واحدة وهذه املسألة شبيهة مبن حيلف بالطالق 

  : يراجع هل تبقى تلك اليمني عليه أم ال وسبب اخلالفمث يطلق مث
  هل الطالق يرفع مجيع أحكام الزوجية ويهدمها أو ال يهدمها فمنهم من رأى أن البائن الذي

هو الثالث يهدم وأن ما دون الثالث ال يهدم ومنهم من رأى أن الطالق كله غري هادم وأحسب أن من الظاهرية 
  .من يرى أنه كله هادم

  صل السادس يف دخول اإليالء عليهالف
وأما هل يدخل اإليالء على الظهار إذا كان مضارا وذلك بأن ال يكفر مع قدرته على الكفارة فإن فيه أيضا 

اختالفا فأبو حنيفة والشافعي يقوالن ال يتداخل احلكمان ألن حكم الظهار خالف حكم اإليالء وسواء أكان عندهم 
  .وزاعي وأمحد ومجاعةمضارا أو مل يكن وبه قال األ

وقال مالك يدخل اإليالء على الظهار بشرط أن يكون مضارا وقال الثوري يدخل اإليالء على الظهار وتبني منه 
بانقضاء األربعة األشهر اعتبار املضارة ففيه ثالثة أقوال قول إنه يدخل بإطالق وقول إنه ال يدخل بإطالق وقول إنه 

  .عدمهايدخل مع املضارة وال يدخل مع 
  :وسبب اخلالف

مراعاة املعىن واعتبار الظاهر فمن اعترب الظاهر قال ال يتداخالن ومن اعترب املعىن قال يتداخالن إذا كان القصد 
  .الضرر

  الفصل السابع يف أحكام كفارة الظهار
  .لشروط املصححةوالنظر يف كفارة الظهار يف أشياء منها يف عدد أنواع الكفارة وترتيبها وشروط نوع منها أعين ا



  .ومىت جتب كفارة واحدة ومىت جتب أكثر من واحدة فأما أنواعها فإهنم أمجعوا على أهنا ثالثة أنواع إعتاق رقبة
أو صيام شهرين أوإطعام ستني مسكينا وأهنا على الترتيب فاإلعتاق أوال فإن مل يكن فالصيام فإن مل يكن فاإلطعام 

ر بالعتق أو باإلطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام أعين إذا عجز عن هذا يف احلر واختلفوا يف العبد يكف
  .الصيام فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده أبو ثور وداود وأىب ذلك سائر العلماء

  .وأما اإلطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده ومل جيز ذلك أبو حنيفة والشافعي
ل ميلك العبد أو ال ميلك وأما اختالفهم يف الشروط املصححة فمنها اختالفهم إذا ومبىن اخلالف يف هذه املسألة ه

وطئ يف صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم ال فقال مالك وأبو حنيفة يستأنف الصيام إال أن أبا حنيفة 
  .على حالشرط يف ذلك العمد ومل يفرق مالك بني العمد يف ذلك والنسيان وقال الشافعي ال يستأنف 

  :وسبب اخلالف
تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمني والشرط الذي ورد يف كفارة الظهار أعين أن تكون قبل املسيس فمن اعترب هذا 
الشرط قال يستأنف الصوم ومن شبهه بكفارة اليمني قال ال يستأنف ألن الكفارة يف اليمني ترفع احلنث بعد وقوعه 

  .باتفاق
بة أن تكون مؤمنة أم ال فذهب مالك والشافعي إىل أن ذلك شرط يف اإلجزاء وقال أبو ومنها هل من شرط الرق

حنيفة جيزئ يف ذلك رقبة الكافر وال جيزئ عندهم إعتاق الوثنية واملرتدة ودليل الفريق األول أنه إعتاق على وجه 
يس من باب القياس وإمنا هو من القربة فوجب أن تكون مسلمة أصله اإلعتاق يف كفارة القتل ورمبا قالوا إن هذا ل

باب محل املطلق على املقيد وذلك أنه قيد الرقبة باإلميان يف كفارة القتل وأطلقها يف كفارة الظهار فيجب صرف 
  .املطلق إىل املقيد

  .وهذا النوع من محل املطلق على املقيد فيه خالف واحلنفية ال جييزونه وذلك أن األسباب يف القضيتني خمتلفة
  حجة أيب حنيفة فهو ظاهر العموم وال معارضة عنده بني وأما

  .املطلق واملقيد فوجب عنده أن حيمل كل على لفظه
ومنها اختالفهم هل من شرط الرقبة أن تكون ساملة من العيوب أم ال مث إن كانت سليمة فمن أي العيوب تشترط 

تق وذهب قوم إىل أنه ليس هلا تأثري يف ذلك وحجة سالمتها فالذي عليه اجلمهور أن للعيوب تأثريا يف منع إجزاء الع
  .اجلمهور تشبيهها باألضاحي واهلدايا لكون القربة جتمعهما وحجة الفريق الثاين إطالق اللفظ يف اآلية

  .فسبب اخلالف معارضة الظاهر لقياس الشبه
  .اإلجزاء أو عدمه والذين قالوا إن للعيوب تأثريا يف منع اإلجزاء اختلفوا يف عيب عيب مما يعترب يف

أما العمى وقطع اليدين أو الرجلني فال خالف عندهم يف أنه مانع لإلجزاء واختلفوا فيما دون ذلك فمنها هل جيوز 
  .قطع اليد الواحدة أجازه أبو حنيفة ومنعه مالك والشافعي

جيزئ وقال أصحاب وأما األعور فقال مالك ال جيزئ وقال عبد امللك جيزئ وأما قطع األذنني فقال مالك ال 
  الشافعي جيزئ

  وأما األصم فاختلف فيه يف مذهب مالك فقيل جيزئ
  .وقيل ال جيزئ

  .وأما األخرس فال جيزئ عند مالك وعن الشافعي يف ذلك قوالن
  .أما اجملنون فال جيزئ



  .أما اخلصي فقال ابن القاسم ال يعجبين اخلصي وقال غريه ال جيزئ وقال الشافعي جيزئ
  .ري جائز يف قوله عامة فقهاء األمصار وحكي عن بعض املتقدمني منعهوإعتاق الصغ

  .والعرج اخلفيف يف املذهب جيزئ أما البني العرج فال
  :والسبب يف اختالفهم

  .اختالفهم يف قدر النقص املؤثر يف القربة وليس له أصل يف الشرع إال الضحايا
فتحرير رقبة والتحرير هو :لكتابة والتدبري لقوله تعاىلوكذلك ال جيزئ يف املذهب ما فيه شركة أو طرف حرية كا

ابتداء اإلعتاق وإذا كان فيه عقد من عقود احلرية كالكتابة كان تنجيزا ال إعتاقا وكذلك الشركة ألن بعض الرقبة 
  .ليس برقبة

  .وقالوا أبو حنيفة إن كان املكاتب أدى شيئا من مال الكتابة مل جيز
فوا هل جيزيه عتق مدبره فقال مالك ال جيزيه تشبيها بالكتابة ألنه عقد ليس له حلة وقال وإن كان مل يؤد جاز واختل

  .الشافعي جيزيه وال جيزي عند مالك إعتاق أم ولده وال املعتق إىل أجل مسمى
  .وأما عتق أم الولد فألن عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبري بدليل أهنما قد يطرأ عليهما الفسخ

  .ابة فمن العجز عن أداء النجومأما يف الكت
  .وأما يف التدبري فإذا ضاق عنه الثلث

  وأما العتق

  .إىل أجل فإنه عقد عتق ال سبيل إىل حله
واختلف مالك والشافعي مع أيب حنيفة يف إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب فقال مالك والشافعي ال جيزئ عنه 

  وقال أبو حنيفة إذا نوى به عتقه عن
  .ظهار أجزأ

فأبو حنيفة شبهه بالرقبة اليت ال جيب عتقها وذلك أن كل واحدة من الرقبتني غري واجب عليه شراؤها وبذل القيمة 
فيها على وجه العتق فإذا نوى بذلك التكفري جاز واملالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه 

ام القصد للشراء مقام العتق وهؤالء قالوا ال بد أن يكون قاصدا من غري قصد إىل إعتاقه فال جيزيه فأبو حنيفة أق
للعتق نفسه فكالمها يسمى معتقا باختياره ولكن أحدمها معتق باالختيار األول واآلخر معتق بالزم االختيار فكأنه 

  .معتق على القصد الثاين ومشتر على القصد األول واآلخر بالعكس
  .صفي عبدينواختلف مالك والشافعي فيمن أعتق ن

  .فقال مالك ال جيوز ذلك وقال الشافعي جيوز ألنه يف معىن الواحد ومالك متسك بظاهر داللة اللفظ
  .فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة املعتقة

وأما شروط اإلطعام فإهنم اختلفوا من ذلك يف القدر الذي جيزي ملسكني مسكني من الستني مسكينا الذين وقع 
ن مالك يف ذلك روايتان أشهرمها أن ذلك مد مبد هشام لكل واحد وذلك مدان مبد النيب صلى اهللا عليهم النص فع

  .عليه وسلم وقد قيل هو أقل وقد قيل هو مد وثلث
  .وأما الرواية الثانية فمد مد لكل مسكني مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم وبه قال الشافعي

  .عين الغداء والعشاء ووجه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة بكفارة اليمنيفوجه الرواية األوىل اعتبار الشبع غالبا أ
  .فهذا هو اختالفهم يف شروط الصحة يف الواجبات يف هذه الكفارة



وأما اختالفهم يف مواضع تعددها ومواضع احتادها فمنها إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة هل 
يكون عدد الكفارات على عدد النسوة فعند مالك أنه جيزي يف ذلك كفارة واحدة  جيزي يف ذلك كفارة واحدة أم

  .وعند الشافعي وأيب حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد املظاهر منهن إن اثنتني فاثنتني
وإن ثالثا فثالثا وإن أكثر فأكثر فمن شبهه بالطالق أوجب يف كل واحدة كفارة ومن شبهه باإليالء أوجب فيه 

  .ة واحدة وهو باإليالء أشبهكفار
  ومنها إذا ظاهر من امرأته يف جمالس شىت هل عليه كفارة واحدة أو على عدد املواضع اليت ظاهر

فيها فقال مالك ليس عليه إال كفارة واحدة إال أن يظاهر مث يكفر مث يظاهر فعليه كفارة ثانية وبه قال األوزاعي 
  .وأمحد وإسحاق

  .لكل ظهار كفارة وقال أبو حنيفة والشافعي
  .وأما إذا كان ذلك يف جملس واحد فال خالف عند مالك أن يف ذلك كفارة واحدة

وعند أيب حنيفة أن ذلك راجع إىل نيته فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة وإن أراد استئناف الظهار كان ما 
  .أراد ولزمه من الكفارات على عدد الظهار

  .ارة على عدد الظهار سواء أكان يف جملس واحد أو يف جمالس شىتوقال حيىي بن سعيد تلزم الكف
والسبب يف هذا االختالف أن الظهار الواحد باحلقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة يف وقت واحد 
دد واملتعدد بال خالف هو الذي يكون بلفظني من امرأتني يف وقتني فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة فهل يوجب تع

  اللفظ تعدد
الظهار أم ال يوجب ذلك فيه تعددا وكذلك إن كان اللفظ واحدا واملظاهر منها أكثر من واحدة وذلك أن هذه 
مبنزلة املتوسطات بني ذينك الطرفني فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه ومن غلب عليه شبه 

  .الطرف الثاين أوجب له حكمه
مث مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة أم ال فأكثر فقهاء األمصار مالك والشافعي  ومنها إذا ظاهر من امرأته

وأبو حنيفة والثوري واألوزاعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور وداود والطربي وأبو عبيد أن يف ذلك كفارة واحدة 
اهللا عليه وسلم مث وقع أنه ظاهر من امرأته يف زمان رسول اهللا صلى "واحلجة هلم حديث سلمة بن صخر البياضي 

  ".بامرأته قبل أن يكفر فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر له ذلك فأمره أن يكفر تكفريا واحدا 
وقال قوم عليه كفارتان كفارة العزم على الوطء وكفارة الوطء ألنه وطئ وطأ حمرما وهو مروي عن عمرو بن 

اب وقد قيل إنه ال يلزمه شيء ال عن العود وال عن الوطء ألن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبري وابن شه
اهللا تعاىل اشترط صحة الكفارة قبل املسيس فإذا مس فقد خرج وقتها فال جتب إال بأمر جمدد وذلك معدوم يف 

  .مسألتنا
  .وفيه شذوذ

حيرم املسيس على من  وقال أبو حممد ابن حزم من كان فرضه اإلطعام فليس حيرم عليه املسيس قبل اإلطعام وإمنا
  .كان فرضه العتق أو الصيام

  كتاب اللعان



  .والقول فيه يشتمل على مخسة فصول بعد القول بوجوبه
  .الفصل األول يف أنواع الدعاوى املوجبة له وشروطها

  .الفصل الثاين يف صفات املتالعنني
  .الفصل الثالث يف صفة اللعان

  .هالفصل الرابع يف حكم نكول أحدمها أو رجوع
  .الفصل اخلامس يف األحكام الالزمة لتمام اللعان

َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواجَُهْم وَلَْم َيكُْن لَُهْم ُشَهَداُء إِالَّ {: فأما األصل يف وجوب اللعان أما من الكتاب فقوله تعاىل
  .اآلية} أَْنفُُسُهْم

إذ جاء إىل عاصم بن عدي "عومير العجالين وأما من السنة فما رواه مالك وغريه من خمرجي الصحيح من حديث 
أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل سل يا . العجالين رجل من قومه فقال له يا عاصم

عاصم عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رجع 
  .مير فقال يا عاصمعاصم إىل أهله جاء عو

ماذا قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مل تأتين خبري قد كره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسألة اليت 
سألت عنها فقال واهللا ال أنتهي حىت أسأله عنها فأقبل عومير حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسط الناس 

جال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلوه أم كيف يفعل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه أرأيت ر.فقال يا رسول اهللا
وسلم قد نزل فيك ويف صاحبتك قرآن فاذهب فائت هبا وقال سهل فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهللا صلى اهللا 

فطلقها ثالثا قبل أن يأمره  عليه وسلم فلما فرغا من تالعنهما قال عومير كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها
  ".بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .قال مالك قال ابن شهاب فلم تزل تلك سنة املتالعنني
وأيضا من جهة املعىن ملا كان باحلق موجبا للحوق النسب كان بالناس ضرورة إىل طريق ينفونه به إذا حتققوا فساده 

  .وتلك الطريق هي اللعان
  .ت بالكتاب والسنة والقياس واإلمجاع إذ ال خالف يف ذلك أعلمه فهذا هو القول يف إثبات حكمهفاللعان حكم ثاب

  الفصل األول يف أنواع الدعاوى املوجبة له وشروطها
وأما صور الدعاوى اليت جيب هبا اللعان فهي أوال صورتان إحدامها دعوى الزنا والثانية نفي احلمل ودعوى الزنا ال 

  .اهدة أعين أن يدعي أنه شاهدها تزين كما يشهد الشاهد على الزنا أو تكون دعوى مطلقةخيلو أن تكون مش
وإذا نفى احلمل فال خيلو أن ينفيه أيضا نفيا مطلقا أو يزعم أنه مل يقرهبا بعد استربائها فهذه أربعة أحوال بسائط 

  .احلمل ويرميها بالزىنوسائر الدعاوى تتركب عن هذه مثل أن يرميها بالزنا وينفي احلمل أو يثبت 
فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية فال خالف فيه قالت املالكية إذا زعم أنه مل يطأها بعد وأما 

  .وجوب اللعان مبجرد القذف فاجلمهور على جوازه الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأمحد وداود وغريهم
عنده مبجرد القذف وقد قال ابن القاسم أيضا إنه جيوز وهي أيضا رواية  وأما املشهور عن مالك فإنه ال جيوز اللعان

  .عن مالك
اآلية ومل خيص يف الزنا صفة دون صفة كما قال يف } َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواجَُهْم{:وحجة اجلمهور عموم قوله تعاىل 

أرأيت لو أن رجال "حديث سعد  إجياب حد القذف وحجة مالك ظواهر األحاديث الواردة يف ذلك منها قوله يف



فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال واهللا يا رسول اهللا لقد "وحديث ابن عباس وفيه " وجد مع امرأته رجال
َوالَِّذيَن َيْرُمونَ {:رأيت بعيين ومسعت بأذين فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت 

  .وأيضا فإن الدعوى جيب أن تكون ببينة كالشهادة" يةاآل} أَزَْواجَُهْم
ويف هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك وهو إذا ظهر هبا محل بعد اللعان فعن مالك يف ذلك روايتان إحدامها 

  .سقوط احلمل عنه واألخرى حلوقه به
  .العصمةواتفقوا فيما أحسب أن من شرط الدعوى املوجبة اللعان برؤية الزنا أن تكون يف 

واختلفوا فيمن قذف زوجته بدعوى الزنا مث طلقها ثالثا هل يكون بينهما لعان أم ال فقال مالك والشافعي 
واألوزاعي ومجاعة بينهما لعان وقال أبو حنيفة ال لعان بينهما إال أن ينفي ولدا وال حد وقال مكحول واحلكم 

  .وقتادة حيد وال يالعن
نا على وجهني أحدمها أن يدعي أنه استربأها ومل يطأها بعد االسترباء وهذا ما ال وأما إن نفى احلمل فإنه كما قل

  .خالف فيه

  .واختلف قول مالك يف االسترباء فقال مرة ثالث حيض وقال مرة حيضة
وأما نفيه مطلقا فاملشهور عن مالك أنه ال جيب بذلك لعان وخالفه يف هذا الشافعي وأمحد وداود وقالوا ال معىن هلذا 
  ألن املرأة قد حتمل مع رؤية الدم وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه ال جيوز نفي احلمل مطلقا من غري

قذف واختلفوا من هذا الباب يف فرع وهو وقت نفي احلمل فقال اجلمهور ينفيه وهي حامل وشرط مالك أنه مىت مل 
لشافعي إذا علم الزوج باحلمل فأمكنه احلاكم من اللعان ينفه وهو محل مل جيز له أن ينفيه بعد الوالدة بلعان وقال ا

  .فلم يالعن مل يكن له أن ينفيه بعد الوالدة وقال أبو حنيفة ال ينفي الولد حىت تضع
أن النيب عليه "وحجة مالك ومن قال بقوله اآلثار املتواترة من حديث ابن عباس وابن مسعود وأنس وسهل بن سعد 

" اللعان بني املتالعنني قال إن جاءت به على صفة كذا فما أراه إال قد صدق عليها الصالة والسالم حني حكم ب
  .قالوا وهذا يدل على أهنا كانت حامال يف وقت اللعان

  .وحجة أيب حنيفة أن احلمل قد ينفش ويضمحل فال وجه للعان إال على يقني
قة والعدة ومنع الوطء فوجب أن يكون ومن حجة اجلمهور أن الشرع قد علق بظهور احلمل أحكاما كثرية كالنف

قياس اللعان كذلك وعند أيب حنيفة أنه يالعن وإن مل ينف احلمل إال وقت الوالدة وكذلك ما قرب من الوالدة ومل 
  .يوقت يف ذلك وقتا ووقت صاحباه أبو يوسف وحممد فقاال له أن ينفيه ما بني أربعني ليلة من وقت الوالدة

 وقت احلمل اتفقوا على أن له نفيه يف وقت العصمة واختلفوا يف نفيه بعد الطالق فذهب والذين أوجبوا اللعان يف
مالك إىل أن له ذلك يف مجيع املدة اليت يلحق الولد فيها بالفراش وذلك هو أقصى زمان احلمل عنده وذلك حنو من 

  .ل منكرا لهأربع سنني عنده أو مخس سنني وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطالق إذا مل يز
  .وبقريب من هذا املعىن قال الشافعي

وقال قوم ليس له أن ينفي احلمل إال يف العدة فقط وإن نفاه يف غري العدة حد وأحلق به الولد فاحلكم جيب به عند 
  .اجلمهور إىل انقضاء أطول مدة احلمل على اختالفهم يف ذلك

كم هو املعتاد من ذلك وهي التسعة أشهر وما قارهبا وال فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة احلمل اليت جيب هبا احل
  اختالف بينهم



أنه جيب احلكم به يف مدة العصمة فما زاد على أقصر مدة احلمل وهي الستة أشهر أعين أن يولد املولود لستة أشهر 
ن حىت أنه إن من وقت الدخول أو إمكانه ال من وقت العقد وشذ أبو حنيفة فقال من وقت العقد وإن علم أن ممك

تزوج عنده رجل باملغرب األقصى امرأة باملشرق األقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به 
الولد "إال أن ينفيه بلعان وهو يف هذه املسألة ظاهري حمض ألنه إمنا اعتمد يف ذلك عموم قوله عليه الصالة والسالم 

  .ه بالعقد فكأنه رأى أن هذه معللة وهذا شيء ضعيفوهذه املرأة قد صارت فراشا ل" للفراش
واختلف قول مالك من هذا الباب يف فرع وهو أنه إذا ادعى أهنا زنت واعترف باحلمل فعنه يف ذلك ثالث روايات 

  .أنه حيد ويلحق به الولد وال يالعن: إحداها
  .أنه يالعن وينفي الولد: والثانية
  .ليدرأ احلد عن نفسه أنه يلحق به الولد ويالعن: والثالثة

  :وسبب اخلالف
  هل يلتفت إىل إثباته مع موجب نفيه وهو دعواه الزنا واختلفوا أيضا من هذا الباب يف فرع وهو إذا أقام الشهود
على الزنا هل له أن يالعن أم ال فقال أبو حنيفة وداود ال يالعن ألن اللعان إمنا جعل عوض الشهود لقوله تعاىل 

  .اآلية} ْرُمونَ أَْزوَاجَُهْم َولَمْ َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِالَّ أَنْفُسُُهْموَالَِّذيَن َي{:
  .وقال مالك والشافعي يالعن ألن الشهود ال تأثري هلم يف دفع الفراش

  الفصل الثاين يف صفات املتالعنني
أو أحدمها حر واآلخر عبد  وأما صفة املتالعنني فإن قوما قالوا جيوز اللعان بني كل زوجني حرين كانا أو عبدين

حمدودين كانا أو عدلني أو أحدمها مسلمني كانا أو كان الزوج مسلما والزوجة كتابية وال لعان بني كافرين إال أن 
يترافعا إلينا وممن قال هبذا القول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه ال لعان إال بني مسلمني حرين عدلني 

  .م إمنا جيوز ملن كان من أهل الشهادةوباجلملة فاللعان عنده
ومل } وَالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاجَُهْم َولَمْ َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِالَّ أَْنفُسُُهْم{ :وحجة أصحاب القول األول عموم قوله تعاىل 

  .يشترط يف ذلك شرطا
  ومعتمد احلنفية أن اللعان شهادة فيشترط فيها ما يشترط

ويقولون إنه ال يكون لعان إال } فََشَهاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبعُ َشَهاَداتٍ بِاللَِّه {:د مساهم اهللا شهداء لقوله يف الشهادة إذ ق
  .بني من جيب عليه احلد يف القذف الواقع بينهما

كان وقد اتفقوا على أن العبد ال حيد بقذفه وكذلك الكافر فشبهوا من جيب عليه اللعان مبن جيب يف قذفه احلد إذ 
  .اللعان إمنا وضع لدرء احلد مع نفي النسب

ال لعان بني : " ورمبا احتجوا مبا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
واجلمهور يرون أنه ميني وإن كان يسمى شهادة فإن أحدا ال يشهد لنفسه وأما أن " أربعة العبدين والكافرين

اتََّخذُوا أَْيمَاَنُهمْ { :اآلية مث قال } إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا{: عنها باليمني فذلك بني يف قوله تعاىل الشهادة قد يعرب
  .}ُجنَّةً

وأمجعوا على جواز لعان األعمى واختلفوا يف األخرس فقال مالك والشافعي يالعن األخرس إذا فهم عنه وقال أبو 
  .ن أهل الشهادةحنيفة ال يالعن ألنه ليس م

  .وأمجعوا على أن من شرطه العقل والبلوغ



  الفصل الثالث يف صفة اللعان
فأما صفة اللعان فمتقاربة عند مجهور العلماء وليس بينهم يف ذلك كبري خالف وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ 

يقول يف اخلامسة لعنة اهللا عليه اآلية فيحلف الزوج أربع شهادات باهللا لقد رأيتها تزين وأن ذلك احلمل ليس مين و
  .إن كان من الكاذبني مث تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد هو به مث ختمس بالغضب هذا كله متفق عليه

واختلف الناس هل جيوز أن يبدل مكان اللعنة الغضب ومكان الغضب اللعنة ومكان أشهد أقسم ومكان قوله باهللا 
ال جيوز من ذلك إال ما نص عليه من هذه األلفاظ أصله عدد الشهادات وأمجعوا  غريه من أمسائه واجلمهور على أنه

  .على أن شرط صحته أن يكون حبكم حاكم
  الفصل الرابع يف حكم نكول أحدمها أو رجوعه

  .فأما إذا نكل الزوج فقال اجلمهور إنه حيد وقال أبو حنيفة إنه ال حيد وحيبس
  .اآلية} ِذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِتَوالَّ{:وحجة اجلمهور عموم قوله تعاىل 

وهذا عام يف األجنيب والزوج وقد جعل االلتعان للزوج مقام الشهود فوجب إذا نكل أن يكون مبنزلة من قذف ومل 
يكن له شهود أعين أنه حيد وما جاء أيضا من حديث ابن عمر وغريه يف قصة العجالين من قوله عليه الصالة 

  ".ُت قُتلت وإن نطقت جلدت وإن سكت سكت على غيظإن قَتل: " والسالم
واحتج الفريق الثاين بأن آية اللعان مل تتضمن إجياب احلد عليه عند النكول والتعريض إلجيابه زيادة يف النص 

والزيادة عندهم نسخ والنسخ ال جيوز بالقياس وال بأخبار اآلحاد قالوا وأيضا لو وجب احلد مل ينفعه االلتعان وال 
  .له تأثري يف إسقاطه ألن االلتعان ميني فلم يسقط به احلد عن األجنيب فكذلك الزوج كان

واحلق أن االلتعان ميني خمصوصة فوجب أن يكون هلا حكم خمصوص وقد نص على املرأة أن اليمني يدرأ عنها 
اختلفوا أيضا يف  العذاب فالكالم فيما هو العذاب الذي يندرئ عنها باليمني ولالشتراك الذي يف اسم العذاب

الواجب عليها إذا نكلت فقال الشافعي ومالك وأمحد واجلمهور إهنا حتد وحدها الرجم إن كان دخل هبا ووجدت 
  .فيها شروط اإلحصان وإن مل يكن دخل هبا فاجللد

رئ ال حيل دم ام: " وقال أبو حنيفة إذا نكلت وجب عليها احلبس حىت تالعن وحجته قوله عليه الصالة والسالم
وأيضا فإن سفك الدم بالنكول " مسلم إال بإحدى ثالث زىن بعد إحصان أو كفر بعد إميان أو قتل نفس بغري نفس

حكم ترده األصول فإنه إذا كان كثري من الفقهاء ال يوجبون غرم املال بالنكول فكان باحلري أن ال جيب بذلك 
  .سفك الدماء

  .أهنا ال تراق إال بالبينة العادلة أو باالعتراف وباجلملة فقاعدة الدماء مبناها يف الشرع على
  .ومن الواجب أال ختصص هذه القاعدة باالسم املشترك فأبو حنيفة يف هذه املسألة أوىل بالصواب إن شاء اهللا

  .وقد اعترف أبو املعايل يف كتابه الربهان بقوة أيب حنيفة يف هذه املسألة وهو شافعي
  .حد وأحلق به الولد إن كان نفى ولدا واتفقوا على أنه إذا أكذب نفسه

واختلفوا هل له أن يراجعها بعد اتفاق مجهورهم على أن الفرقة جتب باللعان إما بنفسه وإما حبكم حاكم على ما 
نقوله بعد فقال مالك والشافعي والثوري وداود وأمحد ومجهور فقهاء األمصار إهنما ال جيتمعان أبدا وإن أكذب 

  :فة ومجاعةنفسه وقال أبو حني



  .إذا أكذب نفسه جلد احلد وكان خاطبا من اخلطاب وقد قال قوم ترد إليه امرأته
  .ومل يستثن فأطلق التحرمي" ال سبيل لك عليها: "وحجة الفريق األول قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لك ترد املرأة عليه وذلك أن وحجة القول الثاين أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان فكما يلحق به الولد كذ
السبب املوجب للتحرمي إمنا هو اجلهل بتعيني صدق أحدمها مع القطع بأن أحدمها كاذب فإذا انكشف ارتفع 

  .التحرمي
  الفصل اخلامس يف األحكام الالزمة لتمام اللعان

  فأما موجبات اللعان فإن العلماء اختلفوا من ذلك يف مسائل منها هل جتب الفرقة أم
وإن وجبت فمىت جتب وهل جتب بنفس اللعان أم حبكم حاكم وإذا وقعت فهل هي طالق أو فسخ فذهب ال 

من أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "اجلمهور إىل أن الفرقة تقع باللعان ملا اشتهر من ذلك يف أحاديث اللعان 
ال :" ني ولقوله صلى اهللا عليه وسلم وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه فكانت تلك سنة املتالعن" فرق بينهما

  ".سبيل لك عليها
وقال عثمان البيت وطائفة من أهل البصرة ال يعقب اللعان فرقة واحتجوا بأن ذلك حكم مل تتضمنه آية اللعان وال 
  .هو صريح يف األحاديث ألن يف احلديث املشهور أنه طلقها حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه

  .وأيضا فإن اللعان إمنا شرع لدرء حد القذف
فلم يوجب حترميا تشبيها بالبينة وحجة اجلمهور أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال حدود اهللا 

ما أوجب أن ال جيتمعا بعدها أبدا وذلك أن الزوجية مبناها على املودة والرمحة وهؤالء قد عدموا ذلك كل العدم 
  .أقل من أن تكون عقوبتهما الفرقةوال 

  .وباجلملة فالقبح الذي بينهما غاية القبح
  .وأما مىت تقع الفرقة فقال مالك والليث ومجاعة إهنا تقع إذا فرغا مجيعا من اللعان

  .وقال الشافعي إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة
  .وقال أبو حنيفة ال تقع إال حبكم حاكم وبه قال الثوري وأمحد

فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني املتالعنني وقال :"وحجة مالك على الشافعي حديث ابن عمر قال 
  وحجة. وما روي أنه مل يفرق بينهما إال بعد متام اللعان" حسابكما على اهللا أحدمها كاذب ال سبيل لك عليها

ؤثر يف نفي النسب فوجب إن كان للعان تأثري يف الشافعي أن لعاهنا تدرأ به احلد عن نفسها فقط ولعان الرجل هو امل
  .الفرقة أن يكون لعان الرجل تشبيها بالطالق

وحجتهما مجيعا على أيب حنيفة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربمها بوقوع الفرقة عند وقوع اللعان منهما فدل 
  .ذلك على أن اللعان هو سبب الفرقة
ال سبيل لك :" نفذ بينهما حبكمه وأمره صلى اهللا عليه وسلم بذلك حني قال وأما أبو حنيفة فريى أن الفراق إمنا

  .فرأى أن حكمه شرط يف وقوع الفرقة كما أن حكمه شرط يف صحة اللعان" عليها
فسبب اخلالف بني من رأى أنه تقع به فرقة وبني من مل ير ذلك أن تفريق النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهما ليس هو 

يث املشهور ألنه بادر بنفسه فطلق قبل أن خيربه بوجوب الفرقة واألصل أن ال فرقة إال بطالق وأنه ليس بينا يف احلد
  .يف الشرع حترمي يتأبد أعين متفقا عليه فمن غلب هذا األصل على املفهوم الحتماله نفي وجوب الفرقة قال بإجياهبا

هذا احلكم بني أن يغلب عليه شبه األحكام اليت وأما سبب اختالف من اشترط حكم احلاكم أو مل يشترطه فتردد 



  .يشترط يف صحتها حكم احلاكم أو اليت ال يشترط ذلك فيها
وأما املسألة الرابعة وهي إذا قلنا إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو طالق فإن القائلني بالفرقة اختلفوا يف ذلك فقال 

  .مالك والشافعي هو فسخ وقال أبو حنيفة هو طالق بائن
  .وحجة مالك تأبيد التحرمي به فأشبه ذات احملرم

  .وأما أبو حنيفة فشبهها بالطالق قياسا على فرقة العنني إذ كانت عنده حبكم حاكم

  كتاب اإلحداد

  .أمجع املسلمون على أن اإلحداد واجب على النساء احلرائر املسلمات يف عدة الوفاة إال احلسن وحده
ات وفيما سوى عدة الوفاة وفيما متتنع احلادة منه مما ال متتنع فقال مالك واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوج

  .اإلحداد على املسلمة والكتابية والصغرية والكبرية
  .وأما األمة ميوت عنها سيدها سواء كانت أم ولد أو مل تكن فال إحداد عليها عنده وبه قال فقهاء األمصار

نافع وأشهب وروياه عن مالك وبه قال الشافعي أعين أنه ال إحداد على وخالف قول مالك املشهور يف الكتابية ابن 
الكتابية وقال أبو حنيفة ليس على الصغرية وال على الكتابية إحداد وقال قوم ليس على األمة املزوجة إحداد وقد 

  .حكي ذلك عن أيب حنيفة
  .عليه إحدادفهذا هو اختالفهم املشهور فيمن عليه إحداد من أصناف الزوجات ممن ليس 

  .وأما اختالفهم من قبل العدد فإن مالكا قال ال إحداد إال يف عدة الوفاة
  .وقال أبو حنيفة والثوري اإلحداد يف العدة من الطالق البائن واجب وأما الشافعي فاستحسنه للمطلقة ومل يوجبه

ند الفقهاء باجلملة من الزينة الداعية للرجال وأما الفصل الثالث وهو ما متتنع احلادة منه مما ال متتنع عنه فإهنا متتنع ع
إىل النساء وذلك كاحللي والكحل إال ما مل تكن فيه زينة ولباس الثياب املصبوغة إال السواد فإنه مل يكره مالك هلا 

ورخص كلهم يف الكحل عند الضرورة فبعضهم اشترط فيه ما مل يكن فيه زينة وبعضهم مل يشترطه وبعضهم اشترط 
  .لليل دون النهارجعله با

  .وباجلملة فأقاويل الفقهاء فيما جتتنب احلادة متقاربة وذلك ما حيرك الرجال باجلملة إليهن
  .وإمنا صار اجلمهور إلجياب اإلحداد يف اجلملة لثبوت السنة بذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت أن امرأة ج"فمنها حديث أم سلمة زوج النيب عليه الصالة والسالم 
يا رسول اهللا إن ابنيت تويف عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكتحلهما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال 

مرتني أو ثالثا كل ذلك يقول هلا ال مث قال إمنا هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس 
  ".احلول

  .وقال أبو حممد فعلى هذا احلديث جيب التعويل على القول بإجياب اإلحداد
وأما حديث أم حبيبة حني دعت بالطيب فمسحت به عارضيها مث قالت واهللا ما يل به من أين مسعت رسول اهللا صلى 

ث ليال إال على ال حيل المرأة مؤمنة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثال: " اهللا عليه وسلم يقول
  .فليس فيه حجة ألنه استثناء من حظر فهو يقتضي اإلباحة دون اإلجياب" زوج أربعة أشهر وعشرا



  .وكذلك حديث زينب بنت جحش
  قال القاضي ويف األمر إذا ورد بعد احلظر خالف بني املتكلمني أعين هل

  .يقتضي الوجوب أو اإلباحة
  :وسبب اخلالف

دون الكافرة أن من رأى أن اإلحداد عبادة مل يلزمه الكافرة ومن رأى أنه معىن معقول بني من أوجبه على املسلمة 
وهو تشوف الرجال إليها وهي إىل الرجال سوى بني الكافرة واملسلمة ومن راعى تشوف الرجال دون تشوف 

به على املسلمات النساء فرق بني الصغرية والكبرية إذا كانت الصغرية ال يتشوف الرجال إليها ومن حجة من أوج
قال ". ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد إال على زوج : " دون الكافرات قوله عليه الصالة والسالم
  .وشرطه اإلميان يف اإلحداد يقتضي أنه عبادة

اإلحداد  وأما من فرق بني األمة واحلرة وكذلك الكتابية فألنه زعم أن عدة الوفاة أوجبت شيئني باتفاق أحدمها
  .والثاين ترك اخلروج فلما سقط ترك اخلروج عن األمة بتبذهلا واحلاجة إىل استخدامها سقط عنها منع الزينة

وأما اختالفهم يف املكاتبة فمن قبل ترددها بني احلرة واألمة وأما األمة مبلك اليمني وأم الولد فإمنا صار اجلمهور إىل 
". ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد إال على زوج: " ة والسالمإسقاط اإلحداد عنها لقوله عليه الصال

فعلم بدليل اخلطاب أن من عدا ذات الزوج ال جيب عليها إحداد ومن أوجبه على املتوىف عنها زوجها دون املطلقة 
 اإلحداد أن املقصود به تعلق بالظاهر املنطوق به ومن أحلق املطلقات هبن فمن طريق املعىن وذلك أنه يظهر من معىن

  .أن ال تتشوف إليها الرجال يف العدة وال تتشوف هي إليهم
  .وذلك سدا للذريعة ملكان حفظ األنساب واهللا أعلم

  .كمل كتاب الطالق واحلمد هللا على آالئه والشكر على نعمه ويتلوه كتاب البيوع إن شاء اهللا تعاىل

  كتاب البيوع

  .س مجل يف معرفة أنواعهاالكالم يف البيوع ينحصر يف مخ
  .ويف معرفة شروط الصحة يف واحد واحد منها

  .ويف معرفة شروط الفساد
  .ويف معرفة أحكام البيوع الصحيحة
  .ويف معرفة أحكام البيوع الفاسدة

  .فنحن نذكر أنواع البيوع املطلقة مث نذكر شروط الفساد والصحة يف واحد واحد منها
  .يوع الفاسدةوأحكام بيوع الصحة وأحكام الب

وملا كانت أسباب الفساد والصحة يف البيوع منها عامة جلميع أنواع البيوع أو ألكثرها ومنها خاصة وكذلك األمر 
  يف أحكام

الصحة والفساد اقتضى النظر الصناعي أن نذكر املشترك يف هذه األصناف األربعة أعين العام من أسباب الفساد 
م الفساد جلميع البيوع مث نذكر اخلاص من هذه األربعة بواحد واحد من وأسباب الصحة وأحكام الصحة وأحكا

  .البيوع فينقسم هذا الكتاب باضطرار إىل ستة أجزاء اجلزء األول تعرف فيه أنواع البيوع املطلقة



باب والثاين تعرف فيه أسباب الفساد العامة يف البيوع املطلقة أيضا أعين يف كلها أو أكثرها إذ كانت أعرف من أس
  .الصحة

  .الثالث تعرف فيه أسباب الصحة يف البيوع املطلقة أيضا
  .الرابع نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة أعين األحكام املشتركة لكل البيوع الصحيحة أو ألكثرها

  .اخلامس نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة املشتركة أعين إذا وقعت
  .صه من الصحة والفساد وأحكامهاالسادس نذكر فيه نوعا نوعا من البيوع مبا خي

إن كل معاملة وجدت بني اثنني فال خيلو أن تكون عينا بعني أو عينا بشيء يف الذمة أو ذمة بذمة ) اجلزء األول(
وكل واحد من هذه الثالث إما نسيئة وإما ناجز وكل واحد من هذه أيضا إما ناجز من الطرفني وإما نسيئة من 

  .ف الواحد نسيئة من الطرف اآلخر فتكون أنواع البيوع تسعةالطرفني وإما ناجز من الطر
  .فأما النسيئة من الطرفني فال جيوز بإمجاع ال يف العني وال يف الذمة ألنه الدين بالدين املنهي عنه

وأمساء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد ومنها ما يكون من قبل صفة العني املبيعة وذلك 
ا إذا كانت عينا بعني فال ختلو أن تكون مثنا مبثمون أو مثنا بثمن فإن كانت مثنا بثمن مسي صرفا وإن كانت مثنا أهن

مبثمون مسي بيعا مطلقا وكذلك مثمونا مبثمون على الشروط اليت تقال بعد وإن كان عينا بذمة مسي سلما وإن كان 
  .بيع مراحبةعلى اخليار مسي بيع خيار وإن كان على املراحبة مسي 

  .وإن كان على املزايدة مسي بيع مزايدة
وإذا اعتربت األسباب اليت من قبلها ورد النهي الشرعي يف البيوع وهي أسباب الفساد العامة وجدت ) اجلزء الثاين(

  .أربعة أحدها حترمي عني املبيع
  .والثاين الربا

  .والثالث الغرر
  .موعهماوالرابع الشروط اليت تؤول إىل أحد هذين أو جمل

  وهذه األربعة هي باحلقيقة أصول الفساد وذلك أن النهي إمنا

  .تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع ال ألمر من خارج
  .وأما اليت ورد النهي فيها ألسباب من خارج

  فمنها الغش ومنها الضرر ومنها ملكان الوقت املستحق مبا هو أهم منه ومنها البيع ففي هذا اجلزء أبواب
  باب األول يف األعيان احملرمة البيعال

  .وهذه على ضربني جناسات وغري جناسات
فأما بيع النجاسات فاألصل يف حترميها حديث جابر ثبت يف الصحيحني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

امليتة فإنه يطلى هبا  أرأيت شحوم. إن اهللا ورسوله حرما بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام فقيل يا رسول اهللا:"
إن الذي "وقال يف اخلمر " حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا أمثاهنا.السفن ويستصبح هبا فقال لعن اهللا اليهود

والنجاسات على ضربني ضرب اتفق املسلمون على حترمي بيعها وهي اخلمر وأهنا جنسة إال " حرم شرهبا حرم بيعها
هنا جنسة وامليتة جبميع أجزائها اليت تقبل احلياة وكذلك اخلنزير جبميع أجزائه اليت خالفا شاذا يف اخلمر أعين يف كو

  .تقبل احلياة
  .واختلف يف االنتفاع بشعره فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ



وأما القسم الثاين وهي النجاسات اليت تدعو الضرورة إىل استعماهلا كالرجيع والزبل الذي يتخذ يف البساتني 
  . بيعها يف املذهب فقيل مبنعها مطلقا وقيل بإجازهتافاختلف يف

  .مطلقا وقيل بالفرق بني العذرة والزبل أعين إباحة الزبل ومنع العذرة
واختلفوا فيما يتخذ من أنياب الفيل الختالفهم هل هو جنس أم ال فمن رأى أنه ناب جعله ميتة ومن رأى أنه قرن 

  .يف املذهبمعكوس جعل حكمه حكم القرن واخلالف فيه 
  .وأما ما حرم بيعه مما ليس بنجس أو خمتلف يف جناسته فمنها الكلب والسنور

  .أما الكلب فاختلفوا يف بيعه فقال الشافعي ال جيوز بيع الكلب أصال
  .وقال أبو حنيفة جيوز ذلك

ا على أن ما ال جيوز وفرق أصحاب مالك بني كلب املاشية والزرع املأذون يف اختاذه وبني ما ال جيوز اختاذه فاتفقو
  .اختاذه ال جيوز بيعه لالنتفاع به وإمساكه

  .فأما من أراده لألكل فاختلفوا فيه فمن أجاز أكله أجاز بيعه ومن مل جيزه على رواية ابن حبيب مل جيز بيعه
  واختلفوا أيضا يف املأذون يف اختاذه فقيل هو حرام،

  .وقيل مكروه
  .ثبوت النهي الوارد عن مثن الكلب عن النيب صلى اهللا عليه وسلمفأما الشافعي فعمدته شيئان أحدمها 

  .والثاين أن الكلب عنده جنس العني كاخلنزير وقد ذكرنا دليله يف ذلك يف كتاب الطهارة
وأما من أجاز فعمدته أنه طاهر العني غري حمرم األكل فجاز بيعه كاألشياء الطاهرة العني وقد تقدم أيضا يف كتاب 

  .تدالل من رأى أنه طاهر العني ويف كتاب األطعمة استدالل من رأى أنه حاللالطهارة اس
ومن فرق أيضا فعمدته أنه غري مباح األكل وال مباح االنتفاع به إال ما استثناه احلديث من كلب املاشية أو كلب 

أمثان الكالب املباحة الزرع وما يف معناه ورويت أحاديث غري مشهورة اقترن فيها بالنهي عن مثن الكلب استثناء 
  .االختاذ

  .وأما النهي عن مثن السنور فثابت ولكن اجلمهور على إباحته ألنه طاهر العني مباح املنافع
  .فسبب اختالفهم يف الكالب تعارض األدلة

ومن هذا الباب اختالفهم يف بيع الزيت النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم على حترمي أكله فقال مالك ال جيوز بيع 
  .زيت النجس وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة جيوز إذا بني وبه قال ابن وهب من أصحاب مالكال

إن اهللا ورسوله : " وحجة من حرمه حديث جابر املتقدم أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح يقول
من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من وعمدة من أجازه أنه إذا كان يف الشيء أكثر " حرما اخلمر وامليتة واخلنزير

تلك املنافع أنه ليس يلزمه أن حيرم منه سائر املنافع والسيما إذا كانت احلاجة إىل احملرمة كاحلاجة إىل احملرمة فإذا 
كان األصل هذا خيرج منه اخلمر وامليتة واخلنزير وبقيت سائر حمرمات األكل على اإلباحة أعين أنه إن كان فيها 

  .ى األكل فبيعت هلذا جازمنافع سو
ورووا عن علي وابن عباس وابن عمر أهنم أجازوا بيع الزيت النجس ليستصبح به ويف مذهب مالك جواز 

االستصباح به وعمل الصابون مع حترمي بيعه وأجاز ذلك الشافعي أيضا مع حترمي مثنه وهذا كله ضعيف وقد قيل إن 
  .هو ألزم لألصل أعين لتحرمي البيعيف املذهب رواية أخرى متنع االستصباح به و

  .واختلف أيضا يف املذهب يف غسله وطبخه هل هو مؤثر يف عني النجاسة



ومزيل هلا على قولني أحدمها جواز ذلك واآلخر منعه ومها مبنيان على أن الزيت إذا خالطته النجاسة هل جناسته 
  جناسة عني

  .سل والطبخ ومن رآه جناسة عني مل يطهره عند الطبخ والغسلأوجناسة جماورة فمن رآه جناسة جماورة طهره عند الغ
ومن مسائلهم املشهورة يف هذا الباب اختالفهم يف جواز بيع لنب اآلدمية إذا حلب فمالك والشافعي جيوزانه وأبو 

  .حنيفة ال جيوزه وعمدة من أجاز بيعه أنه لنب أبيح شربه فأبيح بيعه قياسا على لنب سائر األنعام
يفة يرى أن حتليله إمنا هو ملكان ضرورة الطفل إليه وأنه يف األصل حمرم إذ حلم ابن آدم حمرم واألصل وأبو حن

عندهم أن األلبان تابعة للحوم فقالوا يف قياسهم هكذا اإلنسان حيوان ال يؤكل حلمه فلم جيز بيع لبنه أصله لنب 
  .اخلنزير واألتان

لشبه وفروع هذا الباب كثرية وإمنا نذكر من املسائل يف كل باب فسبب اختالفهم يف هذا الباب تعارض أقيسة ا
  .املشهور ليجري ذلك جمرى األصول

  الباب الثاين يف بيوع الربا
  .واتفق العلماء على أن الربا يوجد يف شيئني يف البيع وفيما تقرر يف الذمة من بيع أو سلف أ غري ذلك

متفق عليه وهو ربا اجلاهلية الذي هني عنه وذلك أهنم كانوا يسلفون فأما الربا فيما تقرر يف الذمة فهو صنفان صنف 
" بالزيادة وينظرون فكانوا يقولون أنظرين أزدك وهذا هو الذي عناه عليه الصالة والسالم بقوله يف حجة الوداع 

خمتلف فيه وهو " ضع وتعجل"والثاين " أال وإن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب
  .وسنذكره فيما بعد

وأما الربا يف البيع فإن العلماء أمجعوا على أنه صنفان نسيئة وتفاضل إال ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا يف 
وإمنا صار مجهور الفقهاء إىل أن " ال ربا إال يف النسيئة:" التفاضل ملا رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .ذين النوعني لثبوت ذلك عنه صلى اهللا عليه وسلمالربا يف ه
والكالم يف الربا ينحصر يف أربعة فصول الفصل األول يف معرفة األشياء اليت ال جيوز فيها التفاضل وال جيوز فيها 

  .النساء وتبيني علة ذلك
  .الثاين معرفة األشياء اليت جيوز فيها التفاضل وال جيوز فيها النساء

  .ما جيوز فيه األمران مجيعا الثالث يف معرفة
  .الرابع يف معرفة ما يعد صنفا واحدا مما ال يعد صنفا واحدا

  الفصل األول
يف معرفة األشياء اليت ال جيوز فيها التفاضل وال جيوز فيها النساء وتبيني علة ذلك فنقول أمجع العلماء على أن 

من األصناف اليت نص عليها يف حديث عبادة بن  التفاضل والنساء مما ال جيوز واحد منهما يف الصنف الواحد
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن بيع " الصامت إال ما حكي عن ابن عباس وحديث عبادة هو قال 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح إال سواء بسواء عينا بعني 
  .فهذا احلديث نص يف منع التفاضل يف الصنف الواحد من هذه األعيان" أرىب.أو ازداد فقدفمن زاد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأما منع النسيئة فيها فثابت من غري ما حديث أشهرها حديث عمر بن اخلطاب قال
بالتمر ربا إال هاء وهاء والشعري الذهب بالذهب ربا إال هاء وهاء والرب بالرب ربا إال هاء وهاء والتمر :" وسلم



فتضمن حديث عبادة منع التفاضل يف الصنف الواحد وتضمن أيضا حديث عبادة منع " بالشعري ربا إال هاء وهاء
النساء يف الصنفني من هذه وإباحة التفاضل وذلك يف بعض الروايات الصحيحة وذلك أن فيها بعد ذكره منع 

ب بالورق كيف شئتم يدا بيد والرب بالشعري كيف شئتم يدا بيد وهذا كله متفق التفاضل يف تلك الستة وبيعوا الذه
  .عليه بني الفقهاء إال الرب بالشعري

واختلفوا فيما سوى هذه الستة املنصوص عليها فقال قوم منهم أهل الظاهر إمنا ميتنع التفاضل يف صنف صنف من 
نف الواحد منها التفاضل وقال هؤالء أيضا إن النساء ممتنع هذه األصناف الستة فقط وأن ما عداها ال ميتنع يف الص

يف هذه الستة فقط اتفقت األصناف أو اختلفت وهذا أمر متفق عليه أعين امتناع النساء فيها مع اختالف األصناف 
  .إال ما حكي عن ابن علية أنه قال إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة

  .علوا النهي املتعلق بأعيان هذه الستة من باب اخلاص أريد به اخلاصفهؤالء ج
وأما اجلمهور من فقهاء األمصار فإهنم اتفقوا على أنه من باب اخلاص أريد به العام واختلفوا يف املعىن العام الذي 

  وقع التنبيه

  .عليه هبذه األصناف أعين يف مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها
ر عليه حذاق املالكية أن سبب منع التفاضل أما يف األربعة فالصنف الواحد من املدخر املقتات وقد قيل فالذي استق

  .الصنف الواحد املدخر وإن مل يكن مقتاتا
  .ومن شرط االدخار عندهم أن يكون يف األكثر وقال بعض أصحابه الربا يف الصنف املدخر وإن كان نادر االدخار

ع التفاضل يف الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كوهنما رؤوسا لألمثان وقيما وأما العلة عندهم يف من
  .للمتلفات وهذه العلة هي اليت تعرف عندهم بالقاصرة ألهنا ليست موجودة عندهم يف غري الذهب والفضة

الصنف ولذلك إذا  أما علة منع النساء عند املالكية يف األربعة املنصوص عليها فهو الطعم واالدخار دون اتفاق
اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة ولذلك جيوز التفاضل عندهم يف املطعومات اليت ليست مدخرة 

  .أعين يف الصنف الواحد منها وال جيوز النساء
  .أما جواز التفاضل فلكوهنا ليست مدخرة وقد قيل إن االدخار شرط يف حترمي التفاضل يف الصنف الواحد

  .منع النساء فيها فلكوهنا مطعومة مدخرة وقد قلنا إن الطعم بإطالق علة ملنع النساء يف املطعومات وأما
  .وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم يف هذه األربعة هو الطعم فقط مع اتفاق الصنف الواحد

التفاضل عندهم يف الستة واحدة وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك وأما احلنفية فعلة منع 
  وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف وعلة النساء فيها اختالف

الصنف ما عدا النحاس والذهب فإن اإلمجاع انعقد على أنه جيوز فيها النساء ووافق الشافعي مالكا يف علة منع 
لمتلفات هو عندهم علة مع النسيئة إذا التفاضل والنساء يف الذهب والفضة أعين أن كوهنما رؤوسا لألمثان وقيما ل

  .اختلف الصنف فإذا اتفقا منع التفاضل
واحلنفية تعترب يف املكيل قدرا يتأتى فيه الكيل وسيأيت أحكام الدنانري والدراهم مبا خيصها يف كتاب الصرف وأما 

مدة دليل كل فريق منهم ههنا فاملقصود هو تبيني مذاهب الفقهاء يف علل الربا املطلق يف هذه األشياء وذكر ع
فنقول إن الذين قصروا صنف الربا على هذه األصناف الستة فهم أحد صنفني إما قوم نفوا القياس يف الشرع أعين 

  استنباط العلل من األلفاظ وهم الظاهرية وإما قوم نفوا قياس الشبه وذلك أن مجيع من أحلق املسكوت عنه ههنا



شبه ال بقياس العلة إال ما حكي عن ابن املاجشون أنه اعترب يف ذلك املالية وقال علة باملنطوق به فإمنا أحلقه بقياس ال
  .منع الربا إمنا هي حياطة األموال يريد منع العني

وأما القاضي أبو بكر الباقالين فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان قياس املعىن عنده أقوى منه اعترب يف هذا 
  . يتأت له قياس علة فأحلق الزبيب فقط هبذه األصناف األربعة ألنه زعم أنه يف معىن التمراملوضع قياس املعىن إذ مل

ولكل واحد من هؤالء أعين من القائلني دليل يف استنباط الشبه الذي اعتربه يف إحلاق املسكوت عنه باملنطوق به من 
  .هذه األربعة

حلكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك املعىن الذي اشتق أما الشافعية فإهنم قالوا يف تثبيت علتهم الشبهية إن ا
فلما علق احلكم باالسم املشتق } وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَا{:منه االسم هو علة احلكم مثل قوله تعاىل 

  .وهو السارق علم أن احلكم متعلق بنفس السرقة
من حديث سعيد بن عبد اهللا أنه قال كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه  قالوا وإذا كان هذا هكذا وكان قد جاء

  .فمن البني أن الطعم هو الذي علق به احلكم" الطعام بالطعام مثال مبثل: " وسلم يقول
وأما املالكية فإهنا زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو االدخار على ما يف املوطأ وإما صفتني وهو االدخار 

ت على ما اختاره البغداديون ومتسكت يف استنباط هذه العلة بأنه لو كان املقصود الطعم وحده الكتفي واالقتيا
بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك األربعة األصناف املذكورة فلما ذكر منها عددا علم أنه قصد بكل 

خار أما الرب والشعري فنبه هبما على أصناف واحد منها التنبيه على ما يف معناه وهي كلها جيمعها االقتيات واالد
احلبوب املدخرة ونبه بالتمر على مجيع أنواع احلالوات املدخرة كالسكر والعسل والزبيب ونبه بامللح على مجيع 

التوابل املدخرة إلصالح الطعام وأيضا فإهنم قالوا ملا كان معقول املعىن يف الربا إمنا هو أن ال يغنب بعض الناس بعضا 
  .أن حتفظ أمواهلم فواجب أن يكون ذلك يف أصول املعايش وهي األقواتو

وأما احلنفية فعمدهتم يف اعتبار املكيل واملوزون أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق 
ن حديث أيب سعيد القدر وعلق التحرمي باتفاق الصنف واختالف القدر يف قوله صلى اهللا عليه وسلم لعامله خبيرب م

  "إال كيال بكيل يدا بيد " وغريه 

رأوا أن التقدير أعين الكيل أو الوزن هو املؤثر يف احلكم كتأثري الصنف ورمبا احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها 
  .تنبيه قوي على اعتبار الكيل أو الوزن

حديث عبادة زيادة وهي كذلك ما يكال  منها أهنم رووا يف بعض األحاديث املتضمنة املسميات املنصوص عليها يف
  .ويوزن

ويف بعضها وكذلك املكيال وامليزان هذا نص لو صحت األحاديث ولكن إذا تؤمل األمر من طريق املعىن ظهر واهللا 
أعلم أن علتهم أوىل العلل وذلك أنه يظهر من الشرع أن املقصود بتحرمي الربا إمنا هو ملكان الغنب الكثري الذي فيه 

لعدل يف املعامالت إمنا هو مقاربة التساوي ولذلك ملا عسر إدراك التساوي يف األشياء املختلفة الذوات جعل وأن ا
الدينار والدرهم لتقوميها أعين تقديرها وملا كانت األشياء املختلفة الذوات أعين غري املوزونة واملكيلة العدل فيها إمنا 

أحد الشيئني إىل جنسه نسبة قيمة الشيء اآلخر إىل جنسه مثال ذلك هو يف وجود النسبة أعين أن تكون نسبة قيمة 
أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إىل األفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب 

إىل الثياب فإن كان ذلك الفرس قيمته مخسون فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها مخسون فليكن مثال الذي 
ساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب فإذا اختالف هذه املبيعات بعضها ببعض يف العدد واجبة يف املعاملة ي



  .العدالة أعين أن يكون عديل فرس عشرة أثواب يف املثل
وأما األشياء املكيلة واملوزونة فلما كانت ليست ختتلف كل االختالف وكانت منافعها متقاربة ومل تكن حاجة 

ن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إال على جهة السرف كان العدل يف هذا إمنا هو ضرورية مل
بوجود التساوي يف الكيل أو الوزن إذ كانت ال تتفاوت يف املنافع وأيضا فإن منع التفاضل يف هذه األشياء يوجب 

طر إليه يف املنافع املختلفة فإذا منع التفاضل يف هذه أن ال يقع فيها تعامل لكون منافعها غري خمتلفة والتعامل إمنا يض
األشياء أعين املكيلة واملوزونة علتان إحدامها وجود العدل فيها والثاين منع املعاملة إذا كانت املعاملة هبا من باب 

  .السرف
قصود هبا تقدير األشياء وأما الدينار والدرهم فعلة املنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس املقصود منها الربح وإمنا امل

  .اليت هلا منافع ضرورية
  وروى مالك عن سعيد بن املسيب أنه كان يعترب

يف علة الربا يف هذه األصناف الكيل والطعم وهو معىن جيد لكون الطعم ضروريا يف أقوات الناس فإنه يشبه أن 
  .يكون حفظ العني وحفظ السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتا

روي عن بعض التابعني أنه اعترب يف الربا األجناس اليت جتب فيها الزكاة وعن بعضهم االنتفاع مطلقا أعين املالية وقد 
  وهو مذهب ابن املاجشون

  الفصل الثاين
  يف معرفة األشياء اليت جيوز فيها التفاضل وال جيوز فيها النساء
  .الطعم عند مالك والشافعيفيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة يف الربويات هي 

وأما يف غري الربويات مما ليس مبطعوم فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد املتفق املنافع مع 
  .التفاضل وليس عند الشافعي نسيئة يف غري الربويات

تفاضال كان أو غري متفاضل وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل يف الربويات الربويات الصنف الواحد م
  .وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه مينع النسيئة يف هذه ألنه عنده من باب السلف الذي جير منفعة

  الفصل الثالث يف معرفة ما جيوز فيه األمران مجيعا
  .وأما ما جيوز فيه األمران مجيعا أعين التفاضل والنساء فما مل يكن ربويا عند الشافعي

د مالك فما مل يكن ربويا وال كان صنفا واحدا متماثال أو صنفا واحدا بإطالق على مذهب أيب حنيفة وأما عن
ومالك يعترب يف الصنف املؤثر يف التفاضل يف الربويات ويف النساء يف غري الربويات اتفاق املنافع واختالفها فإذا 

سم وكذلك الشافعي وإن كان الشافعي ليس اختلفت جعلها صنفني وإن كان االسم واحدا وأبو حنيفة يعترب اال
  .الصنف عنده مؤثرا إال يف الربويات فقط أعين أنه مينع التفاضل فيه وليس هو عنده علة للنساء أصال

  .فهذا هو حتصيل مذاهب هؤالء الفقهاء الثالثة يف هذه الفصول الثالث
جيوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها ومنها ما جيوز فيها  فأما األشياء اليت ال جتوز فيها النسيئة فإهنا قسمان منها ما ال

  .التفاضل
  فأما األشياء اليت ال جيوز فيها التفاضل



فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند مالك وعند الشافعي الطعم فقط وعند أيب حنيفة معلومات الكيل والوزن 
وإذا اقترن وصف ثالث وهو االدخار حرم التفاضل  فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي
  .عند مالك وإذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئة

  .وأما األشياء اليت ليس حيرم التفاضل فيها عند مالك فإهنا صنفان إما مطعومة وإما غري مطعومة
  .فأما املطعومة فالنساء عنده ال جيوز فيها

طعومة فإنه ال جيوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل فال جيوز عنده شاة وعلة املنع الطعم وأما غري امل
واحدة بشاتني إىل أجل إال أن تكون إحدامها حلوبة واألخرى أكولة هذا هو املشهور عنه وقد قيل إنه يعترب اتفاق 

  .جلاملنافع دون التفاضل فعلى هذا ال جيوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إىل أ
فأما إذا اختلفت املنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان وإن كان الصنف واحدا وقيل يعترب اتفاق األمساء مع اتفاق 

  .املنافع واألشهر أن ال يعترب وقد قيل يعترب
املنافع  وأما أبو حنيفة فاملعترب عنده يف منع النساء ما عدا اليت ال جيوز عنده فيها التفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت

  .أو اختلفت فال جيوز عنده شاة بشاة وال بشاتني نسيئة وإن اختلفت منافعها
وأما الشافعي فكل ما جيوز التفاضل عنده يف الصنف الواحد جيوز فيه النساء فيجيز شاة بشاتني نسيئة ونقدا 

لم أمره أن يأخذ يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس"وكذلك شاة بشاة ودليل الشافعي حديث عمرو بن العاص 
  .قالوا فهذا التفاضل يف اجلنس الواحد مع النساء" قالئص الصدقة البعري بالبعريين إىل الصدقة 

" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع احليوان باحليوان"وأما احلنفية فاحتجت حبديث احلسن عن مسرة 
  .النسيئة قالوا وهذا يدل على تأثري اجلنس على االنفراد يف

وأما مالك فعمدته يف مراعاة منع النساء عند اتفاق األغراض سد الذريعة وذلك أنه ال فائدة يف ذلك إال أن يكون 
من باب سلف جير نفعا وهو حيرم وقد قيل عنه إنه أصل بنفسه وقد قيل عن الكوفيني إنه ال جيوز بيع احليوان 

حديث مسرة وكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح حلديث عمرو  باحليوان نسيئة اختلف اجلنس أو اتفق على ظاهر
بن العاص واحلنفية حلديث مسرة مع التأويل له ألن ظاهره يقتضي أن ال جيوز احليوان باحليوان نسيئة اتفق اجلنس أو 

  اختلف

  .وكأن مالكا ذهب مذهب اجلمع فحمل حديث مسرة على اتفاق األغراض
  .اوحديث عمرو بن العاص على اختالفه

ومساع احلسن من مسرة خمتلف فيه ولكن صححه الترمذي ويشهد ملالك ما رواه الترمذي عن جابر قال قال رسول 
أن " وقال ابن املنذر ثبت " احليوان اثنان بواحد ال يصلح النساء وال بأس به يدا بيد:" اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وعلى هذا احلديث " ودين واشترى جارية بسبعة أرؤسرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أس
  .يكون بيع احليوان باحليوان يشبه أن يكون أصال بنفسه ال من قبل سد ذريعة

واختلفوا فيما ال جيوز بيعه نساء هل من شرطه التقابض يف اجمللس قبل االفتراق يف سائر الربويات بعد اتفاقهم يف 
فمن شرط فيها التقابض يف " ال تبيعوا منها غائبا بناجز:" الصالة والسالماشتراط ذلك يف املصارفة لقوله عليه 

اجمللس شبهها بالصرف ومن مل يشترط ذلك قال إن القبض قبل التفرق ليس شرطا يف البيوع إال ما قام الدليل عليه 
  .وملا قام الدليل على الصرف بقيت سائر الربويات على األصل

  الفصل الرابع



  صنفا واحدا وما ال يعد صنفا واحدا يف معرفة ما يعد
واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحدا وهو املؤثر يف التفاضل مما ال يعد صنفا واحدا يف مسائل كثرية لكن 

نذكر منها أشهرها وكذلك اختلفوا يف صفات الصنف الواحد املؤثر يف التفاضل هل من شرطه أن ال خيتلف 
يبس والرطوبة فأما اختالفهم فيما يعد صنفا واحدا مما ال يعد صنفا واحدا فمن ذلك القمح باجلودة والرداءة وال بال

والشعري صار قوم إىل أهنما صنف واحد وصار آخرون إىل أهنما صنفان فباألول قال مالك واألوزاعي وحكاه مالك 
  .اع والقياسيف املوطأ عن سعيد بن املسيب وبالثاين قال الشافعي وأبو حنيفة وعمدهتما السم

فجعلهما صنفني وأيضا " ال تبيعوا الرب بالرب والشعري بالشعري إال مثال مبثل:" أما السماع فقوله صلى اهللا عليه وسلم 
وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والرب بالشعري كيف شئتم وامللح "فإن يف بعض طرق حديث عبادة بن الصامت 

  كيف.بالتمر

  .رزاق ووكيع عن الثوري وصحح هذه الزيادة الترمذيذكره عبد ال" شئتم يدا بيد 
وأما القياس فألهنما شيئان اختلفت أمساؤمها ومنافعهما فوجب أن يكونا صنفني أصله الفضة والذهب وسائر األشياء 

  .املختلفة يف االسم واملنفعة
  .وأما عمدة مالك فإنه عمل سلفه باملدينة

  .ع والقياسوأما أصحابه فاعتمدوا يف ذلك أيضا السما
فقالوا اسم الطعام يتناول الرب " الطعام بالطعام مثال مبثل:" أما السماع فما روي أن النيب عليه الصالة والسالم قال 

  .والشعري وهذا ضعيف فإن هذا عام يفسره األحاديث الصحيحة
جيوز التفاضل فيها باتفاق والسلت  وأما من طريق القياس فإهنم عددوا كثريا من اتفاقهما يف املنافع واملتفقة املنافع ال

عند مالك والشعري صنف واحد وأما القطنية فإهنا عنده صنف واحد يف الزكاة وعنه يف البيوع روايتان إحدامها أهنا 
  .صنف واحد واألخرى أهنا أصناف

  :وسبب اخلالف
تالف قال صنفان أو تعارض اتفاق املنافع فيها واختالفها فمن غلب االتفاق قال صنف واحد ومن غلب االخ

  .أصناف واألرز والدخن واجلاورس عنده صنف واحد
واختلفوا من هذا الباب يف الصنف الواحد من اللحم الذي ال جيوز فيه التفاضل فقال مالك اللحوم ثالثة ) مسألة( 

أصناف فلحم ذوات األربع صنف وحلم ذوات املاء صنف وحلم الطري كله صنف واحد أيضا وهذه الثالثة 
ألصناف خمتلفة جيوز فيها التفاضل وقال أبو حنيفة كل واحد من هذه هو أنواع كثرية والتفاضل فيه جائز إال يف ا

  .النوع الواحد بعينه وللشافعي قوالن أحدمها مثل قول أيب حنيفة واآلخر أن مجيعها صنف واحد
جييز بيع حلم الطري بلحم الغنم متفاضال  و أبو حنيفة جييز حلم الغنم بالبقر متفاضال ومالك ال جييزه والشافعي ال

  .ومالك جييزه
وألهنا إذا فارقتها احلياة اليت كانت هبا " الطعام بالطعام مثال مبثل: "وعمدة الشافعي قوله عليه الصالة والسالم 
  .ختتلف ويتناوهلا اسم اللحم تناوال واحدا

  .تلفاوعمدة املالكية أن هذه أجناس خمتلفة فوجب أن يكون حلمها خم
واحلنفية تعترب االختالف الذي يف اجلنس الواحد من هذه وتقول إن االختالف الذي بني األنواع اليت يف احليوان 



  .أعين يف اجلنس الواحد منه كأنك قلت الطائر هو وزان االختالف الذي بني التمر والرب والشعري
  وباجلملة فكل طائفة تدعي أن

ملنصوص عليها هو االختالف الذي تراه يف اللحم واحلنفية أقوى من جهة املعىن وزان االختالف الذي بني األشياء ا
  .ألن حترمي التفاضل إمنا هو عند اتفاق املنفعة

واختلفوا من هذا الباب يف بيع احليوان بامليت على ثالثة أقوال قول إنه ال جيوز بإطالق وهو قول الشافعي ) مسألة(
املختلفة اليت جيوز فيها التفاضل وال جيوز ذلك يف املتفقة أعين الربوية ملكان والليث وقول إنه جيوز يف األجناس 

  .اجلهل الذي فيها من طريق التفاضل وذلك يف اليت املقصود منها األكل وهو قول مالك فال جيوز شاة مذبوحة
قصود األكل من أحدمها بشاة تراد لألكل وذلك عنده يف احليوان املأكول حىت أنه ال جييز احلي باحلي إذا كان امل

فهي عنده من هذا الباب أعين أن امتناع ذلك عنده من جهة الربا واملزابنة وقول ثالث أنه جيوز مطلقا وبه قال أبو 
  .حنيفة

  :وسبب اخلالف
معارضة األصول يف هذا الباب ملرسل سعيد بن املسيب وذلك أن مالكا روى عن زيد بن أسلم عن سعيد بن 

فمن مل تنقدح عنده معارضة هذا احلديث " هللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع احليوان باللحمأن رسول ا"املسيب 
ألصل من أصول البيوع اليت توجب التحرمي قال به ومن رأى أن األصول معارضة له وجب عليه أحد أمرين إما أن 

افعي غلب احلديث وأبو حنيفة يغلب احلديث فيجعله أصال زائدا بنفسه أو يرده ملكان معارضة األصول له فالش
غلب األصول و مالك رده إىل أصوله يف البيوع فجعل البيع فيه من باب الربا أعين بيع الشيء الربوي بأصله مثل 
بيع الزيت بالزيتون وسيأيت الكالم على هذا األصل فإنه الذي يعرفه الفقهاء باملزابنة وهي داخلة يف الربا جبهة ويف 

ا ممنوعة يف الربويات من جهة الربا والغرر يف غري الربويات من جهة الغرر فقط الذي سببه الغرر جبهة وذلك أهن
  .اجلهل باخلارج عن األصل

ومن هذا الباب اختالفهم يف بيع الدقيق باحلنطة مثال مبثل فاألشهر عن مالك جوازه وهو قول مالك يف ) مسألة( 
يب حنيفة وابن املاجشون من أصحاب مالك وقال بعض أصحاب موطئه وروي عنه أنه ال جيوز وهو قول الشافعي وأ

  مالك ليس هو اختالفا من قوله وإمنا رواية املنع إذا كان

اعتبار املثلية بالكيل ألن الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله ورواية اجلواز إذا كان االعتبار بالوزن وأما أبو حنيفة 
  .ل واآلخر موزونفاملنع عنده يف ذلك من قبل أن أحدمها مكي

  .و مالك يعترب الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن يكال أو يوزن والعدد فيما ال يكال وال يوزن
واختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة مما أصله منع الربا فيه مثل اخلبز باخلبز فقال أبو حنيفة ال بأس ببيع ذلك 

اجلنس الذي فيه الربا وقال الشافعي ال جيوز متماثال فضال عن متفاضل  متفاضال ومتماثال ألنه قد خرج بالصنعة عن
  .ألنه قد غريته الصنعة تغريا جهلت به مقاديره اليت تعترب فيها املماثلة

  .وأما مالك فاألشهر يف اخلبز عنده أنه جيوز متماثال
  .وقد قيل فيه إنه جيوز فيه التفاضل والتساوي

  .ده مع املماثلةوأما العجني بالعجني فجائز عن
  :وسبب اخلالف



هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله وإن مل تنقله فهل متكن املماثلة فيه أو ال متكن فقال أبو حنيفة 
تنقله وقال مالك والشافعي ال تنقله واختلفوا يف إمكان املماثلة فيهما فكان مالك جييز اعتبار املماثلة يف اخلبز 

  .ر واحلزر فضال عن الوزنواللحم بالتقدي
وأما إذا كان أحد الربويني مل تدخله صنعة واآلخر قد دخلته الصنعة فإن مالكا يرى يف كثري منها أن الصنعة تنقله 

  .من اجلنس أعين من أن يكون جنسا واحدا فيجيز فيها التفاضل ويف بعضها ليس يرى ذلك وتفصيل مذهبه يف
واملطبوخ عنده من جنس واحد واحلنطة املقلوة عنده وغري املقلوة جنسان ذلك عسري االنفصال فاللحم املشوي 

وقد رام أصحابه التفصيل يف ذلك والظاهر من مذهبه أنه ليس يف ذلك قانون من قوله حىت تنحصر فيه أقواله فيها 
ء شيء من وقد رام حصرها الباجي يف املنتقى وكذلك أيضا يعسر حصر املنافع اليت توجب عنده االتفاق يف شي

األجناس اليت يقع هبا التعامل ومتييزها من اليت ال توجب ذلك أعين يف احليوان والعروض والنبات وسبب العسر أن 
اإلنسان إذا سئل عن أشياء متشاهبة يف أوقات خمتلفة ومل يكن عنده قانون يعمل عليه يف متييزها إال ما يعطيه بادئ 

لفة فإذا جاء من بعده أحد فرام أن جيري تلك األجوبة على قانون واحد النظر يف احلال جاوب فيها جبوابات خمت
  .وأصل واحد عسر ذلك عليه وأنت تتبني ذلك من كتبهم فهذه هي أمهات هذا الباب

فصل وأما اختالفهم يف بيع الربوي الرطب جبنسه من اليابس مع وجود التماثل يف القدر والتناجز فإن السبب يف 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل عن شراء التمر " سعد بن أيب وقاص أنه قال  ذلك ما روى مالك عن

فأخذ به أكثر " بالرطب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف فقالوا نعم فنهى عن ذلك
يفة جيوز ذلك وخالفه يف العلماء وقال ال جيوز بيع التمر بالرطب على حال مالك والشافعي وغريمها وقال أبو حن

  .ذلك صاحباه حممد بن احلسن وأبو يوسف
  .وقال الطحاوي بقول أيب حنيفة

  :وسبب اخلالف
معارضة ظاهر حديث عبادة وغريه له واختالفهم يف تصحيحه وذلك أن حديث عبادة اشترط يف اجلواز فقط املماثلة 

غلب ظواهر أحاديث الربويات رد هذا احلديث ومن واملساواة وهذا يقتضي بظاهره حال العقد ال حال املآل فمن 
  .جعل هذا احلديث أصال بنفسه قال هو أمر زائد ومفسر ألحاديث الربويات

  .واحلديث أيضا اختلف الناس يف تصحيحه ومل خيرجه الشيخان
بيع الرطب  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن"قال الطحاوي خولف فيه عبد اهللا فرواه حيىي بن كثري عنه 

وقال إن الذي يروي عنه هذا احلديث عن سعد بن أيب وقاص هو جمهول لكن مجهور الفقهاء صاروا " بالتمر نسيئة
  .إىل العمل به

وقال مالك يف موطئه قياسا به على تعليل احلكم يف هذا احلديث وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام يعين منع 
ليابس بالرطب وهو أحد قسمي املزابنة عند مالك املنهي عنها عنده والعرية عنده املماثلة كالعجني بالدقيق واللحم ا

مستثناة من هذا األصل وكذلك عند الشافعي واملزابنة املنهي عنها عند أيب حنيفة هو بيع التمر على األرض بالتمر 
  .يف رؤوس النخيل ملوضع اجلهل باملقدار الذي بينهما أعين بوجود التساوي

فعي هذه العلة يف الشيئني الرطبني فلم جيز بيع الرطب بالرطب وال العجني بالعجني مع التماثل ألنه زعم وطرد الشا
  .أن التفاضل يوجد بينهما عند اجلفاف وخالفه يف ذلك جل من قال هبذا احلديث

  وأما اختالفهم يف بيع اجليد بالرديء يف



وسط يف اجلودة بصنفني أحدمها أجود من ذلك الصنف األصناف الربوية فذلك يتصور بأن يباع منها صنف واحد 
  واآلخر أردأ مثل أن يبيع مدين من متر وسط مبدين من متر

أحدمها أعلى من الوسط واآلخر أدون منه فإن مالكا يرد هذا ألنه يتهمه أن يكون إمنا قصد أن يدفع مدين من 
جيب من ذلك ووافقه الشافعي يف هذا ولكن  الوسط يف مد من الطيب فجعل معه الرديء ذريعة إىل حتليل ما ال

التحرمي عنده ليس هو فيما أحسب هلذه التهمة ألنه ال يعمل التهم ولكن يشبه أن يعترب التفاضل يف الصفة وذلك 
  .أنه مىت مل تكن زيادة الطيب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسط وإال فليس هناك مساواة يف الصفة

هم يف جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرض أو دنانري أو دراهم إذا كان الصنف ومن هذا الباب اختالف
الذي جيعل معه العرض أقل من ذلك الصنف املفرد أو يكون مع كل واحد منهما عرض والصنفان خمتلفان يف القدر 

  .فاألول مثل أن يبيع كيلني من التمر بكيل من التمر ودرهم
  .ني من التمر وثوب بثالثة أكيال من التمر ودرهموالثاين مثل أن يبيع كيل

  .فقال مالك والشافعي والليث إن ذلك ال جيوز وقال أبو حنيفة والكوفيون إن ذلك جائز
فسبب اخلالف هل ما يقابل العرض من اجلنس الربوي ينبغي أن يكون مساويا له يف القيمة أو يكفي يف ذلك رضا 

يف القيمة قال ال جيوز ملكان اجلهل بذلك ألنه إذا مل يكن العرض مساويا لفضل  البائع فمن قال االعتبار مبساواته
أحد الربويني على الثاين كان التفاضل ضرورة مثل ذلك أنه إن باع كيلني من متر بكيل وثوب فقد جيب أن تكون 

  .قيمة الثوب تساوي الكيل وإال وقع التفاضل ضرورة
ضى به املتبايعان ومالك يعترب أيضا يف هذا سد الذريعة ألنه إمنا جعل جاعل وأما أبو حنيفة فيكتفي يف ذلك بأن ير

  .ذلك ذريعة إىل بيع الصنف الواحد متفاضال فهذه مشهورات مسائلهم يف هذا اجلنس
  باب يف بيوع الذرائع الربوية

ى أحدمها من صاحبه وههنا شيء يعرض للمتبايعني إذا قال أحدمها لآلخر بزيادة أو نقصان وللمتبايعني إذا اشتر
الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان وهو أن يتصور بينهما من غري قصد إىل ذلك تبايع ربوي مثل أن يبيع إنسان من 

إنسان سلعة بعشرة دنانري نقدا مث يشتريها منه بعشرين إىل أجل فإذا أضيفت البيعة الثانية إىل األوىل استقر األمر 
  ريعلى أن أحدمها دفع عشرة دنان

  .يف عشرين إىل أجل وهذا هو الذي يعرف ببيوع اآلجال
فنذكر من ذلك مسألة يف اإلقالة ومسألة من بيوع اآلجال إذ كان هذا الكتاب ليس املقصود به التفريع وإمنا 

  .املقصود فيه حتصيل األصول
م البائع فسأل املبتاع أن يصرف مسألة مل خيتلفوا أن من باع شيئا ما كأنك قلت عبدا مبائة دينار مثال إىل أجل مث ند

  .إليه مبيعه ويدفع إليه عشرة دنانري مثال نقدا أو إىل أجل أن
ذلك جيوز وأنه ال بأس بذلك وأن اإلقالة عندهم إذا دخلتها الزيادة والنقصان هي ببيع مستأنف وال حرج يف أن 

ترى منه البائع األول العبد الذي باعه باملائة يبيع اإلنسان الشيء بثمن مث يشتريه بأكثر منه ألنه يف هذه املسألة اش
اليت وجبت له وبالعشرة مثاقيل اليت زادها نقدا أو إىل أجل وكذلك ال خالف بينهم لو كان البيع مبائة دينار إىل 

  .أجل والعشرة مثاقيل نقدا أو إىل أجل
شرة املثاقيل نقدا أو إىل أجل أبعد من وأما إن ندم املشتري يف هذه املسألة وسأل اإلقالة على أن يعطي البائع الع



  .األجل الذي وجبت فيه املائة فهنا اختلفوا فقال مالك ال جيوز
وقال الشافعي جيوز ووجه ما كره من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إىل قصد بيع الذهب بالذهب إىل أجل وإىل بيع 

  .ذهب وعرض بذهب
ينار اليت عليه وأيضا يدخله بيع وسلف كأن املشتري باعه العبد ألن املشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد يف املائة د

  .بتسعني وأسلفه عشرة إىل األجل الذي جيب عليه قبضها من نفسه لنفسه
وأما الشافعي فهذا عنده كله جائز ألنه شراء مستأنف وال فرق عنده بني هذه املسألة وبني أن تكون لرجل على 

  .الما بالتسعني دينارا اليت عليه ويتعجل له عشرة دنانري وذلك جائز بإمجاعرجل مائة دينار مؤجلة فيشتري منه غ
  .قال ومحل الناس على التهم ال جيوز

وأما إن كان البيع األول نقدا فال خالف يف جواز ذلك ألنه ليس يدخله بيع ذهب بذهب نسيئة إال أن مالكا كره 
ه عنده ذريعة لسلف يف أكثر منه يتوصالن إليه مبا أظهر من ذلك ملن هو من أهل العينة أعين الذي يداين الناس ألن

  .البيع من غري أن تكون له حقيقة
وأما البيوع اليت يعرفوهنا ببيوع اآلجال فهي أن يبيع الرجل سلعة بثمن إىل أجل مث يشتريها بثمن آخر إىل أجل آخر 

  .أو نقدا
   مسألتنيوهنا تسع مسائل إذا مل تكن هناك زيادة عرض اختلف منها يف(

وذلك أنه من باع شيئا إىل أجل مث اشتراه فإما أن يشتريه إىل ذلك األجل بعينه أو قبله أو بعده ويف ) واتفق يف الباقي
كل واحد من هذه الثالثة إما أن يشتريه مبثل الثمن الذي باعه به منه وإما بأقل وإما بأكثر خيتلف من ذلك يف اثنني 

  .دا بأقل من الثمن أو إىل أبعد من ذلك األجل بأكثر من ذلك الثمنوهو أن يشتريها قبل األجل نق
  .فعند مالك ومجهور أهل املدينة أن ذلك ال جيوز

وقال الشافعي وداود وأبو ثور جيوز فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاين بالبيع األول فاهتمه أن يكون إمنا قصد 
ا املنهي عنه فزور لذلك هذه الصورة ليتصال هبا إىل احلرام مثل أن يقول دفع دنانري يف أكثر منها إىل أجل وهو الرب

قائل آلخر أسلفين عشرة دنانري إىل شهر وأرد إليك عشرين دينارا فيقول هذا ال جيوز ولكن أبيع منك هذا احلمار 
  .بعشرين إىل شهر مث أشتريه منك بعشرة نقدا
ن أعطى أكثر من الثمن يف أقل من ذلك األجل مل يتهم وكذلك إن وأما يف الوجوه الباقية فليس يتهم فيها ألنه إ
  .اشتراها بأقل من ذلك الثمن إىل أبعد من ذلك

األجل ومن احلجة ملن رأى هذا الرأي حديث أيب العالية عن عائشة أهنا مسعتها وقد قالت هلا امرأة كانت أم ولد 
العطاء بثمامنائة فاحتاج إىل مثنه فاشتريته منه قبل حمل األجل لزيد بن أرقم يا أم املؤمنني إين بعت من زيد عبدا إىل 

بستمائة فقالت عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم إن مل يتب

وقال } َربِِّه فَاْنتََهى فَلَُه َما َسلََف فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن{قالت أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة دينار قالت فهو 
  .الشافعي وأصحابه ال يثبت حديث عائشة وأيضا فإن زيدا قد خالفها وإذا اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس

  .وروي مثل قول الشافعي عن ابن عمر
ائعه بالنظرة أن يشتريه وأما إذا حدث باملبيع نقص عند املشتري األول فإن الثوري ومجاعة من الكوفيني أجازوا لب

  .نقدا بأقل من ذلك الثمن



  .وعن مالك يف ذلك روايتان
والصور اليت يعتربها مالك يف الذرائع يف هذه البيوع هي أن يتذرع منها إىل أنظرين أزدك أو إىل بيع ما ال جيوز 

  أو إىل ذهب وعرض بذهب.متفاضال أو بيع ما ال جيوز نساء أو إىل بيع وسلف

  .تعجل أو بيع الطعام قبل أن يستوىف أو بيع وصرف فإن هذه هي أصول الرباأو إىل ضع و
  .ومن هذا الباب اختالفهم فيمن باع طعاما بطعام قبل أن يقبضه

  .فمنعه مالك وأبو حنيفة ومجاعة
  .وأجازه الشافعي والثوري واألوزاعي ومجاعة

  .ير ذلك فيه اعتبارا بترك القصد إىل ذلك وحجة من كرهه أنه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء ومن أجازه مل
ومن ذلك اختالفهم فيمن اشترى طعاما بثمن إىل أجل معلوم فلما حل األجل مل يكن عند البائع طعام يدفعه إليه 

فاشترى من املشتري طعاما بثمن يدفعه إليه مكان طعامه الذي وجب له فأجاز ذلك الشافعي وقال ال فرق بني أن 
غري املشتري الذي وجب له عليه أو من املشتري نفسه ومنع من ذلك مالك ورآه من الذريعة  يشتري الطعام من

  .إىل بيع الطعام قبل أن يستوىف
  .ألنه رد إليه الطعام الذي كان ترتب يف ذمته فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه
األجل قال الذي عليه الطعام ليس  وصورة الذريعة يف ذلك أن يشتري رجل من آخر طعاما إىل أجل معلوم فإذا حل

  .عندي طعام
ولكن أشتري منك الطعام الذي وجب لك علي فقال هذا ال يصح ألنه بيع الطعام قبل أن يستوىف فيقول له فبع 

طعاما مين وأرده عليك فيعرض من ذلك ما ذكرناه أعين أن يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه ويبقى الثمن 
  .الطعام الذي هو يف ذمته املدفوع إمنا هو مثن

وأما الشافعي فال يعترب التهم كما قلنا وإمنا يراعي فيما حيل وحيرم من البيوع ما اشترطا وذكراه بألسنتهما وظهر من 
فعلهما إلمجاع العلماء على أنه إذا قال أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك هبا حوال أو شهرا أنه ال جيوز ولو 

 دراهم وأمهلين هبا حوال أو شهرا جاز فليس بينهما إال اختالف لفظ البيع وقصده ولفظ القرض قال له أسلفين
وقصده وملا كانت أصول الربا كما قلنا مخسة أنظرين أزدك والتفاضل والنساء وضع وتعجل وبيع الطعام قبل 

  .قبضه
ن غري تكلف فعل وال ضمان يتعلق بذمته فإنه يظن أنه من هذا الباب إذ فاعل ذلك يدفع دنانري ويأخذ أكثر منها م

  .فينبغي أن نذكر ههنا هذين األصلني
أما ضع وتعجل فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء األمصار ومنعه مجاعة منهم ابن عمر من الصحابة 

  هور منومالك وأبو حنيفة والثوري ومجاعة من فقهاء األمصار واختلف قول الشافعي يف ذلك فأجاز مالك ومج

  .ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل يف دينه املؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه
وعمدة من مل جيز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة اجملتمع على حترميها ووجه شبهه هبا أنه جعل للزمان 

اد له يف الزمان زاد له عرضه مثنا وهنا ملا حط عنه مقدارا من الثمن بدال منه يف املوضعني مجيعا وذلك أنه هنالك ملا ز
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أمر بإخراج "الزمان حط عنه يف مقابلته مثنا وعمدة من أجاز ما روي عن ابن عباس 

هللا صلى بين النضري جاءه ناس منهم فقالوا يا نيب اهللا إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون مل حتل فقال رسول ا



  ".اهللا عليه وسلم ضعوا وتعجلوا
  .فسبب اخلالف معارضة قياس الشبه هلذا احلديث

  .وأما بيع الطعام قبل قبضه
  .فإن العلماء جممعون على منع ذلك إال ما حيكى عن عثمان البيت

نافع عن  وإمنا أمجع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حديث مالك عن
  ".من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال"عبد اهللا بن عمر 

  .واختلف من هذه املسألة يف ثالثة مواضع أحدها فيما يشترط فيه القبض من املبيعات
  .والثاين يف االستفادات اليت يشترط يف بيعها القبض من اليت ال يشترط

  .رق بني ما يباع من الطعام مكيال وجزافاوالثالث يف الف
  ففيه ثالثة فصول

  الفصل األول فيما يشترط فيه القبض من املبيعات
وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فال خالف يف مذهب مالك يف إجازته وأما الطعام الربوي فال خالف يف مذهبه 

  .أن القبض شرط يف بيعه
  .يتان إحدامها املنع وهي األشهرالربوي من الطعام فعنه يف ذلك روا

  .وهبا قال أمحد وأبو ثور إال أهنما اشترطا مع الطعام الكيل والوزن
  .والرواية األخرى اجلواز

  .وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط يف كل بيع ما عدا املبيعات اليت ال تنتقل وال حتول من الدور والعقار
  .بيع وبه قال الثوريوأما الشافعي فإن القبض عنده شرط يف كل م

وهو مروي عن جابر بن عبد اهللا وابن عباس وقال أبو عبيد وإسحاق كل شيء ال يكال وال يوزن فال بأس ببيعه 
  قبل قبضه فاشترط هؤالء القبض يف املكيل واملوزون وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز

  .بن أيب سلمة وربيعة وزاد هؤالء مع الكيل والوزن املعدود
  .يف اشتراط القبض سبعة أقوال األول يف الطعام الربوي فقطفيتحصل 

  .والثاين يف الطعام بإطالق
  .الثالث يف الطعام املكيل واملوزون

  .الرابع يف كل شيء ينقل
  .اخلامس يف كل شيء

  .السادس يف املكيل واملوزون
  .السابع يف املكيل واملوزون

  .واملعدود
  .عليه فدليل اخلطاب يف احلديث املتقدم أما عمدة مالك يف منعه ما عدا املنصوص

ال حيل بيع وسلف وال ربح ما مل :" وأما عمدة الشافعي يف تعميم ذلك يف كل بيع فعموم قوله عليه الصالة والسالم 
  .وهذا من باب بيع ما مل يضمن" يضمن وال بيع ما ليس عندك

املشترط واحتج أيضا حبديث حكيم بن حزام وهذا مبين على مذهبه من أن القبض شرط يف دخول املبيع يف ضمان 



إين أشتري بيوعا فما حيل يل منها وما حيرم فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فال تبعه حىت .يا رسول اهللا"قال قلت 
قال أبو عمر حديث حكيم بن حزام رواه حيىي بن أيب كثري عن يوسف بن ماهك أن عبد اهللا بن عصمة " تقبضه

حزام قال ويوسف بن ماهك وعبد اهللا بن عصمة ال أعرف هلما جرحة إال أنه مل يرو عنهما إال  حدثه أن حكيم بن
  .رجل واحد فقط وذلك يف احلقيقة ليس جبرحة وإن كرهه مجاعة من احملدثني

نقل ألن ومن طريق املعىن أن بيع ما مل يقبض يتطرق منه إىل الربا وإمنا استثىن أبو حنيفة ما حيول وينقل عنده مما ال ي
ما ينقل القبض عنده فيه هي التخلية وأما من اعترب الكيل والوزن فالتفاقهم أن املكيل واملوزون ال خيرج من ضمان 

  .البائع إىل ضمان املشتري إال بالكيل أو الوزن وقد هني عن بيع ما مل يضمن
  الفصل الثاين

  يف االستفادات اليت يشترط يف بيعها القبض من اليت ال يشترط
أما ما يعترب ذلك فيه مما ال يعترب فإن العقود تنقسم أوال إىل قسمني قسم يكون مبعاوضة وقسم يكون بغري معاوضة و

كاهلبات والصدقات والذي يكون مبعاوضة ينقسم ثالثة أقسام أحدها خيتص بقصد املغابنة واملكايسة وهي البيوع 
  .هواإلجارات واملهور والصلح واملال املضمون بالتعدي وغري

  .والقسم الثاين ال خيتص بقصد املغابنة وإمنا يكون على جهة الرفق وهو القرض
  .والقسم الثالث فهو ما يصح أن يقع على الوجهني مجيعا

  .أعين على قصد املغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة واإلقالة والتولية
ف يف اشتراط القبض فيه وذلك يف الشيء وحتصيل أقوال العلماء يف هذه األقسام أما ما كان بيعا وبعوض فال خال

الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء وأما ما كان خالصا للرفق أعين القرض فال خالف أيضا أن القبض 
  .ليس شرطا يف بيعه أعين أنه جيوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه

  .بيعهما قبل القبضواستثىن أبو حنيفة مما يكون بعوض املهر واخللع فقال جيوز 
  .وأما العقود اليت تتردد بني قصد الرفق واملغابنة وهي التولية والشركة واإلقالة

  .فإذا وقعت على وجه الرفق من غري أن تكون اإلقالة أو التولية بزيادة أو نقصان
  .فال خالف أعلمه يف املذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده

  .الشركة وال التولية قبل القبضوقال أبو حنيفة والشافعي ال جتوز 
  .وجتوز اإلقالة عندمها ألهنا قبل القبض فسخ بيع ال بيع

  فعمدة من اشترط القبض يف مجيع
  .املعاوضات أهنا يف معىن البيع املنهي عنه وإمنا استثىن مالك من ذلك التولية واإلقالة والشركة لألثر واملعىن

من ابتاع طعاما فال يبعه :" يب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أما األثر فما رواه من مرسل سعيد بن املس
إال ما كان من شركة أو تولية أو إقالة وأما من طريق املعىن فإن هذه إمنا يراد هبا الرفق ال املغابنة إذا مل " حىت يستوفيه

  .تدخلها زيادة أو نقصان
  .ألن العوض يف ذلك ليس بينا إذا مل يكن عينا وإمنا استثىن من ذلك أبو حنيفة الصداق واخللع واجلعل

  الفصل الثالث
يف الفرق بني ما يباع من الطعام مكيال وجزافا وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا فإن مالكا رخص فيه 

ع الطعام وأجازه وبه قال األوزاعي ومل جيز ذلك أبو حنيفة والشافعي وحجتهما عموم احلديث املتضمن للنهي عن بي



  .قبل قبضه ألن الذريعة موجودة يف اجلزاف وغري اجلزاف
كنا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا :"ومن احلجة هلما ما روي عن ابن عمر أنه قال 

  فبعث إلينا من يأمرنا

عمر وإن كان مالك مل يرو عن نافع يف هذا قال أبو " بانتقاله من املكان الذي ابتعناه فيه إىل مكان سواه قبل أن نبيعه
  .احلديث ذكر اجلزاف فقد روته مجاعة وجوده عبيد اهللا بن عمر وغريه وهو مقدم يف حفظ حديث نافع

وعمدة املالكية أن اجلزاف ليس فيه حق توفية فهو عندهم من ضمان املشتري بنفس العقد وهذا من باب ختصيص 
د يدخل يف هذا الباب إمجاع العلماء على منع بيع الرجل شيئا ال ميلكه وهو املسمى العموم بالقياس املظنون العلة وق

  .عينة عند من يرى نقله من باب الذريعة إىل الربا
وأما من رأى منعه من جهة أنه قد ال ميكنه نقله فهو داخل يف بيوع الغرر وصورة التذرع منه إىل الربا املنهي عنه أن 

ة دنانري على أن أدفع لك إىل مدة كذا ضعفها فيقول له هذا ال يصلح ولكن أبيع يقول رجل لرجل أعطين عشر
منك سلعة كذا لسلعة يسميها ليست عنده هبذا العدد مث يعمد هو فيشتري تلك السلعة فيقبضها له بعد أن كمل 

ضعفها ويف املذهب يف البيع بينهما وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراهم قرضا فريد عليه 
هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره وال خالف يف هذه الصورة اليت ذكرنا جائزة يف املذهب أعين إذا تقارا على 

  .الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها وأما الدين بالدين فأمجع املسلمون على منعه
سم ال جييز أن يأخذ الرجل من غرميه يف دين له واختلفوا يف مسائل هل هي منه أم ليست منه مثل ما كان ابن القا

  .عليه مترا قد بدا صالحه وال سكىن دار وال جارية تتواضع ويراه من باب الدين بالدين
  .وكان أشهب جييز ذلك ويقول ليس هذا من باب الدين بالدين وإمنا الدين بالدين ما مل يشرع يف أخذ شيء منه

  .وهو قياس عند كثري من املالكيني
  .هو قول الشافعي وأيب حنيفةو

  .ومما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه مجهور العلماء ما قاله يف املدونة من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر
معلوم والثمن إىل العطاء فيأخذ املبتاع كل يوم وزنا معلوما قال ومل ير الناس بذلك بأسا وكذلك كل ما يبتاع يف 

  .األسواق
  .ابن القاسم أن ذلك ال جيوز إال فيما خشي عليه الفساد من الفواكه إذا أخذ مجيعهوروى 

وأما القمح وشبهه فال فهذه هي أصول هذا الباب وهذا الباب كله إمنا حرم يف الشرع ملكان الغنب الذي يكون 
  .طوعا وعن علم

  الباب الثالث
الغرر يوجد يف املبيعات من جهة اجلهل على أوجه إما من وهي البيوع املنهي عنها من قبل الغنب الذي سببه الغرر و

جهة اجلهل بتعيني املعقود عليه أو تعيني العقد أو من جهة اجلهل بوصف الثمن واملثمون املبيع أو بقدره أو بأجله إن 
هة كان هنالك أجل وإما من جهة اجلهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه وهذا راجع إىل تعذر التسليم وإما من ج

  .اجلهل بسالمته أعين بقاءه وههنا بيوع جتمع أكثر هذه أو بعضها
ومن البيوع اليت توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق هبا وبيوع مسكوت عنها واملنطوق به أكثره متفق 

ا يتعلق به من عليه وإمنا خيتلف يف شرح أمسائها واملسكوت عنه خمتلف فيه وحنن نذكر أوال املنطوق به يف الشرع وم



الفقه مث نذكر بعد ذلك من املسكوت عنه ما شهر اخلالف فيه بني فقهاء األمصار ليكون كالقانون يف نفس الفقه 
  .أعين يف رد الفروع إىل األصول
هنيه عن بيع ما مل خيلق وعن "ومنها " هنيه صلى اهللا عليه وسلم عن بيع حبل احلبلة"فأما املنطوق به يف الشرع فمنه 

  .هنيه عن املعاومة وعن بيعتني يف بيعة" ومنها" الثمار حىت تزهى وعن بيع املالمسة واملنابذة وعن بيع احلصاة بيع
  ".وهنيه عن املضامني واملالقيح" "وعن بيع وشرط وعن بيع وسلف وعن بيع السنبل حىت يبيض والعنب حىت يسود

الثوب وال ينشره أو يبتاعه ليال وال يعلم ما فيه وهذا  أما بيع املالمسة فكانت صورته يف اجلاهلية أن يلمس الرجل
  .جممع على حترميه وسبب حترميه اجلهل بالصفة

وأما بيع املنابذة فكان أن ينبذ كل واحد من املتبايعني إىل صاحبه الثوب من غري أن يعني أن هذا هبذا بل كانوا 
  .جيعلون ذلك راجعا إىل االتفاق
ه عندهم أن يقول املشتري أي ثوب وقعت عليه احلصاة اليت أرمي هبا فهو يل وقيل وأما بيع احلصاة فكانت صورت

  .أيضا إهنم كانوا يقولون إذا وقعت احلصاة من يدي فقد وجب البيع
  .وهذا قمار

بطنها وأما بيع حبل احلبلة ففيه تأويالن أحدمها أهنا كانت بيوعا يؤجلوهنا إىل أن تنتج الناقة ما يف بطنها مث ينتج ما يف 
  والغرر من جهة األجل يف هذا بني وقيل إمنا هو بيع جنني الناقة وهذا من باب النهي

  عن

واملضامني هي ما يف بطون احلوامل واملالقيح ما يف ظهور الفحول فهذه كلها بيوع جاهلية .بيع املضامني واملالقيح
  .متفق على حترميها من تلك األوجه اليت ذكرناها

ويتعلق " أنه هنى عن بيعها حىت يبدو صالحها وحىت تزهى" ه ثبت عنه عليه الصالة والسالم وأما بيع الثمار فإن
  .بذلك مسائل مشهورة
  .نذكر منها حنن عيوهنا

وذلك أن بيع الثمار ال خيلو أن تكون قبل أن ختلق أو بعد أن ختلق مث إذا خلقت ال خيلو أن تكون بعد الصرام أو 
  .قبله

فال خيلو أن تكون قبل أن تزهى أو بعد أن تزهى وكل واحد من هذين ال خيلو أن يكون بيعا مث إذا كان قبل الصرام 
مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع أما القسم األول وهو بيع الثمار قبل أن ختلق فجميع العلماء مطبقون على 

  .مةمنع ذلك ألنه من باب النهي عن بيع ما مل خيلق ومن باب بيع السنني واملعاو
وهي بيع الشجر أعواما إال ما روي " أنه هنى عن بيع السنني وعن بيع املعاومة"وقد روي عنه عليه الصالة والسالم 

  .عن عمر بن اخلطاب وابن الزبري أهنما كانا جييزان بيع الثمار سنني
از ذلك على التفصيل وأما بيعها بعد الصرام فال خالف يف جوازه وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جو

  .الذي نذكره إال ما روي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن
وعن عكرمة أنه ال جيوز إال بعد الصرام فإذا قلنا بقول اجلمهور إنه جيوز قبل الصرام فال خيلو أن تكون بعد أن 

  .تزهى أو قبل أن تزهى
  .و بشرط التبقيةوقد قلنا إن ذلك ال خيلو أن يكون بيعا مطلقا أو بيعا بشرط القطع أ

  .فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فال خالف يف جوازه إال ما روي عن الثوري وابن أيب ليلى من منع ذلك



  .وهي رواية ضعيفة
  .وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فال خالف يف أنه ال جيوز إال ما ذكره اللخمي من جوازه خترجيا على املذهب

  .مطلقا فاختلف يف ذلك فقهاء األمصاروأما بيعها قبل الزهو 
  .فجمهورهم على أنه ال جيوز مالك والشافعي وأمحد وإسحاق والليث والثوري وغريهم

وقال أبو حنيفة جيوز ذلك إال أنه يلزم املشتري عنده فيه القطع ال من جهة ما هو بيع ما مل يره بل من جهة أن ذلك 
  .شرط عنده يف بيع الثمر على ما سيأيت بعد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه "أما دليل اجلمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهو فاحلديث الثابت عن ابن عمر 
  وسلم هنى عن بيع الثمار حىت

فعلم أن ما بعد الغاية خبالف ما قبل الغاية وأن هذا النهي يتناول البيع املطلق " يبدو صالحها هنى البائع واملشتري
ظهر للجمهور أن املعىن يف هذا خوف ما يصيب الثمار من اجلائحة غالبا قبل أن تزهى لقوله عليه بشرط التبقية وملا 

أرأيت إن منع اهللا الثمرة فبم يأخذ "الصالة والسالم يف حديث أنس بن مالك بعد هنيه عن بيع الثمرة قبل الزهو 
هي عن البيع قبل اإلزهاء بل رأى أن معىن مل حيمل العلماء النهي يف هذا على اإلطالق أعين الن" أحدكم مال أخيه

  .النهي هو بيعه بشرط التبقية إىل اإلزهاء فأجازوا بيعها قبل اإلزهاء بشرط القطع
واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا يف هذه احلال هل حيمل على القطع وهو اجلائز أو على التبقية املمنوعة فمن محل 

تناوله بعمومه قال ال جيوز ومن محله على القطع قال جيوز واملشهور عن اإلطالق على التبقية أو رأى أن النهي ي
  .مالك أن اإلطالق حممول على التبقية وقد قيل عنه إنه حممول على القطع

  .وأما الكوفيون فحجتهم يف بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهى
 قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن من باع خنال:" حديث ابن عمر الثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

قالوا فلما جاز أن يشترطه املبتاع جاز بيعه مفردا ومحلوا احلديث الوارد بالنهي عن بيع الثمار قبل " يشترطها املبتاع
كان الناس يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه :"أن تزهى على الندب واحتجوا لذلك مبا روي عن زيد بن ثابت قال 

ن الثمار قبل أن يبدو صالحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال املبتاع أصاب الثمر الزمان أصابه وسلم يتبايعو
ما أضر به قشام ومراض لعاهات يذكروهنا فلما كثرت خصومتهم عند النيب قال كاملشورة يشري هبا عليهم ال تبيعوا 

هو ظهور " حىت يبدو صالحه:"يث يف قوله ورمبا قالوا إن املعىن الذي دل عليه احلد" الثمر حىت يبدو صالحها
وقد كان جيب " أرأيت إن منع اهللا الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟"الثمرة بدليل قوله عليه الصالة والسالم 

على من قال من الكوفيني هبذا القول ومل يكن يرى رأي أيب حنيفة يف أن من ضرورة بيع الثمار القطع أن اجييز بيع 
دو صالحها على شرط التبقية فاجلمهور حيملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل اإلزهاء على اخلصوص الثمار قبل ب

  .أعين إذا بيع الثمر مع األصل
  وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهو فال خالف فيه واإلطالق

  .احلديث" ع اهللا الثمرةأرأيت إن من"فيه عند مجهور فقهاء األمصار يقتضي التبقية بدليل قوله عليه الصالة والسالم 
ووجه الدليل منه أن اجلوائح إمنا تطرأ يف األكثر على الثمار قبل بدو الصالح وأما بعد بدو الصالح فال تظهر إال 

  .قليال ولو مل جيب يف املبيع بشرط التبقية مل يكن هنالك جائحة تتوقع وكان هذا الشرط باطال
رط التبقية واإلطالق عندهم كما قلنا حممول على القطع وهو خالف وأما احلنفية فال جيوز عندهم بيع الثمر بش



مفهوم احلديث وحجتهم أن نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه وإال حلقه الغرر ولذلك مل جيز أن تباع األعيان إىل 
  .أجل

ة فالكوفيون واجلمهور على أن بيع الثمار مستثىن من بيع األعيان إىل أجل لكون الثمر ليس ميكن أن ييبس كله دفع
  .خالفوا اجلمهور يف بيع الثمار يف موضعني أحدمها يف جواز بيعها قبل أن تزهى

والثاين يف منع تبقيتها بالشرط بعد اإلزهاء أو مبطلق العقد وخالفهم يف املوضع األول أقوى من خالفهم يف املوضع 
ل أقرب ألنه من باب اجلمع بني حديثي ابن الثاين أعين يف شرط القطع وإن أزهى وإمنا كان خالفهم يف املوضع األو

عمر املتقدمني ألن ذلك أيضا مروي عن عمر بن اخلطاب وابن الزبري وأما بدو الصالح الذي جوز رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم البيع بعده فهو أن يصفر فيه البسر ويسود فيه العنب إن كان مما يسود وباجلملة أن تظهر يف الثمر 

ذا هو قول مجاعة فقهاء األمصار ملا رواه مالك عن محيد عن أنس أنه صلى اهللا عليه وسلم سئل عن صفة الطيب ه
أنه هنى عن بيع العنب حىت يسود واحلب حىت "وروي عنه عليه الصالة والسالم " حىت حيمر:"قوله حىت يزهى فقال 

  ".يشتد
لثريا وذلك الثنيت عشرة ليلة خلت من أيار وهو وكان زيد بن ثابت يف رواية مالك عنه ال يبيع مثاره حىت تطلع ا

  مايو وهو قول ابن عمر أيضا
سئل عن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه هنى عن بيع الثمار حىت تنجو من العاهات فقال عبد اهللا بن عمر "

لنجم صباحا رفعت إذا طلع ا:" وروي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" ذلك وقت طلوع الثريا
وروى ابن القاسم عن مالك أنه ال بأس أن يباع احلائط وإن مل يزه إذا أزهى ما حوله من " العاهات عن أهل البلد 

  احليطان إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة يريد واهللا أعلم طلوع الثريا إال أن املشهور عنه أنه

ال يعترب مع اإلزهاء طلوع الثريا فاحملصل يف بدو الصالح للعلماء  ال يباع حائط حىت يبدو فيه الزهو وقد قيل إنه
ثالثة أقوال قول إنه اإلزهاء وهو املشهور وقول إنه طلوع الثريا وإن مل يكن يف احلائط يف حني البيع إزهاء وقول 

نه أجناس من الثمر األمران مجيعا وعلى املشهور من اعتبار اإلزهاء يقول مالك إنه إذا كان يف احلائط الواحد بعي
خمتلفة الطيب مل يبع كل صنف منها إال بظهور الطيب فيه وخالفه يف ذلك الليث وأما األنواع املتقاربة الطيب 
فيجوز عنده بيع بعضها بطيب البعض وبدو الصالح املعترب عن مالك يف الصنف الواحد من الثمر هو وجود 

زهاء مبكرا يف بعضه تبكريا يتراخى عنه البعض بل إذا كان متتابعا اإلزهاء يف بعضه ال يف كله إذا مل يكن ذلك اإل
  .ألن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه يف الغالب من العاهات هو إذا بدأ الطيب يف الثمرة ابتداء متناسقا غري منقطع

البساتني من جنس وعند مالك أنه إذا بدا الطيب يف خنلة بستان جاز بيعه وبيع البساتني اجملاورة له إذا كان خنل 
  .واحد

  .وقال الشافعي ال جيوز إال بيع خنل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط
  .ومالك اعترب الوقت الذي تؤمن فيه العاهة إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد

وهي  والشافعي اعترب نقصان خلقة الثمر وذلك أنه إذا مل يطب كان من بيع ما مل خيلق وذلك أن صفة الطيب فيه
مشتراة مل ختلق بعد لكن هذا كما قال ال يشترط يف كل مثرة بل يف بعض مثرة جنة واحدة وهذا مل يقل به أحد فهذا 

  .هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الثمار
ومن املسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه عليه الصالة والسالم من النهي عن بيع السنبل حىت 

عنب حىت يسود وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه ال جيوز بيع احلنطة يف سنبلها دون السنبل ألنه بيع ما مل يبيض وال



  .تعلم صفته وال كثرته
واختلفوا يف بيع السنبل نفسه مع احلب فجوز ذلك مجهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأهل املدينة وأهل الكوفة 

  .وإن اشتد ألنه من باب الغرر وقياسا على بيعه خملوطا بتبنه بعد الدرس وقال الشافعي ال جيوز بيع النسبل نفسه
  .وحجة اجلمهور شيئان األثر والقياس

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع النخيل حىت تزهى وعن " فأما األثر فما روي عن نافع عن ابن عمر 
  هي زيادة علىو" السنبل حىت تبيض وتأمن العاهة هنى البائع واملشتري

ما رواه مالك من هذا احلديث والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة وروي عن الشافعي أنه ملا وصلته هذه الزيادة 
  .رجع عن قوله وذلك أنه ال يصح عنده قياس مع وجود احلديث

  وأما
  .بيع السنبل إذا أفرك ومل يشتد فال جيوز عند مالك إال على القطع

  .حمصود وأما بيع السنبل غري
  .فقيل عن مالك جيوز وقيل ال جيوز إال إذا كان يف حزمه

وأما بيعه يف تبنه بعد الدرس فال جيوز بال خالف فيما أحسب هذا إذا كان جزافا فأما إذا كان مكيال فجائز عند 
  .مالك وال أعرف فيه قوال لغريه

فقال الكوفيون على البائع حىت يعمله واختلف الذين أجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه 
  .حبا للمشتري وقال غريهم هو على املشتري

وذلك من حديث ابن عمر " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيعتني يف بيعة"ومن هذا الباب ما ثبت 
  .وحديث ابن مسعود وأيب هريرة

  .قال أبو عمر وكلها من نقل العدول
مبوجب هذا احلديث عموما واختلفوا يف التفصيل أعين يف الصورة اليت ينطلق عليها هذا  فاتفق الفقهاء على القول

  .االسم من اليت ال ينطلق عليها
واتفقوا أيضا على بعضها وذلك يتصور على وجوه ثالثة أحدها إما يف مثمونني بثمنني أو مثمون واحد بثمنني أو 

  .مثمونني بثمن واحد على أن أحد البيعني قد لزم
أما يف مثمونني بثمنني فإن ذلك يتصور على وجهني أحدمها أن يقول له أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعين 

  .هذه الدار بثمن كذا والثاين أن يقول له أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه األخرى بدينارين
يكون أحد الثمنني نقدا واآلخر نسيئة وأما بيع مثمون واحد بثمنني فإن ذلك يتصور أيضا على وجهني أحدمها أن 

مثل أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدا بثمن كذا على أن أشتريه منك إىل أجل كذا بثمن كذا وأما مثمونان بثمن 
  .واحد فمثل أن يقول له أبيعك أحد هذين بثمن كذا

غالم بكذا فنص الشافعي على أنه ال فأما الوجه األول وهو أن يقول له أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعين هذا ال
جيوز ألن الثمن يف كليهما يكون جمهوال ألنه لو أفرد املبيعني مل يتفقا يف كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا عليه 

  .يف املبيعني يف عقد واحد وأصل الشافعي يف رد بيعتني يف بيعة إمنا هو جهل الثمن أو املثمون
  يقول أبيعك هذه السلعة وأما الوجه الثاين وهو أن



بدينار أو هذه األخرى بدينارين على أن البيع قد لزم يف أحدمها فال جيوز عند اجلميع وسواء أكان النقد واحدا أو 
خمتلفا وخالف عبد العزيز بن أيب سلمة يف ذلك فأجازه إذا كان النقد واحدا أو خمتلفا وعلة منعه عند اجلميع اجلهل 

الذرائع ألنه ممكن أن خيتار يف نفسه أحد الثوبني فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينار وعند مالك من باب سد 
  .وذلك ال جيوز على أصل مالك

وأما الوجه الثالث وهو أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو نسيئة بكذا فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فال 
بيع الزما يف أحدمها فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي ألهنما افترقا خالف يف أنه ال جيوز وأما إذا مل يكن ال

على مثن غري معلوم وجعله مالك من باب اخليار ألنه إذا كان عنده على اخليار مل يتصور فيه ندم يوجب حتويل أحد 
  .الثمنني يف اآلخر وهذا عند مالك هو املانع
ي وأيب حنيفة من جهة جهل الثمن فهو عندمها من بيوع الغرر اليت هني فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافع

عنها وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة املوجبة للربا إلمكان أن يكون الذي له اخليار قد اختار أوال إنفاذ العقد 
الثاين فكأنه باع أحد بأحد الثمنني املؤجل أو املعجل مث بدا له ومل يظهر ذلك فيكون قد ترك أحد الثمنني للثمن 

الثمنني بالثاين فيدخله مثن بثمن نسيئة أو نسيئة ومتفاضال وهذا كله إذا كان الثمن نقدا وإن كان الثمن غري نقد بل 
  .طعاما دخله وجه آخر وهو بيع الطعام بالطعام متفاضال

  .وأما إذا قال أشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على أن تبيعه مين إىل أجل
  .دهم ال جيوز بإمجاع ألنه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده ويدخله أيضا علة جهل الثمنفهو عن

وأما إذا قال له أبيعك أحد هذين الثوبني بدينار وقد لزمه أحدمها أيهما خيتار وافترقا قبل اخليار فإذا كان الثوبان من 
خالف بني مالك والشافعي يف أنه ال جيوز وقال عبد العزيز بن  صنفني ومها مما جيوز أن يسلم أحدمها يف الثاين فإنه ال

  .أيب سلمة إنه جيوز وعلة املنع اجلهل والغرر
وأما إن كانا من صنف واحد فيجوز عند مالك وال جيوز عند أيب حنيفة والشافعي وأما مالك فإنه أجازه ألنه جييز 

  .عنده يف ذلكاخليار بعد عقد البيع يف األصناف املستوية لقلة الغرر 
  .وأما من ال جييزه فيعتربه بالغرر الذي ال جيوز

  .ألهنما افترقا على بيع غري معلوم
  وباجلملة

  .فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثري يف املبيعات ال جيوز
  .وأن القليل جيوز

  .وخيتلفون يف أشياء من أنواع الغرر
ر القليل املباح لترددها بني القليل والكثري فإذا قلنا باجلواز على فبعضهم يلحقها بالغرر الكثري وبعضهم يلحقها بالغر

مذهب مالك فقبض الثوبني من املشتري على أن خيتار فهلك أحدمها أو أصابه عيب فمن يصيبه ذلك فقيل تكون 
  .املصيبة بينهما

  .وقيل بل يضمنه كله املشتري
  .إال أن تقوم البينة على هالكه

ثياب وما يغاب عليه وبني ما ال يغاب عليه كالعبد فيضمن فيما يغاب عليه وال يضمن فيما وقيل فرق يف ذلك بني ال
  .ال يغاب عليه



  .وأما هل يلزمه أخذ الباقي قيل يلزم
  .وقيل ال يلزم

  .وهذا يذكر يف أحكام البيوع
رر وأما عند مالك فمنها وينبغي أن نعلم أن املسائل الداخلة يف هذا املعىن هي أما عند فقهاء األمصار فمن باب الغ

  .ما يكون عنده من باب ذرائع الربا ومنها ما يكون من باب الغرر
  .فهذه هي املسائل اليت تتعلق باملنطوق به يف هذا الباب

وأما هنيه عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط فهو وإن كان سببه الغرر فاألشبه أن نذكرها يف املبيعات الفاسدة من قبل 
  .الشروط

وأما املسائل املسكوت عنها يف هذا الباب املختلف فيها بني فقهاء األمصار فكثرية لكن نذكر منها أشهرها ) فصل( 
  .لتكون كالقانون للمجتهد النظار

  .مسألة املبيعات على نوعني مبيع حاضر مرئي فهذا ال خالف يف بيعه
  ال جيوز حبال من األحوال ال ومبيع غائب أو متعذر الرؤية فهنا اختلف العلماء فقال قوم بيع الغائب

  .ما وصف وال ما مل يوصف
وهذا أشهر قويل الشافعي وهو املنصوص عند أصحابه أعين أن بيع الغائب على الصفة ال جيوز وقال مالك وأكثر 
أهل املدينة جيوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغري فيه قبل القبض صفته وقال أبو حنيفة 

  .وز بيع العني الغائبة من غري صفة مث له إذا رآها اخليار فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء ردهجي
وكذلك املبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة 

ب جيوز بيع الغائب من غري صفة على فهو الزم وعند الشافعي ال ينعقد البيع أصال يف املوضعني وقد قيل يف املذه
  :شرط اخليار خيار الرؤية وقع ذلك يف املدونة وأنكره عبد الوهاب وقال

  .هو خمالف ألصولنا
  :وسبب اخلالف

هل نقصان العلم املتعلق بالصفة عن العلم املتعلق باحلس هو جهل مؤثر يف بيع الشيء فيكون من الغرر الكثري أم 
اليسري املعفو عنه فالشافعي رآه من الغرر الكثري ومالك رآه من الغرر اليسري وأما أبو  ليس مبؤثر وأنه من الغرر

حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه ال غرر هناك وإن مل تكن له رؤية وأما مالك فرأى أن اجلهل املقترن 
تنوب عن املعاينة ملكان غيبة املبيع أو ملكان بعدم الصفة مؤثر يف انعقاد البيع وال خالف عند مالك أن الصفة إمنا 

املشقة اليت يف نشره وما خياف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه وهلذا أجاز البيع على الربنامج على الصفة 
  .ومل جيز عنده بيع السالح يف جرابه وال الثوب املطوي يف طيه حىت ينشر أو ينظر إىل ما يف جراهبا

ة مبا روي عن ابن املسيب أنه قال قال أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وددنا أن عثمان بن واحتج أبو حنيف
عفان وعبد الرمحن بن عوف تبايعا حىت نعلم أيهما أعظم جدا يف التجارة فاشترى عبد الرمحن من عثمان بن عفان 

  .فرسا بأرض له أخرى بأربعني ألفا أو أربعة آالف
  .فذكر متام اخلرب

  .ع الغائب مطلقا وال بد عند أيب حنيفة من اشتراط اجلنسوفيه بي
ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر وهو هل هو موجود وقت العقد أو 



  .معدوم ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة إال أن يكون مأمونا كالعقار
  .متقدمة أعين إذا كان من القرب حبيث يؤمن أن تتغري فيهومن ههنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية 

  .فاعلمه
وأمجعوا على أنه ال جيوز بيع األعيان إىل أجل وأن من شرطها تسليم املبيع إىل املبتاع بأثر عقد الصفقة إال ) مسألة(

جييزوا فيها النقد كما مل  أن مالكا وربيعة وطائفة من أهل املدينة أجازوا بيع اجلارية الرفيعة على شرط املواضعة ومل
  .جيزه مالك يف بيع الغائب

وإمنا منع ذلك اجلمهور ملا يدخله من الدين بالدين ومن عدم التسليم ويشبه أن يكون بيع الدين بالدين من هذا 
ن هذا الباب أعين ملا يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفني ال من باب الربا وقد تكلمنا يف علة الدين بالدين وم

الباب ما كان يرى ابن القاسم أنه ال جيوز أن يأخذ الرجل من غرميه يف دين له عليه مترا قد بدا صالحه ويراه من 
  إمنا الدين بالدين مامل.باب الدين بالدين وكان أشهب جييز ذلك ويقول

واخر وهو القياس عند يشرع يف قبض شيء منه أعين أنه كان يرى أن قبض األوائل من األمثان يقوم مقام قبض األ
  .كثري من املالكيني وهو قول الشافعي وأيب حنيفة

أمجع فقهاء األمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وإن مل تطب مجلته معا واختلفوا ) مسألة(
تتصل فإن مل تتصل فيما يثمر بطونا خمتلفة وحتصيل مذهب مالك يف ذلك أن البطون املختلفة ال ختلو أن تتصل أو ال 

مل يكن بيع ما مل خيلق منها داخال فيما خلق كشجر التني يوجد فيه الباكور والعصري مث إن اتصلت فال خيلو أن تتميز 
  .البطون أو ال تتميز فمثال املتميز جز القصيل الذي جيز مدة بعد مدة
ز عنه وينفصل روايتان إحدامها اجلواز واألخرى ومثال غري املتميز املباطخ واملقاثئ والباذجنان والقرع ففي الذي يتمي

  .املنع
ويف الذي يتصل وال يتميز قول واحد وهو اجلواز وخالفه الكوفيون وأمحد وإسحق والشافعي يف هذا كله فقالوا ال 
جيوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر وحجة مالك فيما ال يتميز أنه ال ميكن حبس أوله على آخره فجاز أن يباع ما 

خيلق منها مع ما خلق وبدا صالحه أصله جواز بيع ما مل يطب من الثمر مع ما طاب ألن الغرر يف الصفة شبهه  مل
  .بالغرر يف عني الشيء

وكأنه رأى أن الرخصة ههنا جيب أن تقاس على الرخصة يف بيع الثمار أعين ما طاب مع ما مل يطب ملوضع الضرورة 
ضع الضرورة ولذلك منع على إحدى الروايتني عنده بيع القصيل بطنا أكثر واألصل عنده أن من الغرر ما جيوز ملو

  .من واحد ألنه ال ضرورة هناك إذا كان متميزا
  .وأما وجه اجلواز يف القصيل فتشبيها له مبا ال يتميز وهو ضعيف

  .وأما اجلمهور فإن هذا كله عندهم من بيع ما مل خيلق ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة
للفت واجلزر والكرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا صالحه وهو استحقاقه لألكل ومل جيزه الشافعي إال مقلوعا وا

  .ألنه من باب بيع املغيب ومن هذا الباب بيع اجلوز واللوز والباقال يف قشره أجازه مالك ومنعه الشافعي
  :والسبب يف اختالفهم

من املؤثر وذلك أهنم اتفقوا أن الغرر ينقسم هبذين القسمني وأن غري املؤثر هل هو من الغرر املؤثر يف البيوع أم ليس 
  .هو اليسري أو الذي تدعو إليه الضرورة أو ما مجع األمرين

  ومن هذا الباب بيع السمك يف الغدير



  .هأو الربكة اختلفوا فيه أيضا فقال أبو حنيفة جيوز ومنعه مالك والشافعي فيما أحسب وهو الذي تقتضي أصول
ومن ذلك بيع اآلبق أجازه قوم بإطالق ومنعه قوم بإطالق ومنهم الشافعي وقال مالك إذا كان معلوم الصفة معلوم 
املوضع عند البائع واملشتري جاز وأظنه اشترط أن يكون معلوم اإلباق ويتواضعان الثمن أعين أنه ال يقبضه البائع 

وسلف وهذا أصل من أصوله مينع به النقد يف بيع املواضعة ويف  حىت يقبضه املشتري ألنه يتردد عند العقد بني بيع
  .بيع الغائب غري املأمون وفيما كان من هذا اجلنس

  .وممن قال جبواز بيع اآلبق والبعري الشارد عثمان البيت
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن شراء "واحلجة للشافعي حديث شهر بن حوشب عن أيب سعيد اخلدري 

" عبد اآلبق وعن شراء ما يف بطون األنعام حىت تضع وعن شراء ما يف ضروعها وعن شراء الغنائم حىت تقسمال
  .وأجاز مالك بيع لنب الغنم أياما معدودة إذا كان ما حيلب منها معروفا يف العادة

  .ومل جيز ذلك يف الشاة الواحدة وقال سائر الفقهاء ال جيوز ذلك إال بكيل معلوم بعد احللب
  .ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم يف جلده

ومن هذا الباب بيع املريض أجازه مالك إال أن يكون ميؤوسا منه ومنعه الشافعي وأبو حنيفة وهي رواية أخرى عنه 
ومن هذا الباب بيع تراب املعدن والصواغني فأجاز مالك بيع تراب املعدن بنقد خيالفه أو بعرض ومل جيز بيع تراب 

ومنع الشافعي البيع يف األمرين مجيعا وأجازه قوم يف األمرين مجيعا وبه قال احلسن البصري فهذه هي البيوع  الصاغة
  .اليت خيتلف فيها أكثر ذلك من قبل اجلهل بالكيفية

أن وأما اعتبار الكمية فإهنم اتفقوا على أنه ال جيوز أن يباع شيء من املكيل أو املوزون أو املعدود أو املمسوح إال 
يكون معلوم القدر عند البائع واملشتري واتفقوا على أن العلم الذي يكون هبذه األشياء من قبل الكيل املعلوم أو 

الصنوج املعلومة مؤثر يف صحة البيع ويف كل ما كان غري معلوم الكيل والوزن عند البائع واملشتري من مجيع 
العلم مبقادير هذه األشياء اليت تكون من قبل احلزر والتخمني  األشياء املكيلة واملوزونة واملعدودة واملمسوحة وأن

  .وهو الذي يسمونه اجلزاف جيوز يف أشياء ومينع يف أشياء
  وأصل مذهب مالك يف ذلك أنه جيوز يف كل ما املقصود منه الكثرة ال آحاد وهو عنده على أصناف منها ما أصله

ها ما أصله اجلزاف ويكون مكيال وهي املمسوحات كاألرضني الكيل وجيوز جزافا وهي املكيالت واملوزونات ومن
والثياب ومنها ما ال جيوز فيها التقدير أصال بالكيل والوزن بل إمنا جيوز فيها العدد فقط وال جيوز بيعها جزافا وهي 

  .كما قلنا اليت املقصود منها آحاد أعياهنا
ا جزافا وال جيوز ذلك يف الدراهم والدنانري وقال أبو حنيفة وعند مالك أن الترب والفضة الغري املسكوكني جيوز بيعهم

  .والشافعي جيوز ويكره
وجيوز عند مالك أن تباع الصربة اجملهولة على الكيل أي كل كيل منها بكذا فما كان فيها من األكيال وقع من 

  .الذي مسياه تلك القيمة بعد كيلها والعلم مببلغها وقال أبو حنيفة ال يلزم إال يف كيل واحد وهو
وجيوز هذا البيع عند مالك يف العبيد والثياب ويف الطعام ومنعه أبو حنيفة يف الثياب والعبيد ومنع ذلك غريه يف 

  .الكل فيما أحسب للجهل مببلغ الثمن
وجيوز عند مالك أن يصدق املشتري البائع يف كيلها إذا مل يكن البيع نسيئة ألنه يتهمه أن يكون صدقه لينظره 

لنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الطعام حىت جترى فيه " ثمن وعند غريه ال جيوز ذلك حىت يكتاهلا املشتريبال
وأجازه قوم على اإلطالق وممن منعه أبو حنيفة والشافعي وأمحد وممن أجازه بإطالق عطاء بن أيب رباح " الصيعان



يبيع املكيل جزافا ممن جيهل الكيل وال جيوز عند الشافعي وابن أيب مليكة وال جيوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل و
  .وأيب حنيفة

  .واملزابنة املنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب وهي
بيع جمهول الكمية مبجهول الكمية وذلك أما يف الربويات فلموضع التفاضل وأما يف غري الربويات فلعدم حتقق 

  .القدر
  نياالباب الرابع يف بيوع الشروط والث

وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إىل الفساد الذي يكون من قبل الغرر ولكن ملا تضمنها النص 
  .وجب أن جتعل قسما من أقسام البيوع الفاسدة على حدة

ابتاع مين رسول اهللا صلى اهللا " واألصل يف اختالف الناس يف هذا الباب ثالثة أحاديث أحدها حديث جابر قال 
  .وهذا احلديث يف الصحيح" وسلم بعريا وشرط ظهره إىل املدينة عليه 

  كل شرط ليس يف كتاب:" واحلديث الثاين حديث بريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .واحلديث متفق على صحته" اهللا فهو باطل ولو كان مائة شرط
احملاقلة واملزابنة واملخابرة واملعاومة والثنيا  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن:" والثالث حديث جابر قال

  .وهو أيضا يف الصحيح خرجه مسلم" ورخص يف العرايا
فاختلف " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع وشرط"ومن هذا الباب ما روي عن أيب حنيفة أنه روى 

  .لشرط جائزالعلماء لتعارض هذه األحاديث يف بيع وشرط فقال قوم البيع فاسد وا
وممن قال هبذا القول الشافعي وأبو حنيفة وقال قوم البيع جائز والشرط جائز وممن قال هبذا القول ابن أيب شربمة 

وقال قوم البيع جائز والشرط باطل وممن قال هبذا القول ابن أيب ليلى وقال أمحد البيع جائز مع شرط واحد وأما مع 
ذ بعموم هنيه عن بيع وشرط ولعموم هنيه عن الثنيا ومن أجازمها مجيعا أخذ شرطني فال فمن أبطل البيع والشرط أخ

حبديث عمر الذي ذكر فيه البيع والشرط ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة ومن مل جيز 
:" وسلمالشرطني وأجاز الواحد احتج حبديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ".ال حيل سلف وبيع وال جيوز شرطان يف بيع وال ربح ما مل تضمن وال بيع ما ليس هو عندك
وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثالثة أقسام شروط تبطل هي والبيع معا وشروط جتوز هي والبيع معا وشروط 

  .تبطل ويثبت البيع
ك املشترط بشرطه بطل البيع وإن تركه جاز البيع وقد يظن أن عنده قسما رابعا وهو أن من الشروط ما إن متس

وإعطاء فروق بينة يف مذهبه بني هذه األصناف األربعة عسري وقد رام ذلك كثري من الفقهاء وإمنا هي راجعة إىل 
كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي خيل بصحة البيوع ومها الربا والغرر وإىل قلته وإىل التوسط بني 

ىل ما يفيد نقصا يف امللك فما كان دخول هذه األشياء فيه كثريا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط وما ذلك أو إ
  .كان قليال أجازه وأجاز الشرط فيها وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع

  .لترجيحويرى أصحابه أن مذهبه هو أوىل املذاهب إذ مبذهبه جتتمع األحاديث كلها واجلمع عندهم أحسن من ا
  .وللمتأخرين من أصحاب مالك يف ذلك تفصيالت متقاربة

  وأحد من له ذلك جدي واملازري والباجي



وتفصيله يف ذلك أن قال إن الشرط يف املبيع يقع على ضربني أولني أحدمها أن يشترطه بعد انقضاء امللك مثل من 
ري فمثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطل الشرط يبيع األمة أو العبد ويشترط أنه مىت عتق كان له والؤه دون املشت

  .حلديث بريرة
والقسم الثاين أن يشترط عليه شرطا يقع يف مدة امللك وهذا قالوا ينقسم إىل ثالثة أقسام إما أن يشترط يف املبيع 

بيع وهذا منفعة لنفسه وإما أن يشترط على املشتري منعا من تصرف عام أو خاص وإما أن يشترط إيقاع معىن يف امل
  .أيضا ينقسم إىل قسمني أحدمها أن يكون معىن من معاين الرب

  .والثاين أن يكون معىن ليس فيه من الرب شيء
فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسرية ال تعود مبنع التصرف يف أصل املبيع مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة 

  .جابريسرية مثل الشهر وقيل السنة فذلك جائز على حديث 
وأما أن يشترط منعا من تصرف خاص أو عام فذلك ال جيوز ألنه من الثنيا مثل أن يبيع األمة على أن ال يطأها أو ال 
يبيعها وأما أن يشترط معىن من معاين الرب مثل العتق فإن كان اشترط تعجيله جاز عنده وإن تأخر مل جيز لعظم الغرر 

  .فيه
لعتق املعجل قال الشافعي على أن من قوله منع بيع وشرط وحديث جابر عنده وبقول مالك يف إجازة البيع بشرط ا

  .مضطرب اللفظ ألن يف بعض رواياته أنه باعه واشترط ظهره إىل املدينة ويف بعضها أنه أعاره ظهره إىل املدينة
  .ومالك رأى هذا من باب الغرر اليسري فأجازه يف املدة القليلة ومل جيزه يف الكثرية

  .و حنيفة فعلى أصله يف منع ذلكوأما أب
وأما إن اشترط معىن يف املبيع ليس برب مثل أن ال يبيعها فذلك ال جيوز عند مالك وقيل عنه البيع مفسوخ وقيل بل 

  .يبطل الشرط فقط
وأما من قال له البائع مىت جئتك بالثمن رددت علي املبيع فإنه ال جيوز عند مالك ألنه يكون مترددا بني البيع 

  .لسلف إن جاء بالثمن كان سلفا وإن مل جيئ كان بيعاوا
واختلف يف املذهب هل جيوز ذلك يف اإلقالة أم ال فمن رأى أن اإلقالة بيع فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع ومن 

  .رأى أهنا فسخ فرق بينها وبني البيوع
عن مالك جيوز ذلك ألن حكمه حكم واختلف أيضا فيمن باع شيئا بشرط أن ال يبيعه حىت ينتصف من الثمن فقيل 

الرهن وال فرق يف ذلك بني أن يكون الرهن هو املبيع أو غريه وقيل عن ابن القاسم ال جيوز ذلك ألنه شرط مينع 
  املبتاع

التصرف يف املبيع املدة البعيدة اليت ال جيوز للبائع اشتراط املنفعة فيها فوجب أن مينع صحة البيع ولذلك قال ابن 
  .نه جائز يف األمد القصرياملواز إ

ومن املسموع يف هذا الباب هنيه صلى اهللا عليه وسلم عن بيع وسلف اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة 
واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض فمنعه أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء وأجاز مالك وأصحابه إال حممد بن 

  ل قول اجلمهور وحجة اجلمهور أن النهي يتضمن فساد املنهي عنه مع أنعبد احلكم وقد روي عن مالك مث
  .الثمن يكون يف املبيع جمهوال القتران السلف به

وقد روي أن حممد بن أمحد بن سهل الربمكي سأل عن هذه املسألة إمساعيل بن إسحاق املالكي فقال له ما الفرق 
ر وزق مخر فلما عقد البيع قال أنا أدع الزق قال وهذا البيع بني السلف والبيع وبني رجل باع غالما مبائة دينا



مفسوخ عند العلماء بإمجاع فأجاب إمساعيل عن هذا جبواب ال تقوم به حجة وهو أن قال له الفرق بينهما أن 
مشترط السلف هو خمري يف تركه أو عدم تركه وليس كذلك مسألة زق اخلمر وهذا اجلواب هو نفس الشيء الذي 

ه بالفرق وذلك أنه يقال له مل كان هنا خمريا ومل يكن هنالك خمريا يف أن يترك الزق ويصح البيع واألشبه أن طولب في
يقال إن التحرمي ههنا مل يكن لشيء حمرم بعينه وهو السلف ألن السلف مباح وإمنا وقع التحرمي من أجل االقتران 

امتنع من قبل اقتران الشرط به وهنالك إمنا امتنع البيع من أعين اقتران البيع به وكذلك البيع يف نفسه جائز وإمنا 
  .أجل اقتران شيء حمرم لعينه به ال أنه شيء حمرم من قبل الشرط

ونكتة املسألة هل إذا حلق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم ال يرتفع كما ال يرتفع 
قتران احملرم العني به وهذا أيضا ينبين على أصل آخر هو هل هذا الفساد الفساد الالحق للبيع احلالل من أجل ا

  .حكمي أو معقول فإن قلنا حكمي مل يرتفع بارتفاع الشرط وإن قلنا معقول ارتفع بارتفاع الشرط
  .فمالك رآه معقوال واجلمهور رأوه غري معقول

ك ليس ينعقد عندهم أصال وإن ترك الربا والفساد الذي يوجد يف بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكمي ولذل
  .بعد البيع أو ارتفع الغرر

  .واختلفوا يف حكمه إذا وقع على ما سيأيت يف أحكام البيوع الفاسدة
  .ومن هذا الباب بيع العربان فجمهور علماء األمصار على أنه غري جائز

  وحكي عن قوم من التابعني أهنم

  .بن احلارث وزيد بن أسلم أجازوه ، منهم جماهد وابن سريين ونافع
وصورته أن يشتري الرجل شيئا فيدفع إىل املبتاع من مثن ذلك املبيع شيئا على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك 

املدفوع من مثن السلعة وإن مل ينفذ ترك املشتري بذلك اجلزء من الثمن عند البائع ومل يطالبه به وإمنا صار اجلمهور 
اب الغرر واملخاطرة وأكل املال بغري عوض وكان زيد يقول أجازه رسول اهللا صلى اهللا عليه إىل منعه ألنه من ب

  .وسلم
  .وقال أهل احلديث ذلك غري معروف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ويف االستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها أعين هل تدخل حتت النهي عن الثنيا أم ليست 
فمن ذلك أن يبيع الرجل حامال ويستثين ما يف بطنها فجمهور فقهاء األمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي  تدخل

  .والثوري على أنه ال جيوز وقال أمحد وأبو ثور وداود ذلك جائز وهو مروي عن ابن عمر
  :وسبب اخلالف

لبائع فمن قال مبيع قال ال جيوز وهو من هل املستثىن مبيع مع ما استثىن منه أم ليس مببيع وإمنا هو باق على ملك ا
  .الثنيا املنهي عنها ملا فيها من اجلهل بصفته وقلة الثقة بسالمة خروجه ومن قال هو باق على ملك البائع أجاز ذلك
وحتصيل مذهب مالك فيمن باع حيوانا واستثىن بعضه أن ذلك البعض ال خيلو أن يكون شائعا أو معينا أو مقدرا 

  .ا فال خالف يف جوازه مثل أن يبيع عبدا إال ربعهفإن كان شائع
وأما إن كان معينا فال خيلو أن يكون مغيبا مثل اجلنني أو يكون غري مغيب فإن كان مغيبا فال جيوز وإن كان غري 
مغيب كالرأس واليد والرجل فال خيلو احليوان أن يكون مما يستباح ذحبه أو ال يكون فإن كان مما ال يستباح ذحبه 

إنه ال جيوز ألنه ال جيوز أن يبيع أحد غالما ويستثين رجله ألن حقه غري متميز وال متبعض وذلك مما ال خالف فيه ف
وإن كان احليوان مما يستباح ذحبه فإن باعه واستثىن منه عضوا له قيمة بشرط الذبح ففي املذهب فيه قوالن أحدمها 



  .بن حبيب جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأسأنه ال جيوز وهو املشهور والثاين جيوز وهو قول ا
وأما إذا مل يكن املستثىن قيمة فال خالف يف جوازه يف املذهب ووجه قول مالك إنه إن كان استثناؤه جبلده فما حتت 

  .اجللد مغيب وإن كان مل يستثنه جبلده فإنه ال يدري بأي صفة خيرج له بعد كشط اجللد عنه
  أنه استثىن عضوا معينا معلوما فلم يضره ما عليه منووجه قول ابن حبيب 

  .اجللد أصله شراء احلب يف سنبله واجلوز يف قشره
وأما إن كان املستثىن من احليوان بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظا به جزءا مقدرا مثل أرطال من جزور فعن 

اإلجازة يف األرطال اليسرية فقط وهي رواية ابن مالك يف ذلك روايتان إحدامها املنع وهي رواية ابن وهب والثانية 
  .القاسم

  .وأمجعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل مثر حائطه واستثناء خنالت معينات منه قياسا على جواز شرائها
بيع ما واتفقوا على أنه ال جيوز أن يستثين من حائط له عدة خنالت غري معينات إال بتعيني املشتري هلا بعد البيع ألنه 

مل يره املتبايعان واختلفوا يف الرجل يبيع احلائط ويستثىن منه عدة خنالت بعد البيع فمنعه اجلمهور ملكان اختالف 
  .صفة النخيل وروي عن مالك إجازته ومنع ابن القاسم قوله يف النخالت وأجازه يف استثناء الغنم

من حائطه على أن يعينها بعد الشراء املشتري وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم يف شراء خنالت معدودة 
  .فأجازه مالك ومنعه ابن القاسم

وكذلك اختلفوا إذا استثىن البائع مكيلة من حائط قال أبو عمر بن عبد الرب فمنع ذلك فقهاء األمصار الذين تدور 
ع ألنه استثناء مكيل من الفتوى عليهم وألفت الكتاب على مذاهبهم لنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن الثنيا يف البي

جزاف وأما مالك وسلفه من أهل املدينة فإهنم أجازوا ذلك فيما دون الثلث ومنعوه فيما فوقه ومحلوا النهي عن 
الثنيا على ما فوق الثلث وشبهوا بيع ما عدا املستثىن ببيع الصربة اليت ال يعلم مبلغ كيلها فتباع جزافا ويستثىن منها 

ضا خمتلف فيه أعين إذا استثين منها كيل معلوم واختلف العلماء من هذا الباب يف بيع كيل ما وهذا األصل أي
وإجارة معا يف عقد واحد فأجازه مالك وأصحابه ومل جيزه الكوفيون وال الشافعي ألن الثمن يرون أنه يكون حينئذ 

  .جمهوال ومالك يقول إذا كانت
  .لذين منعوه من باب بيعتني يف بيعةاإلجارة معلومة مل يكن الثمن جمهوال ورمبا رآه ا

  .وأمجعوا على أنه ال جيوز السلف أو البيع كما قلنا
واختلف قول مالك يف إجازة السلف والشركة فمرة أجاز ذلك ومرة منعه وهذه كلها اختلف العلماء فيها 

ملنع يف مسألة منها منعها الختالفهم باألقل واألكثر يف وجود علل املنع فيها املنصوص عليها فمن قويت عنده علة ا
  ومن مل تقو عنده أجازها وذلك راجع إىل ذوق اجملتهد ألن هذه املواد يتجاذب القول فيها إىل الضدين على السواء

عند النظر فيها ولعل يف أمثال هذه املواد يكون القول بتصويب كل جمتهد صوابا وهلذا ذهب بعض العلماء يف أمثال 
  .هذه املسائل إىل التخيري

  الباب اخلامس
  يف البيوع املنهي عنها من أجل الضرر أو الغنب

واملسموع من هذا الباب ما ثبت من هنيه صلى اهللا عليه وسلم عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه وعن أن يسوم 
  .أحد على سوم أخيه وهنيه عن تلقي الركبان وهنيه عن أن يبيع حاضر لباد وهنيه عن النجش



ال "يف تفصيل معاين هذه اآلثار اختالفا ليس مبتباعد فقال مالك معىن قوله عليه الصالة والسالم  وقد اختلف العلماء
ومعىن هنيه عن أن يسوم أحد على سوم أخيه واحد وهي يف احلالة اليت إذا ركن البائع " يبع بعضكم على بيع بعض

اشتراط العيوب أو الرباءة منها ومبثل تفسري فيها إىل السائم ومل يبق بينهما إال شيء يسري مثل اختيار الذهب أو 
  .مالك فسر أبو حنيفة هذا احلديث

أن ال يطرأ رجل آخر على املتبايعني فيقول عندي خري من هذه " ال يبع بعضكم على بيع بعض" وقال الثوري معىن 
  .السلعة

  .ومل حيد وقت ركون وال غريه
يفترقا فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خري منها وهذا بناء على وقال الشافعي معىن ذلك إذا مت البيع باللسان ومل 

مذهبه يف أن البيع إمنا يلزم باالفتراق فهو ومالك متفقان على أن النهي إمنا يتناول حالة قرب لزوم البيع وخمتلفان يف 
مصار على أن هذا البيع هذه احلالة ما هي الختالفهما فيما به يكون اللزوم يف البيع على ما سنذكره بعد وفقهاء األ

يكره وإن وقع مضى ألنه سوم على بيع مل يتم وقال داود وأصحابه إن وقع فسخ يف أي حالة وقع متسكا بالعموم 
وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما مل يفت وأنكر ابن املاجشون ذلك يف البيع فقال وإمنا قال بذلك 

  .مالك يف النكاح وقد تقدم ذلك
 دخول الذمي يف النهي عن سوم أحد على سوم غريه فقال اجلمهور ال فرق يف ذلك بني الذمي وغريه واختلفوا يف

ال يسم :" وقال األوزاعي ال بأس بالسوم على سوم الذمي ألنه ليس بأخي املسلم وقد قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .جوازهومن هنا منع قوم بيع املزايدة وإن كان اجلمهور على " أحد على سوم أخيه

  وسبب

اخلالف بينهم هل حيمل هذا النهي على الكراهة أو على احلظر مث إذا محل على احلظر فهل حيمل على مجيع األحوال 
  .أو يف حالة دون حالة

وأما هنيه عن تلقي الركبان للبيع فاختلفوا يف مفهوم النهي ما هو فرأى مالك أن املقصود بذلك أهل ) فصل(
تلقي برخص السلعة دون أهل األسواق ورأى أنه ال جيوز أن يشتري أحد سلعة حىت تدخل األسواق لئال ينفرد امل

السوق هذا إذا كان التلقي قريبا فإن كان بعيدا فال بأس به وحد القرب يف املذهب بنحو من ستة أميال ورأى أنه 
  .ن ذلك سوقهاإذا وقع جاز ولكن يشرك املشتري أهل األسواق يف تلك السلعة اليت من شأهنا أن يكو

وأما الشافعي فقال إن املقصود بالنهي إمنا هو ألجل البائع لئال يغبنه املتلقي ألن البائع جيهل سعر البلد وكان يقول 
  .إذا وقع فرب السلعة باخليار إن شاء أنفذ البيع أو رده

ه قال عليه الصالة ومذهب الشافعي هو نص يف حديث أيب هريرة الثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن
  .أخرجه مسلم وغريه" ال تتلقوا اجللب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه باخليار إذا أتى السوق: " والسالم 

فصل وأما هنيه صلى اهللا عليه وسلم عن بيع احلاضر للباد فاختلف العلماء يف معىن ذلك فقال قوم ال يبع أهل 
  .احلضر ألهل البادية قوال واحدا

  .ف عنه يف شراء احلضري للبدوي فمرة أجازه وبه قال ابن حبيبواختل
ومرة منعه وأهل احلضر عنده هم أهل األمصار وقد قيل عنه إنه ال جيوز أن يبيع أهل القرى ألهل العمود املنتقلني 

ه بالسعر ومبثل قول مالك قال الشافعي واألوزاعي وقال أبو حنيفة وأصحابه ال بأس أن يبيع احلاضر للبادي وخيرب
  .وكرهه مالك أعين أن خيرب احلضري البادي بالسعر وأجازه األوزاعي



والذين منعوه اتفقوا على أن القصد هبذا النهي هو إرفاق أهل احلضر ألن األشياء عند أهل البادية أيسر من أهل 
ه أن ينصح احلضري احلاضرة وهي عندهم أرخص بل أكثر ما يكون جمانا عندهم أي بغري مثن فكأهنم رأوا أنه يكر

  .وهبذا متسك يف جوازه أبو حنيفة" الدين النصيحة:"للبدوي وهذا مناقض لقوله عليه الصالة والسالم 
  :وحجة اجلمهور حديث جابر خرجه مسلم وأبو داود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

انفرد هبا أبو داود فيما أحسب واألشبه  وهذه الزيادة" ال يبع حاضر لباد ذروا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض"
أن يكون من باب غنب البدوي ألنه يرد والسعر جمهول عنده إال أن تثبت هذه الزيادة ويكون على هذا معىن 
احلديث معىن النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي وجاء يف احلديث الثابت واختلفوا إذا وقع فقال 

" دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض:" وجاز البيع لقوله عليه الصالة والسالم الشافعي إذا وقع فقد مت 
  .واختلف يف هذا املعىن أصحاب مالك فقال بعضهم يفسخ وقال بعضهم ال يفسخ

وأما هنيه عليه الصالة والسالم عن النجش فاتفق العلماء على منع ذلك وأن النجش هو أن يزيد أحد يف ) فصل(
  فسه شراؤها يريد بذلك أن ينفع البائع ويضرسلعة وليس يف ن

املشتري واختلفوا إذا وقع هذا البيع فقال أهل الظاهر هو فاسد وقال مالك هو كالعيب واملشتري باخليار إن شاء 
  .أن يرد رد وإن شاء أن ميسك أمسك وقال أبو حنيفة والشافعي وإن وقع أمث وجاز البيع

  :وسبب اخلالف
املنهي وإن كان النهي ليس يف نفس الشيء بل من خارج فمن قال يتضمن فسخ البيع مل هل يتضمن النهي فساد 

  .جيزه ومن قال ليس يتضمن أجازه
ورد األمر  واجلمهور على أن النهي إذا ورد ملعىن يف املنهي عنه أنه يتضمن الفساد مثل النهي عن الربا والغرر وإذا

من خارج مل يتضمن الفساد ويشبه أن يدخل يف هذا الباب هنيه عليه الصالة والسالم عن بيع املاء لقوله عليه 
أن "وقال أبو بكر بن املنذر ثبت " إنه هنى عن بيع فضل املاء ليمنع به الكأل" الصالة والسالم يف بعض ألفاظه 

وقال ال مينع وهو بئر وال " اء وهنى عن بيع فضل املاء ليمنع به الكألرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع امل
  .بيع ماء

واختلف العلماء يف تأويل هذا النهي فحمله مجاعة من العلماء على عمومه فقالوا ال حيل بيع املاء حبال كان من بئر 
قدار حاجته منه وبه قال حيىي بن أو غدير أو عني يف أرض مملكة أو غري مملكة غري أنه إن كان متملكا كان أحق مب

  .حيىي قال أربع ال أرى أن مينعن املاء والنار واحلطب والكأل
  وبعضهم خصص هذه األحاديث مبعارضة األصول هلا وهو أنه ال حيل مال أحد إال بطيب نفس منه كما قال

هة ختصيصه فقال قوم معىن عليه الصالة والسالم وانعقد عليه اإلمجاع والذين خصصوا هذا املعىن اختلفوا يف ج
ذلك أن البئر يكون بني الشريكني يسقي هذا يوما فريوي زرع أحدمها يف بعض يومه وال يروي يف اليوم الذي 

  .لشريكه زرعه فيجب عليه أن ال مينع شريكه من املاء بقية ذلك اليوم
ماء أنه ليس جلاره أن مينعه فضل مائه وقال بعضهم إمنا تأويل ذلك يف الذي يزرع على مائه فتنهار بئره وجلاره فضل 

إىل أن يصلح بئره والتأويالن قريبان ووجه التأويلني أهنم محلوا املطلق يف هذين احلديثني على املقيد وذلك أنه هنى 
عن بيع املاء مطلقا مث هنى عن منع فضل املاء فحملوا املطلق يف هذا احلديث على املقيد وقالوا الفضل هو املمنوع يف 

  .ديثنياحل



وأما مالك فأصل مذهبه أن املاء مىت كان يف أرض متملكة منبعه فهو لصاحب األرض له بيعه ومنعه إال أن يرد عليه 
قوم ال مثن معهم وخياف عليهم اهلالك ومحل احلديث على آبار الصحراء اليت تتخذ يف األرضني الغري متملكة فرأى 

  .وت ماشيته ترك الفضل للناس وكأنه رأى أن البئر ال تتملك باإلحياءأن صاحبها أعين الذي حفرها أوىل هبا فإذا ر
ومن هذا الباب التفرقة بني الوالدة وولدها وذلك أهنم اتفقوا على منع التفرقة يف املبيع بني األم وولدها لثبوت قوله 

واختلفوا من ذلك يف " ة من فرق بني والدة وولدها فرق اهللا بينه وبني أحبته يوم القيام:"عليه الصالة والسالم 
  .موضعني يف وقت جواز التفرقة ويف حكم البيع إذا وقع
  فأما حكم البيع فقال مالك يفسخ وقال الشافعي وأبو

  .حنيفة ال يفسخ وأمث البائع واملشتري
  :وسبب اخلالف

واز فقال مالك حد هل النهي يقتضي فساد املنهي إذا كان لعلة من خارج وأما الوقت الذي ينتقل فيه املنع إىل اجل
ذلك اإلثغار وقال الشافعي حد ذلك سبع سنني أو مثان وقال األوزاعي حده فوق عشر سنني وذلك أنه إذا نفع 

  .نفسه واستغىن يف حياته عن أمه
ويلحق هبذا الباب إذا وقع يف البيع غنب ال يتغابن الناس مبثله هل يفسخ البيع أم ال فاملشهور يف املذهب أن ال 

  .يفسخ
وقال عبد الوهاب إذا كان فوق الثلث رد وحكاه عن بعض أصحاب مالك وجعله عليه الصالة والسالم اخليار 

لصاحب اجللب إذا تلقي خارج املصر دليل على اعتبار الغنب وكذلك ما جعل ملنقذ بن حبان من اخليار ثالثا ملا ذكر 
  له

  .لد يف ذلك حكم الوالدة وقوم رأوا ذلك يف اإلخوةأنه يغنب يف البيوع ورأى قوم من السلف األول أن حكم الوا
  الباب السادس يف النهي من قبل وقت العبادات

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِدَي { :وذلك إمنا ورد يف الشرع يف وقت وجوب املشي إىل اجلمعة فقط لقوله تعاىل 
وهذا أمر جممع عليه فيما أحسب أعين منع البيع عند } ذِكْرِ اللَِّه َوذَرُوا الَْبيَْع ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاَسَعْوا إِلَى

  .األذان الذي يكون بعد الزوال واإلمام على املنرب
واختلفوا يف حكمه إذا وقع هل يفسخ أو ال يفسخ فإن فسخ فعلى من يفسخ وهل يلحق سائر العقود يف هذا املعىن 

  .ور عن مالك أنه يفسخ وقد قيل ال يفسخ وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفةبالبيع أم ال يلحق فاملشه
  :وسبب اخلالف

كما قلنا غري ما مرة هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد املنهي عنه أو ال يقتضيه وأما على من يفسخ 
  .فعند مالك على من جتب عليه اجلمعة ال على من ال جتب عليه

  .ضي أصوهلم أن يفسخ على كل بائعوأما أهل الظاهر فتقت
وأما سائر العقود فيحتمل أن تلحق بالبيوع ألن فيها املعىن الذي يف البيع من الشغل به عن السعي إىل اجلمعة 

  .وحيتمل أن ال يلحق به ألهنا تقع يف هذا الوقت نادرا خبالف البيوع
ب الوقت فإذا فات فعلى جهة احلظر وإن كان وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق باجلمعة على جهة الندب ملرتق

رِجَالٌ ال ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ َوال { :مل يقل به أحد يف مبلغ علمي ولذلك مدح اهللا تاركي البيوع ملكان الصالة فقال تعاىل 
  .}َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّالِة وَإِيَتاِء الزَّكَاةِ 



د العامة للبيوع فلنصر إىل ذكر األسباب والشروط املصححة له وهو القسم الثاين من وإذ قد أثبتت أسباب الفسا
  .النظر العام يف البيوع

واألسباب والشروط املصححة للبيع هي باجلملة ضد األسباب املفسدة له وهي منحصرة يف ثالثة ) القسم الثاين(
  .أجناس النظر األول يف العقد

  .والثاين يف املعقود عليه
  .الث يف العاقدين ففي هذا القسم ثالثة أبوابوالث

  الباب األول يف العقد والعقد
ال يصح إال بألفاظ البيع والشراء اليت صيغتها ماضية مثل أن يقول البائع قد بعت منك ويقول املشتري قد اشتريت 

  .منك وإذا قال له بعين سلعتك بكذا وكذا فقال قد بعتها
لزم املستفهم إال أن يأيت يف ذلك بعذر وعند الشافعي أنه ال يتم البيع حىت يقول  فعند مالك أن البيع قد وقع وقد

املشتري قد اشتريت وكذلك إذا قال املشتري للبائع بكم تبيع سلعتك فيقول للمشتري بكذا وكذا فقال قد 
  .اشتريت منك

ع باأللفاظ الصرحية وبالكناية وال اختلف هل يلزم البيع أم ال حىت يقول قد بعتها منك وعند الشافعي أنه يقع البي
أذكر ملالك يف ذلك قوال وال يكفي عند الشافعي املعاطاة دون قول وال خالف فيما أحسب أن اإلجياب والقبول 

املؤثرين يف اللزوم ال بتراخي أحدمها عن الثاين حىت يفترق اجمللس أعين أنه مىت قال البائع قد بعت سلعيت بكذا 
  .مل يقبل البيع حىت افترقا مث أتى بعد ذلك فقال قد قبلت أنه ال يلزم ذلك البائعوكذا فسكت املشتري و
  .واختلفوا مىت يكون اللزوم

فقال مالك وأبو حنيفة وأصحاهبما وطائفة من أهل املدينة إن البيع يلزم يف اجمللس بالقول وإن مل يفترقا وقال 
صحابة رضي اهللا عنهم البيع الزم باالفتراق من اجمللس الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن عمر من ال

وأهنما مهما مل يفترقا فليس يلزم البيع وال ينعقد وهو قول ابن أيب ذئب يف طائفة من أهل املدينة وابن املبارك وسوار 
وال  القاضي وشريح القاضي ومجاعة من التابعني وغريهم وهو مروي عن ابن عمر وأيب برزة األسلمي من الصحابة

  .خمالف هلما من الصحابة
:" وعمدة املشترطني خليار اجمللس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إال أن "ويف بعض روايات هذا احلديث " املتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما مل يفترقا إال بيع اخليار
هذا حديث إسناده عند اجلميع من أوثق األسانيد وأصحها حىت لقد زعم أبو حممد أن و" يقول أحدمها لصاحبه اختر

  .مثل هذا اإلسناد يوقع العلم وإن كان من طريق اآلحاد
وأما املخالفون فقد اضطرب هبم وجه الدليل ملذهبهم يف رد العمل هبذا احلديث فالذي اعتمد عليه مالك رمحه اهللا 

  يف رد العمل به أنه

أميا بيعني :" عمل أهل املدينة عليه مع أنه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود أنه قالمل يلف 
  .فكأنه محل هذا على عمومه وذلك يقتضي أن يكون يف اجمللس وبعد اجمللس" تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان

بيني حكم االختالف يف اجمللس ألن البيع بعد مل ينعقد ولو كان اجمللس شرطا يف انعقاد البيع مل يكن حيتاج فيه إىل ت
وال لزم بل باالفتراق من اجمللس وهذا احلديث منقطع وال يعارض به األول وخباصة أنه ال يعارضه إال مع توهم 



العموم فيه واألوىل أن ينبين هذا على ذلك وهذا احلديث مل خيرجه أحد مسندا فيما أحسب فهذا هو الذي اعتمده 
  .ك رمحه اهللا يف ترك العمل هبذا احلديثمال

  .وأما أصحاب مالك فاعتمدوا يف ذلك
} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُوِد { :على ظواهر مسعية وعلى القياس فمن أظهر الظاهر يف ذلك قوله عز وجل 
ك الوفاء بالعقد ألن له عندهم أن يرجع والعقد هو اإلجياب والقبول واألمر على الوجوب وخيار اجمللس يوجب تر

  .يف البيع بعد ما أنعم ما مل يفترقا
وأما القياس فإهنم قالوا عقد معاوضة فلم يكن خليار اجمللس فيه أثر أصله سائر العقود مثل النكاح والكتابة واخللع 

حلديث املذكور فلم يبق لكم والرهون والصلح على دم العمد فلما قيل هلم إن الظواهر اليت حتتجون هبا خيصصها ا
يف مقابلة احلديث إال القياس فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن يرى تغليب القياس على األثر وذلك مذهب مهجور 
عند املالكية وإن كان قد روي عن مالك تغليب القياس على السماع مثل قول أيب حنيفة فأجابوا عن ذلك بأن هذا 

  .وال تغليب وإمنا هو من باب تأويله وصرفه عن ظاهره ليس من باب رد احلديث بالقياس
  .قالوا وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند األصوليني

قالوا و فيه تأويالن أحدمها أن املتبايعني يف احلديث املذكور مها املتساومان اللذان مل ينفذ بينهما البيع فقيل هلم إنه 
  .معلوم من دين األمة أهنما باخليار إذ مل يقع بينهما عقد بالقوليكون احلديث على هذا ال فائدة فيه ألنه 

{ :وأما التأويل اآلخر فقالوا إن التفرق ههنا إمنا هو كناية عن االفتراق بالقول ال التفرق باألبدان كما قال اهللا تعاىل 
  .ا جماز ال حقيقة واحلقيقة هي التفرق باألبدانواالعتراض على هذا أن هذ} َوإِنْ َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُالً ِمْن َسَعتِِه

  .ووجه الترجيح أن يقاس بني ظاهر هذا اللفظ والقياس فيغلب األقوى
  .واحلكمة يف ذلك هي ملوضع الندم فهذه هي أصول الركن األول الذي هو العقد

وقد تقدم املختلف يف هذه من الذي هو املعقود عليه فإنه يشترط فيه سالمته من الغرر والربا ) وأما الركن الثاين(
  .املتفق عليه وأسباب االختالف يف ذلك فال معىن لتكراره

والغرر ينتفي عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود معلوم الصفة معلوم القدر مقدورا على تسليمه وذلك يف الطرفني 
  .الثمن واملثمون معلوم األجل أيضا إن كان بيعا مؤجال

العاقدان فإنه يشترط فيهما أن يكونا مالكني تامي امللك أو وكيلني تامي الوكالة بالغني وأن وأما الركن الثالث ومها 
يكونا مع هذا غري حمجور عليهما أو على أحدمها إما حلق أنفسهما كالسفيه عند من يرى التحجري عليه أو حلق الغري 

  .كالعبد إال أن يكون العبد مأذونا له يف التجارة
 بيع الفضويل هل ينعقد أم ال وصورته أن يبيع الرجل مال غريه بشرط إن رضي به صاحب واختلفوا من هذا يف

املال أمضى البيع وإن مل يرض فسخ وكذلك يف شراء الرجل للرجل بغري إذنه على أنه إن رضي املشتري صح 
أبو حنيفة بني البيع  الشراء وإال مل يصح فمنعه الشافعي يف الوجهني مجيعا وأجازه مالك يف الوجهني مجيعا وفرق

  .والشراء فقال جيوز يف البيع وال جيوز يف الشراء
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دفع إىل عروة البارقي دينارا وقال اشترلنا من هذا اجللب "وعمدة املالكية ما روي 

رسول اهللا هذه شاتكم شاة قال فاشتريت شاتني بدينار وبعت إحدى الشاتني بدينار وجئت بالشاة والدينار فقلت يا 
ووجه االستدالل منه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمره يف الشاة " وديناركم فقال اللهم بارك له يف صفقة ميينه

  .الثانية ال بالشراء وال بالبيع فصار ذلك حجة على أيب حنيفة يف صحة الشراء للغري وعلى الشافعي يف األمرين مجيعا



الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده واملالكية حتمله على بيعه لنفسه ال لغريه قالوا والدليل وعمدة الشافعي النهي 
  .على ذلك أن النهي إمنا ورد يف حكيم بن حزام وقضيته مشهورة وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده

  :وسبب اخلالف
ذه هي أصول هذا القسم وباجلملة فالنظر املسألة املشهورة هل إذا ورد النهي على سبب محل على سببه أو يعم فه

  .يف هذا القسم هو منطوق بالقوة يف اجلزء األول ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يفرد بالتكلم فيه
وإذ قد تكلمنا يف هذا اجلزء حبسب غرضنا فلنظر إىل القسم الثالث وهو القول يف األحكام العامة للبيوع 

  .الصحيحة

  .ألحكام العامة للبيوع الصحيحةالقسم الثالث يف ا
وهذا القسم تنحصر أصوله اليت هلا تعلق قريب باملسموع يف أربع مجل اجلملة األوىل يف أحكام وجود العيب يف 

  .املبيعات
  .واجلملة الثانية يف الضمان يف املبيعات مىت ينتقل من ملك البائع إىل ملك املشتري

  .ملبيع مما هي موجودة فيه يف حني البيع من اليت ال تتبعهوالثالثة يف معرفة األشياء اليت تتبع ا
  .والرابعة يف اختالف املتبايعني وإن كان األليق به كتاب األقضية

وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع االستحقاق وكذلك الشفعة هي أيضا من األحكام الطارئة عليه لكن جرت 
  .العادة أن يفرد هلا كتاب

  .ذه اجلملة فيها بابان الباب األول يف أحكام وجود العيوب يف البيع املطلقوه) اجلملة األوىل(
  .والباب الثاين يف أحكامهما يف البيع بشرط الرباءة
  الباب األول يف أحكام العيوب يف البيع املطلق

  .}إِالَّ أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َترَاضٍ ِمْنكُْم{ :واألصل يف وجود الرد بالعيب قوله تعاىل 
  .وحديث املصراة املشهور

وملا بالعيب ال خيلو أن يقوم يف عقد يوجب الرد أو يقوم يف عقد ال يوجب ذلك مث إذا قام يف عقد يوجب الرد فال 
خيلو أيضا أن يقوم بعيب يوجب حكما أو ال يوجبه مث إن قام بعيب يوجب حكما فال خيلو املبيع أيضا أن يكون قد 

و ال يكون فإن كان مل حيدث فما حكمه وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغيريات وما حدث فيه تغري بعد البيع أ
حكمها كانت الفصول احمليطة بأصول هذا الباب مخسة الفصل األول يف معرفة العقود اليت جيب فيها بوجود العيب 

  .حكم من اليت ال جيب ذلك فيها
  .وجب للحكم فيهاالثاين يف معرفة العيوب اليت توجب احلكم وما شرطها امل

  الثالث
  .يف معرفة حكم العيب املوجب إذا كان املبيع مل يتغري

  .الرابع يف معرفة أصناف التغيريات احلادثة عند املشتري
  .وحكمها

  .اخلامس يف القضاء يف هذا احلكم عند اختالف املتبايعني وإن كان أليق بكتاب األقضية



  الفصل األول
ا بوجود العيب حكم من اليت ال جيب فيها أما العقود اليت جيب فيها بالعيب حكم بال يف معرفة العقود اليت جيب فيه

خالف فهي العقود اليت املقصود منها املعاوضة كما أن العقود اليت ليس املقصود منها املعاوضة ال خالف أيضا يف 
ني من العقود أعين ما مجع قصد أنه ال تأثري للعيب فيها كاهلبات لغري الثواب والصدقة وأما ما بني هذين الصنف

املكارمة واملعاوضة مثل هبة الثواب فاألظهر يف املذهب أنه ال حكم فيها بوجود العيب وقد قيل حيكم به إذا كان 
  .العيب مفسدا
  الفصل الثاين

اليت يف معرفة العيوب اليت توجب احلكم وما شرطها املوجب للحكم فيها ويف هذا الفصل نظران أحدمها يف العيوب 
  .توجب احلكم

  .والنظر الثاين يف الشرط املوجب له
النظر األول فأما العيوب اليت توجب احلكم فمنها عيوب يف النفس ومنها عيوب يف البدن وهذه منها ما هي عيوب 

بأن تشترط أضدادها يف املبيع وهي اليت تسمى عيوبا من قبل الشرط ومنها ما هي عيوب توجب احلكم وإن مل 
ود أضدادها يف املبيع وهذه هي اليت فقدها نقص يف أصل اخللقة وأما العيوب األخر فهي اليت أضدادها يشترط وج

كماالت وليس فقدها نقصا مثل الصنائع وأكثر ما يوجد هذا الصنف يف أحوال النفس وقد يوجد يف أحوال 
  .اجلسم

  .غري ذوات األنفس والعيوب اجلسمانية منها ما هي يف أجسام ذوات األنفس ومنها ما هي يف
والعيوب اليت هلا تأثري يف العقد هي عند اجلميع ما نقص عن اخللقة الطبيعية أو عن اخللق الشرعي نقصانا له تأثري يف 
مثن املبيع وذلك خيتلف حبسب اختالف األزمان والعوائد واألشخاص فرمبا كان النقص يف اخللقة فضيلة يف الشرع 

 العبيد ولتقارب هذه املعاين يف شيء شيء مما يتعامل الناس به وقع اخلالف بني الفقهاء كاخلفاض يف اإلماء واخلتان يف
  يف ذلك وحنن نذكر من هذه املسائل ما اشتهر اخلالف فيه بني

الفقهاء ليكون ما حيصل من ذلك يف نفس الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما مل جيد فيه نصا 
  .ا مل يقف على نص فيه لغريه فمن ذلك وجود الزنا يف العبيدعمن تقدمه أو فيم

اختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي هو عيب وقال أبو حنيفة ليس بعيب وهو نقص يف اخللق الشرعي الذي 
  .هو العفة

  .والزواج عند مالك عيب وهو من العيوب العائقة عن االستعمال
ما عاق فعل النفس أو فعل اجلسم وهذا العائق قد يكون يف الشيء وقد  وكذلك الدين وذلك أن العيب باجلملة هو

  .يكون من خارج
وقال الشافعي ليس الدين وال الزواج بعيب فيما أحسب واحلمل يف الرائعة عيب عند مالك ويف كونه عيبا يف 

  .الوخش خالف يف املذهب
حىت يوهم ذلك أن احليوان ذو لنب غزير  والتصرية عند مالك والشافعي عيب وهو حقن اللنب يف الثدي أياما
ال تصروا اإلبل والبقر فمن فعل ذلك فهو خبري :" وحجتهم حديث املصراة املشهور وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم 

قالوا فأثبت له اخليار بالرد مع التصرية وذلك دال على " النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من متر
  .كونه عيبا مؤثرا



قالوا وأيضا فإنه مدلس فأشبه التدليس بسائر العيوب وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست التصرية عيبا لالتفاق على 
  .أن اإلنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليال أن ذلك ليس بعيب

ه قالوا وحديث املصراة جيب أن ال يوجب عمال ملفارقته األصول وذلك أنه مفارق لألصول من وجوه فمنها أن
وهو أصل متفق عليه ومنها أن فيه معارضة منع بيع طعام " اخلراج بالضمان:" معارض لقوله عليه الصالة والسالم 

بطعام نسيئة وذلك ال جيوز باتفاق ومنها أن األصل يف املتلفات إما القيم وإما املثل وإعطاء صاع من متر يف لنب ليس 
  .قيمة وال مثال

اجلزاف باملكيل املعلوم ألن اللنب الذي دلس به معلوم القدر وأيضا فإنه يقل ويكثر ومنها بيع الطعام اجملهول أي 
والعوض ههنا حمدود ولكن الواجب أن يستثىن هذا من هذه األصول كلها ملوضع صحة احلديث وهذا كأنه ليس 

  .من هذا الباب وإمنا هو حكم خاص
خالف عندهم يف العور والعمى وقطع اليد والرجل أهنا ولكن اطرد إليه القول فلنرجع إىل حيث كنا فنقول إنه ال 

  عيوب مؤثرة وكذلك يف املرض يف أي عضو كان أو كان يف مجلة

البدن والشيب يف املذهب عيب يف الرائعة وقيل ال بأس باليسري منه فيها وكذلك االستحاضة عيب يف الرقيق 
عر عيب وأمراض احلواس واألعضاء كلها عيب والوخش وكذلك ارتفاع احليض عيب يف املشهور من املذهب والز

  .باتفاق
وباجلملة فأصل املذهب أن كل ما أثر يف القيمة أعين نقص منها فهو عيب والبول يف الفراش عيب وبه قال الشافعي 

إال وقال أبو حنيفة ترد اجلارية به وال يرد العبد به والتأنيث يف الذكر والتذكري يف األنثى عيب هذا كله يف املذهب 
  .ما ذكرنا فيه االختالف

النظر الثاين وأما شرط العيب املوجب للحكم به فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو يف العهدة عند من 
يقول هبا فيجب ههنا أن نذكر اختالف الفقهاء يف العهدة فنقول انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء 

  .املدينة الفقهاء السبعة وغريهماألمصار وسلفه يف ذلك أهل 
  .ومعىن العهدة أن كل عيب حدث فيها عند املشتري فهو من البائع

  .وهي عند القائلني هبا عهدتان عهدة الثالثة األيام وذلك من مجيع العيوب احلادثة فيها عند املشتري
  .وعهدة السنة وهي من العيوب الثالثة اجلذام والربص واجلنون

  .ة من هذه الثالث باملبيع فهو من البائعفما حدث يف السن
  .وما حدث من غريها من العيوب كان من ضمان املشتري على األصل

  .وعهدة الثالث عند املالكية باجلملة مبنزلة أيام اخليار وأيام االسترباء والنفقة فيها والضمان من البائع
دواء الثالثة وهذه العهدة عند مالك يف الرقيق وهي وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من املشتري إال من األ

  .أيضا واقعة يف أصناف البيوع يف كل ما القصد منه املماكسة واحملاكرة وكان بيعا ال يف الذمة
  .هذا ما ال خالف فيه يف املذهب

  .واختلف ذلك
  .وعهدة السنة حتسب عنده بعد عهدة الثالث يف األشهر من املذهب

  .خل مع عهدة الثالث إن كان زمان املواضعة أطول من عهدة الثالثوزمان املواضعة يتدا
  .وعهدة السنة ال تتداخل مع عهدة االسترباء هذا هو الظاهر من املذهب وفيه اختالف



  .وقال الفقهاء السبعة ال يتداخل منها عهدة مع ثانية فعهدة االسترباء أوال مث عهدة الثالث مث عهدة السنة
هل تلزم العهدة يف كل البالد أن حيمل أهلها عليها فروي عنه الوجهان فإذا قيل ال يلزم  واختلف أيضا عن مالك

  أهل هذه البلد إال أن يكونوا قد

محلوا على ذلك فهل جيب أن حيمل عليها أهل كل بلد أم ال فيه قوالن يف املذهب وال يلزم النقد يف عهدة الثالث 
ذلك أنه مل يكمل تسليم البيع فيها للبائع قياسا على بيع اخليار لتردد  وإن اشترط ويلزم يف عهدة السنة والعلة يف

النقد فيها بني السلف والبيع فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة يف مذهب مالك وهي كلها فروع مبنية على 
  .صحة العهدة فلنرجع إىل تقرير حجج املثبتني هلا واملبطلني

  .حجته اليت عول عليها فهي عمل أهل املدينةوأما عمدة مالك رمحه اهللا يف العهدة و
عهدة :"وأما أصحابه املتأخرون فإهنم احتجوا مبا رواه احلسن عن عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وروى هذا احلديث أيضا احلسن عن مسرة بن جندب الفزاري " ال عهدة بعد أربع" وروى أيضا " الرقيق ثالثة أيام
نه وكال احلديثني عند أهل العلم معلول فإهنم اختلفوا يف مساع احلسن عن مسرة وإن كان الترمذي قد رضي اهللا ع
  .صححه

وأما سائر فقهاء األمصار فلم يصح عندهم يف العهدة أثر ورأوا أهنا لو صحت خمالفة لألصول وذلك أن املسلمني 
ري فالتخصيص ملثل هذا األصل املتقرر إمنا يكون جممعون على أن كل مصيبة تنزل باملبيع قبل قبضه فهي من املشت

بسماع ثابت وهلذا ضعف عند مالك يف إحدى الروايتني عنه أن يقضى هبا يف كل بلد إال أن يكون ذلك عرفا يف 
  .البلد أو يشترط وخباصة عهدة السنة فإنه مل يأت يف ذلك أثر

  .والثالث فقال ما علمت فيها أمرا سالفا وروى الشافعي عن ابن جريج قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة
وإذ قد تقرر القول يف متييز العيوب اليت توجب حكما من اليت ال توجبه وتقرر الشرط يف ذلك وهو أن يكون 

  .العيب حادثا قبل البيع أو يف العهدة عند من يرى العهدة فلنصر إىل ما بقي
  الفصل الثالث

  بيع مل يتغرييف معرفة حكم العيب املوجب إذا كان امل
وإذا وجدت العيوب فإن مل يتغري املبيع بشيء من العيوب عند املشتري فال خيلو أن يكون يف عقار أو عروض أو يف 

  .حيوان فإن كان يف حيوان فال خالف أن املشتري خمري بني أن يرد املبيع ويأخذ مثنه أو ميسك وال شيء له
  يب اليسري والكثري فيقول إنوأما إن كان عقار فمالك يفرق يف ذلك بني الع

  .كان العيب يسريا مل جيب الرد ووجبت قيمة العيب وهو األرش وإن كان كثريا وجب الرد
  .هذا هو املوجود املشهور يف كتب أصحابه ومل يفصل البغداديون هذا التفصيل

مبنزلة األصول يف املذهب  وأما العروض فاملشهور يف املذهب أهنا ليست يف هذا احلكم مبنزلة األصول وقد قيل إهنا
وهذا الذي كان خيتاره الفقيه أبو بكر بن رزق شيخ جدي رمحة اهللا عليهما وكان يقول إنه ال فرق يف هذا املعىن بني 

  .األصول والعروض
وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بني العيب الكثري والقليل يف األصول أعين أن يفرق يف ذلك أيضا يف العروض 

كل ما حط القيمة أنه جيب به الرد وهو الذي عليه فقهاء األمصار ولذلك مل يعول البغداديون فيما واألصل أن 
  .أحسب على التفرقة اليت قلت يف األصول ومل خيتلف قوهلم يف احليوان أنه ال فرق فيه بني العيب القليل والكثري



و ميسك وال شيء له فإن اتفقا على أن ميسك فصل وإذ قد قلنا إن املشتري خيري بني أن يرد املبيع ويأخذ مثنه أ
  .املشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب فعامة فقهاء األمصار جييزون ذلك

إال ابن سريج من أصحاب الشافعي فإنه قال ليس هلما ذلك ألنه خيار يف مال فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار 
  .الشفعة

حق للمشتري فله أن يستوفيه أعين أن يرد ويرجع بالثمن وله أن قال القاضي عبد الوهاب وهذا غلط ألن ذلك 
يعاوض على تركه وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا فإن له عندنا تركه إىل عوض يأخذه وهذا ال خالف 

  .فيه
قة ويف هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيض أحدمها هل إذا اشترى املشتري أنواعا من املبيعات يف صف

واحدة فوجد أحدمها معيبا فهل يرجع باجلميع أو بالذي وجد فيه العيب فقال قوم ليس له إال أن يرد اجلميع أو 
ميسك وبه قال أبو ثور واألوزاعي إال أن يكون قد مسى ما لكل واحد من تلك األنواع من القيمة فإن هذا مما ال 

  .مل يسم خالف فيه أنه يرد املبيع بعينه فقط وإمنا اخلالف إذا
  .وقال قوم يرد املعيب حبصته من الثمن وذلك بالتقدير وممن قال هبذا القول سفيان الثوري وغريه

  .وروي عن الشافعي القوالن معا
وفرق مالك فقال ينظر يف املعيب فإن كان ذلك وجه الصفقة واملقصود بالشراء رد اجلميع وإن مل يكن وجه الصفقة 

  فريقا آخر وقال إن وجد العيب قبل القبض ردرده بقيمته وفرق أبو حنيفة ت

  .اجلميع وإن وجده بعد القبض رد املعيب حبصته من الثمن
  ففي هذه املسألة

أربعة أقوال فحجة من منع التبعيض يف الرد أن املردود يرجع فيه بقيمة مل يتفق عليها املشتري والبائع وكذلك الذي 
  .ن أنه لو بعضت السلعة مل يشتر البعض بالقيمة اليت أقيم هبايبقى إمنا يبقى بقيمة مل يتفقا عليها وميك

وأما حجة من رأى الرد يف البعض املعيب وال بد فألنه موضع ضرورة فأقيم فيه التقومي والتقدير مقام الرضا قياسا 
  .على أن ما فات يف البيع فليس فيه إال القيمة

فاستحسان منه ألنه رأى أن ذلك املعيب إذا مل يكن  وأما تفريق مالك بني ما هو وجه الصفقة أو غري وجهها
مقصودا يف املبيع فليس كبري ضرر يف أن ال يوافق الثمن الذي أقيم به إرادة املشتري أو البائع وأما عندما يكون 

  .مقصودا أو جل املبيع فيعظم الضرر يف ذلك
  .ب خاصةواختلف عنه هل يعترب تأثري العيب يف قيمة اجلميع أو يف قيمة املعي

وأما تفريق أيب حنيفة بني أن يقبض أو ال يقبض فإن القبض عنده شرط من شروط متام البيع وما مل يقبض املبيع 
  .فضمانه عنده من البائع وحكم االستحقاق يف هذه املسألة حكم الرد بالعيب

حدة فيجدان به عيبا فرييد أحدمها وأما املسألة الثانية فإهنم اختلفوا أيضا يف رجلني يبتاعان شيئا واحدا يف صفقة وا
الرجوع ويأىب اآلخر فقال الشافعي ملن أراد الرد أن يرد وهي رواية ابن القاسم عن مالك وقيل ليس له أن يرد فمن 

أوجب الرد شبهه بالصفقتني املفترقتني ألنه قد اجتمع فيها عاقدان ومن مل يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة إذا أراد 
  .بعيض رد املبيع بالعيباملشتري فيها ت
  الفصل الرابع

  يف معرفة أصناف التغريات احلادثة عند املشتري وحكمها



وأما إن تغري املبيع عند املشتري ومل يعلم بالعيب إال بعد تغري املبيع عنده فاحلكم يف ذلك خيتلف عند فقهاء األمصار 
  .حبسب التغري

  .ار على أنه فوت ويرجع املشتري على البائع بقيمة العيبفأما إن تغري مبوت أو فساد أو عتق ففقهاء األمص
  .وقال عطاء بن أيب رباح ال يرجع يف املوت والعتق بشيء

  .وكذلك عندهم حكم من اشترى جارية فأولدها
  وكذلك التدبري عندهم وهو

  .القياس يف الكتابة
  .عه مل يرجع بشيء وكذلك قال الليثوأما تغريه يف البيع فإهنم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة والشافعي إذا با

وأما مالك فله يف البيع تفصيل وذلك أنه ال خيلو أن يبيعه من بائعه منه أو من غري بائعه وال خيلو أيضا أن يبيعه مبثل 
الثمن أو أقل أو أكثر فإن باعه من بائعه منه مبثل الثمن فال رجوع له بالعيب وإن باعه منه بأقل من الثمن رجع عليه 

يمة العيب وإن باعه بأكثر من الثمن نظر فإن كان البائع األول مدلسا أي عاملا بالعيب مل يرجع األول على الثاين بق
بشيء وإن مل يكن مدلسا رجع األول على الثاين يف الثمن والثاين على األول أيضا وينفسخ البيعان ويعود املبيع إىل 

  .ملك
بن القاسم ال رجوع له بقيمة العيب مثل قول أيب حنيفة والشافعي وقال ابن األول فإن باعه من عند بائعه منه فقال ا

عبد احلكم له الرجوع بقيمة العيب وقال أشهب يرجع باألقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن هذا إذا باعه بأقل مما 
  .اشتراه وعلى هذا ال يرجع إذا باعه مبثل الثمن أو أكثر وبه قال عثمان البيت

ابن القاسم والشافعي وأيب حنيفة أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضا من غري أن يعترب تأثريا بالعيب يف ووجه قول 
  .ذلك العوض الذي هو الثمن ولذلك مىت قام عليه املشتري منه بعيب رجع على البائع األول بال خالف

  .ووجه القول الثاين تشبيهه البيع بالعتق
ن عنده املبيع مل يكن له إال اإلمساك أو الرد للجميع فإذا باعه فقد أخذ عوض ووجه قول عثمان وأشهب أنه لو كا

  .ذلك الثمن فليس له إال ما نقص إال أن يكون أكثر من قيمة العيب
وقال مالك إن وهب أو تصدق رجع بقيمة العيب وقال أبو حنيفة ال يرجع ألن هبته أو صدقته تفويت للملك بغري 

  .لألجر فيكون رضاه بإسقاط حق العيب أوىل وأحرى بذلك عوض و رضي منه بذلك طلبا
وأما مالك فقاس اهلبة على العتق وقد كان القياس أن ال يرجع يف شيء من ذلك إذا فات ومل ميكنه الرد ألن 

إمجاعهم على أنه إذا كان يف يده فليس جيب له إال الرد أو اإلمساك دليل على أنه ليس للعيب تأثري يف إسقاط شيء 
  .الثمن وإمنا له تأثري يف فسخ البيع فقط من

وأما العقود اليت يتعاقبها االسترجاع كالرهن واإلجارة فاختلف يف ذلك أصحاب مالك فقال ابن القاسم ال مينع 
  ذلك من

الرد بالعيب إذا رجع إليه املبيع وقال أشهب إذا مل يكن زمان خروجه عن يده زمانا بعيدا كان له الرد بالعيب وقول 
  .بن القاسم أوىل واهلبة للثواب عند مالك كالبيع يف أهنا فوتا

  .فهذه هي األحوال اليت تطرأ على املبيع من العقود احلادثة فيها وأحكامها
  باب يف طرو النقصان



  .وأما إن طرأ على املبيع نقص فال خيلو أن يكون نقص يف قيمته أو يف البدن أو يف النفس
  .ألسواق فغري مؤثر يف الرد بالعيب بإمجاعفأما نقصان القيمة الختالف ا

وأما النقصان احلادث يف البدن فإن كان يسريا غري مؤثر يف القيمة فال تأثري له يف الرد بالعيب وحكمه حكم الذي مل 
  .حيدث وهذا نص مذهب مالك وغريه

أحدها أنه ليس له أن يرجع إال  وأما النقص احلادث يف البدن املؤثر يف القيمة فاختلف الفقهاء فيه على ثالثة أقوال
بقيمة العيب فقط وليس له غري ذلك إذا أىب البائع من الرد وبه قال الشافعي يف قوله اجلديد وأبو حنيفة وقال 

  .الثوري ليس له إال أن يرد ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده وهو قول الشافعي األول
أن ميسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب أو يرده على  والقول الثالث قول مالك إن املشتري باخليار بني

البائع ويعطيه مثن العيب الذي حدث عنده وأنه إذا اختلف البائع واملشتري فقال البائع للمشتري أنا أقبض املبيع 
  وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك وقال املشتري

ث عندك فالقول قول املشتري واخليار له وقد قيل يف املذهب بل أنا أمسك املبيع وتعطي أنت قيمة العيب الذي حد
  .القول قول البائع وهذا إمنا يصح على قول من يرى أنه ليس للمشتري إال أن ميسك أو يرد وما نقص عنده

  .وشذ أبو حممد بن حزم فقال له أن يرد وال شيء عليه
ب أو ميسك فألنه قد أمجعوا على أنه إذا مل حيدث وأما حجة من قال إنه ليس للمشتري إال أن يرد ويرد قيمة العي

باملبيع عيب عند املشتري فليس إال الرد فوجب استصحاب حال هذا احلكم وإن حدث عند املشتري عيب مع 
  .إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده

  عتق واملوتوأما من رأى أنه ال يرد املبيع بشيء وإمنا قيمة العيب الذي كان عند البائع فقياسا على ال

  .لكون هذا األصل غري جممع عليه وقد خالف فيه عطاء
وأما مالك فلما تعارض عنده حق البائع وحق املشتري غلب املشتري وجعل له اخليار ألن البائع ال خيلو من أحد 

  .أمرين إما أن يكون مفرطا يف أنه مل يستعلم العيب ويعلم به املشتري أو يكون علمه فدلس به على املشتري
وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غري أن يدفع إليه املشتري قيمة العيب الذي حدث 

  .عنده فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع خبالف الذي مل يثبت أنه دلس فيه
  .وأما حجة أيب حممد فألنه أمر حدث من عند اهللا كما لو حدث يف ملك البائع

  .د بالعيب دال على أن البيع مل ينعقد يف نفسهفإن الر
وإمنا انعقد يف الظاهر وأيضا فال كتاب وال سنة يوجب على مكلف غرم ما مل يكن له تأثري يف نقصه إال أن يكون 

  .على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من اهللا فهذا حكم العيوب احلادثة يف البدن
يف النفس كاإلباق والسرقة فقد قيل يف املذهب إهنا تفيت الرد كعيوب األبدان وقيل ال وال وأما العيوب اليت 

  .خالف أن العيب احلادث عند املشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه ال تأثري له يف الرد إال أن ال تؤمن عاقبته
  .رد وله الرجوع بقيمة العيبواختلفوا من هذا الباب يف املشتري يطأ اجلارية فقال قوم إذا وطئ فليس له ال

  .وسواء كانت بكرا أو ثيبا وبه قال أبو حنيفة
وقال الشافعي يرد قيمة الوطء يف البكر وال يردها يف الثيب وقال قوم بل يردها ويرد مهر مثلها وبه قال ابن أيب 

بكرا رد العشر من  شربمة وابن أيب ليلى وقال سفيان الثوري إن كانت ثيبا رد نصف العشر من مثنها وإن كانت
  .مثنها وقال مالك ليس عليه يف وطء الثيب شيء ألنه غلة وجبت له بالضمان



وأما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري اخليار على ما سلف من رأيه وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي 
لقيمة رد البائع ما نقص وإن مل وقال عثمان الوطء معترب يف العرف يف ذلك النوع من الرقيق فإن كان له أثر يف ا

  .يكن له أثر مل يلزمه شيء فهذا هو حكم النقصان احلادث يف املبيعات
وأما الزيادة احلادثة يف املبيع أعين املتولدة املنفصلة منه فاختلف العلماء فيها فذهب الشافعي إىل أهنا غري مؤثرة يف 

  ".اخلراج بالضمان"  الرد وأهنا للمشتري لعموم قوله عليه الصالة والسالم
  وأما مالك

  فاستثىن من ذلك الولد فقال يرد
  .للبائع وليس للمشتري إال الرد الزائد مع األصل أو اإلمساك

قال أبو حنيفة الزوائد كلها متنع الرد وتوجب أرش العيب إال الغلة والكسب وحجته أن ما تولد عن املبيع داخل 
عنه كان ذلك فوتا يقتضي أرش العيب إال ما نصصه الشرع من اخلراج يف العقد فلما مل يكن رده ورد ما تولد 

  .والغلة
وأما الزيادة احلادثة يف نفس املبيع الغري منفصلة عنه فإهنا إن كانت مثل الصبغ يف الثوب والرقم يف الثوب فإهنا 

  .ع البائع بقيمة الزيادةتوجب اخليار يف املذهب إما اإلمساك والرجوع بقيمة العيب وإما يف الرد وكونه شريكا م
  .وأما النماء يف البدن مثل السمن

  .فقد قيل يف املذهب يثبت به اخليار وقيل ال يثبت
  .وكذلك النقص الذي هو اهلزال
  .فهذا هو القول يف حكم التغيري

  الفصل اخلامس
  يف القضاء يف اختالف احلكم عند اختالف املتبايعني

كام فإنه إذا تقار البائع واملشتري على حالة من هذه األحوال املذكورة ههنا وأما صفة احلكم يف القضاء هبذه األح
وجب احلكم اخلاص بتلك احلال فإن أنكر البائع دعوى القائم فال خيلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه 

  .عنده
اهدان عدالن ممن اتفق فإن أنكر وجود العيب باملبيع فإن كان العيب يستوي يف إدراكه مجيع الناس كفى يف ذلك ش

  .من الناس وإن كان مما خيتص بعلمه أهل صناعة ما شهد به أهل تلك الصناعة فقيل يف املذهب عدالن
وقيل ال يشترط يف ذلك العدالة وال العدد وال اإلسالم وكذلك احلال إن اختلفوا يف كونه مؤثرا يف القيمة ويف كونه 

 يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده وإن مل تكن له بينة على أيضا قبل أمد التبايع أو بعده فإنه إن مل
  .وجود العيب باملبيع مل جيب له ميني على البائع

وأما إذا وجب األرش فوجه احلكم يف ذلك أن يقوم الشيء سليما ويقوم معيبا ويرد املشتري ما بني ذلك فإن 
  تقوميوجب اخليار قوم ثالث تقوميات تقومي وهو سليم و

بالعيب احلادث عند البائع وتقومي بالعيب احلادث عند املشتري فريد البائع من الثمن ويسقط عنه ما قدر منه قدر ما 
تنقص به القيمة املعيبة عن القيمة السليمة وإن أىب املشتري الرد وأحب اإلمساك رد البائع من الثمن ما بني القيمة 

  .الصحيحة واملعيبة عنده



  يف بيع الرباءة الباب الثاين
اختلف العلماء يف جواز هذا البيع وصورته أن يشترط البائع على املشتري التزام كل عيب جيده يف املبيع على 

العموم فقال أبو حنيفة جيوز البيع بالرباءة من كل عيب سواء علمه البائع أو مل يعلمه مساه أو مل يسمه أبصره أو مل 
  .يبصره وبه قال أبو ثور

  افعي يف أشهروقال الش
  .قوليه وهو املنصور عند أصحابه ال يربأ البائع إال من عيب يريه للمشتري وبه قال الثوري

وأما مالك فاألشهر عنه أن الرباءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب وذلك يف الرقيق خاصة إال الرباءة من احلمل يف 
  .وجيوز يف الوخش ويف رواية ثانية أنه جيوز يف الرقيق واحليواناجلواري الرائعات فإنه ال جيوز عنده لعظم الغرر فيه 

  .ويف رواية ثالثة مثل قول الشافعي
وقد روي عنه أن بيع الرباءة إمنا يصح من السلطان فقط وقيل يف بيع السلطان وبيع املواريث وذلك من غري أن 

  .يشترطوا الرباءة
ام بالعيب حق من حقوق املشتري قبل البائع فإذا أسقطه سقط وحجة من رأى القول بالرباءة على اإلطالق أن القي

  .أصله سائر احلقوق الواجبة
وحجة من مل جيزه على اإلطالق أن ذلك من باب الغرر فيما مل يعلمه البائع ومن باب الغنب والغش فيما علمه 

  .ولذلك اشترط جهل البائع مالك
 بن عمر باع غالما له بثمامنائة درهم وباعه على الرباءة فقال وباجلملة فعمدة مالك ما رواه يف املوطأ أن عبد اهللا

  .الذي ابتاعه لعبد اهللا بن عمر بالغالم داء مل تسمه فاختصما إىل عثمان فقال الرجل باعين عبدا وبه داء مل يسمه يل
ء يعلمه فأىب عبد اهللا أن وقال عبد اهللا بعته بالرباءة فقضى عثمان على عبد اهللا أن حيلف لقد باع العبد وما به من دا

  .حيلف وارجتع العبد
  .وروي أيضا أن زيد بن ثابت كان جييز بيع الرباءة

  .وإمنا خص مالك بذلك الرقيق لكون عيوهبم يف األكثر خافية
  وباجلملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري

اتفقا على اجلهل به أن ال جيوز أصله إذا وملا كان ذلك خيتلف اختالفا كثريا كاختالف املبيعات يف صفاهتا وجب إذا 
  .اتفقا على جهل صفة املبيع املؤثرة يف الثمن

  .ولذلك حكى ابن القاسم يف املدونة عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بيع الرباءة إال ما خفف فيه السلطان
  .ويف قضاء الديون خاصة

ما كان من العيوب ال يتجاوز فيها ثلث املبيع والرباءة وذهب املغرية من أصحاب مالك إىل أن الرباءة إمنا جتوز في
  .باجلملة إمنا تلزم عند القائلني بالشرط أعين إذا اشترطها إال بيع السلطان واملواريث عند مالك فقط

فالكالم باجلملة يف بيع الرباءة هو يف جوازه ويف شرط جوازه وفيما جيوز من العقود واملبيعات والعيوب وملن جيوز 
  .شرط أو مطلقا وهذه كلها قد تقدمت بالقوة يف قولنا فاعلمهبال

  .اجلملة الثانية يف وقت ضمان املبيعات
  .واختلفوا يف الوقت الذي يضمن فيه املشتري املبيع أىن تكون خسارته إن هلك منه

  .فقال أبو حنيفة والشافعي ال يضمن املشتري إال بعد القبض



ن املبيعات عنده يف هذا الباب ثالثة أقسام بيع جيب على البائع فيه حق توفية وأما مالك فله يف ذلك تفصيل وذلك أ
  .من وزن أو كيل أو عدد
  .وبيع ليس فيه حق توفية

  .وهو اجلزاف أو ما ال يوزن وال يكال وال يعد
  .فأما ما كان فيه حق توفية فال يضمن املشتري إال بعد القبض

  .خالف يف املذهب أن ضمانه من املشتري وإن مل يقبضهوأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فال 
  وأما املبيع الغائب فعن مالك يف ذلك ثالث روايات أشهرها أن الضمان

  .من البائع إال أن يشترطه على املبتاع
  .والثانية أنه من املبتاع إال أن يشترطه على البائع

  .كاحليوان واملأكوالت وبني ما هو مأمون البقاء والثالثة الفرق بني ما ليس مبأمون البقاء إىل وقت االقتضاء
واخلالف يف هذه املسألة مبين على هل القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام العقد والعقد الزم دون 
القبض فمن قال القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كيفما شئت أن تعرب يف هذا املعىن كان الضمان عنده 

قبضه املشتري ومن قال هو حكم الزم من أحكام املبيع والبيع وقد انعقد ولزم قال العقد يدخل يف من البائع حىت ي
  .ضمان املشتري

وتفريق مالك بني الغائب واحلاضر والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان ومعىن االستحسان يف 
  .أكثر األحوال هو االلتفات إىل املصلحة والعدل

  وذهب أهل

الظاهر إىل أن بالعقد يدخل يف ضمان املشتري فيما أحسب وعمدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن اخلراج قبل 
وعمدة املخالف حديث عتاب بن أسيد أن " اخلراج بالضمان"القبض للمشتري وقد قال عليه الصالة والسالم 

وقد تكلمنا " ع ما مل يقبضوا وربح ما مل يضمنواأهنهم عن بي" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعثه إىل مكة قال له 
يف شرط القبض يف املبيع فيما سلف وال خالف بني املسلمني أنه من ضمان املشتري بعد القبض إال يف العهدة 

  .واجلوائح
  .وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكر ههنا اجلوائح

  القول يف اجلوائح
  .راختلف العلماء يف وضع اجلوائح يف الثما

  .فقال بالقضاء هبا مالك وأصحابه
  .ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافعي يف قوله اجلديد والليث

من باع مثرا فأصابته جائحة فال يأخذ :" فعمدة من قال بوضعها حديث جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .خرجه مسلم عن جابر" على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه.من أخيه شيئا

  ".أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوضع اجلوائح"وما روي عنه أنه قال 
  .فعمدة من أجاز اجلوائح حديثا جابر هذان وقياس الشبه أيضا

وذلك أهنم قالوا إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية بدليل ما عليه من سقيه إىل أن يكمل فوجب أن يكون 
يت بقي هلا حق توفية والفرق عندهم بني هذا املبيع وبني سائر البيوع أن هذا بيع ضمانه منه أصله سائر املبيعات ال



  .وقع يف الشرع واملبيع مل يكمل بعد
  .فكأنه مستثىن من النهي عن بيع ما مل خيلق فوجب أن يكون يف ضمانه خمالفا لسائر املبيعات

  .ات وأن التخلية يف هذا املبيع هو القبضوأما عمدة من مل يقل بالقضاء هبا فتشبيه هذا البيع بسائر املبيع
وقد اتفقوا على أن ضمان املبيعات بعد القبض من املشتري ومن طريق السماع أيضا حديث أيب سعيد اخلدري قال 

تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ :" أجيح رجل يف مثار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "
  قالوا فلم حيكم" ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خذوا ما وجدمت وليس لكم إال ذلكفقا.وفاء دينه

باجلائحة فسبب اخلالف يف هذه املسألة هو تعارض اآلثار فيها وتعارض مقاييس الشبه وقد رام كل واحد من 
يشبه أن يكون  الفريقني صرف احلديث املعارض للحديث الذي هو األصل عنده بالتأويل فقال من منع اجلائحة

األمر هبا إمنا ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها قالوا ويشهد لذلك أنه ملا كثر شكواهم باجلوائح 
أمروا أن ال يبيعوا الثمر إال بعد أن يبدو صالحه وذلك يف حديث زيد بن ثابت املشهور وقال من أجازها يف حديث 

ا فلم يقض عليه جبائحة أو أن يكون املقدار الذي أصيب من الثمر مقدارا ال أيب سعيد ميكن أن يكون البائع عدمي
  .يلزم فيه جائحة أو أن يكون أصيب يف غري الوقت الذي جتب فيه اجلائحة مثل أن يصاب بعد اجلذاذ أو بعد الطيب

ذكر وضع  وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر وكان يضعفه ويقول إنه اضطرب يف
اجلوائح فيه ولكنه قال إن ثبت احلديث وجب وضعها يف القليل والكثري وال خالف بينهم يف القضاء باجلائحة 

  .بالعطش وقد جعل القائلون هبا اتفاقهم يف هذا حجة على إثباهتا
  .للجوائحوالكالم يف أصول اجلوائح على مذهب مالك ينحصر يف أربعة فصول األول يف معرفة األسباب الفاعلة 

  .والثاين يف حمل اجلوائح من املبيعات
  .الثالث يف مقدار ما يوضع منه فيه
  .الرابع يف الوقت الذي توضع فيه

  الفصل األول يف معرفة األسباب الفاعلة للجوائح
  .وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل الربد والقحط وضده والعفن فال خالف يف املذهب أنه جائحة

  .ا قلنا فال خالف بني اجلميع أنه جائحةوأما العطش كم
  .وأما ما أصاب من صنع اآلدميني فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة وبعض مل يره جائحة

والذين رأوه جائحة انقسموا قسمني فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كاجليش ومل ير ما كان منه مبغافصة 
مرة من جهة اآلدميني جائحة بأي وجه كان فمن جعلها يف جائحة مثل السرقة وبعضهم جعل كل ما يصيب الث

  :األمور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصالة والسالم

ومن جعلها يف أفعال اآلدميني شبهها باألمور السماوية ومن استثىن اللص قال ميكن أن " أرأيت إن منع اهللا الثمرة؟" 
  .يتحفظ منه

  ن املبيعاتالفصل الثاين يف حمل اجلوائح م
  .وحمل اجلوائح هي الثمار والبقول

  .فأما الثمار فال خالف فيها يف املذهب وأما البقول ففيها خالف واألشهر فيها اجلائحة
  .وإمنا اختلفوا يف البقول الختالفهم يف تشبيهها باألصل الذي هو الثمر



  الفصل الثالث يف مقدار ما يوضع منه فيه
  جلائحة أما يف الثمار فالثلث وأما يف البقول فقيل يف القليلوأما املقدار الذي جتب فيه ا

  .والكثري
  .وقيل يف الثلث

  .وابن القاسم يعترب ثلث الثمر بالكيل وأشهب يعترب الثلث يف القيمة
  .فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن

  .وسواء كان ثلثا يف الكيل أو مل يكن
وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل فإن كان نوعا واحدا ليس ختتلف قيمة بطونه حط عنه من 

الثمن الثلث وإن كان الثمر أنواعا كثرية خمتلفة القيم أو كان بطونا خمتلفة القيم أيضا اعترب قيمة ذلك الثلث 
من الثمن ففي موضع يعترب املكيلة فقط حيث تستوي الذاهب من قيمة اجلميع فما كان قدره حط بذلك القدر 

القيمة يف أجزاء الثمرة وبطوهنا ويف موضع يعترب األمرين مجيعا حيث ختتلف القيمة واملالكية حيتجون يف مصريهم إىل 
ف التقدير يف وضع احلوائج وإن كان احلديث الوارد فيها مطلقا بأن القليل يف هذا معلوم من حكم العادة أنه خيال
الكثري إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل مثر فكأن املشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن مل يدخل 

  .بالنطق وأيضا فإن اجلائحة اليت علق احلكم هبا تقتضي الفرق بني القليل والكثري
كان املذهب يضطرب  قالوا وإذا وجب الفرق وجب أن يعترب فيه الثلث إذ قد اعتربه الشرع يف مواضع كثرية وإن
  .يف هذا األصل فمرة جيعل الثلث من حيز الكثري كجعله إياه ههنا ومرة جيعله يف حيز القليل

  ومل يضطرب يف أنه الفرق بني القليل والكثري واملقدرات يعسر إثباهتا بالقياس

ون الثلث فرقا بني القليل عند مجهور الفقهاء ولذلك قال الشافعي لو قلت باجلائحة لقلت فيها بالقليل والكثري وك
  ".الثلث والثلث كثري:" والكثري هو نص يف الوصية يف قوله عليه الصالة والسالم 

  الفصل الرابع يف الوقت الذي توضع فيه
وأما زمان القضاء باجلائحة فاتفق املذهب على وجوهبا يف الزمان الذي حيتاج فيه إىل تبقية الثمر على رؤوس الشجر 

  .هحيث يستوىف طيب
واختلفوا إذا أبقاه املشتري يف الثمار ليبيعه على النضارة وشيئا شيئا فقيل فيه اجلائحة تشبيها بالزمان املتفق عليه 
وقيل ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبني الزمان املتفق على وجوب القضاء باجلائحة فيه وذلك أن هذا الزمان يشبه 

ة فمن غلب االتفاق أوجب فيه اجلائحة ومن غلب االختالف مل يوجب الزمان املتفق عليه من جهة وخيالفه من جه
فيه جائحة أعين من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب قال بوجوب اجلائحة فيه ومن مل ير األمر 

  .فيهما واحدا قال ليس فيه اجلائحة ومن ههنا اختلفوا يف وجوب اجلوائح يف البقول
  .مجل النظر يف األحكام وهو يف تابعات املبيعاتاجلملة الثالثة من 

ومن مسائل هذا الباب املشهورة اثنتان األوىل بيع النخيل وفيها الثمر مىت يتبع بيع األصل ومىت ال يتبعه فجمهور 
إال أن  الفقهاء على أن من باع خنال فيها مثر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري وإذا كان البيع بعد اإلبار فالثمر للبائع

  .يشترطه املبتاع والثمار كلها يف هذا املعىن يف معىن النخيل
من باع خنال قد أبرت فثمرها للبائع إال :" وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ليل اخلطاب أهنا قالوا فلما حكم صلى اهللا عليه وسلم بالثمن للبائع بعد اإلبار علمنا بد" أن يشترطه املبتاع



للمشتري قبل اإلبار بال شرط وقال أبو حنيفة وأصحابه هي للبائع قبل اإلبار وبعده ومل جيعل املفهوم ههنا من باب 
دليل اخلطاب بل من باب مفهوم األحرى واألوىل قالوا وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد اإلبار فهي أحرى أن جتب 

  .له قبل اإلبار
بالوالدة وكما أن من باع أمة هلا ولد فولدها للبائع إال أن يشترطه املبتاع كذلك األمر يف وشبهوا خروج الثمر 

  .الثمن
  وقال ابن أيب ليلى سواء أبر

أومل يؤبر إذا بيع األصل فهو للمشتري اشترطها أو مل يشترطها فرد احلديث بالقياس ألنه رأى أن الثمر جزء من 
  .كان مل يثبت عنده احلديثاملبيع وال معىن هلذا القول إال إن 

  .وأما أبو حنيفة فلم يرد احلديث وإمنا خالف مفهوم الدليل فيه
فإذا سبب اخلالف يف هذه املسألة بني أيب حنيفة والشافعي ومالك ومن قال بقوهلم معارضة دليل اخلطاب لدليل 

  .مفهوم األحرى واألوىل
  . األصل أقوى من دليل اخلطابوهو الذي يسمى فحوى اخلطاب لكنه ههنا ضعيف وإن كان يف

  .وأما سبب خمالفة ابن أيب ليلى فمعارضة القياس للسماع وهو كما قلنا ضعيف
واإلبار عند العلماء أن جيعل طلع ذكور النخل يف طلع إناثها ويف سائر الشجر أن تنور وتعقد والتذكري يف شجر 

املذهب فروى ابن القاسم عن مالك أن إباره أن يفرك  التني اليت تذكر يف معىن اإلبار وإبار الزرع خمتلف فيه يف
قياسا على سائر الثمر وهل املوجب هلذا احلكم هو اإلبار أو وقت اإلبار قيل الوقت وقيل اإلبار وعلى هذا ينبين 

أنه إذا االختالف إذا أبر بعض النخل ومل يؤبر البعض هل يتبع ما مل يؤبر ما أبر أو ال يتبعه واتفقوا فيما أحسبه على 
  .بيع مثر وقد دخل وقت اإلبار فلم يؤبر أن حكمه حكم املؤبر

وهي اختالفهم يف بيع مال العبد وذلك أهنم اختلفوا يف مال العبد هل يتبعه يف البيع والعتق على ) املسألة الثانية(
  .كوفيونثالثة أقوال أحدها أن ماله يف البيع والعتق لسيده وكذلك يف املكاتب وبه قال الشافعي وال

  .والثاين أن ماله تبع له يف البيع والعتق وهو قول داود وأيب ثور
  .والثالث أنه تبع له يف العتق ال يف البيع إال أن يشترطه املشتري وبه قال مالك والليث

فحجة من رأى أن ماله يف البيع لسيده إال أن يشترطه املبتاع حديث ابن عمر املشهور عن النيب صلى اهللا عليه 
ومن جعله لسيده يف العتق فقياسا " من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إال أن يشترطه املبتاع:" لم أنه قال وس

  .على البيع
وحجة من رأى أنه تبع للعبد يف كل حال انبنت على كون العبد مالكا عندهم وهي مسألة اختلف العلماء فيها 

  ويشبه أن يكون هؤالء إمنا غلبوا القياس على السماع ألن حديثاختالفا كثريا أعين هل ميلك العبد أو ال ميلك 

ابن عمر هو حديث خالف فيه نافع ساملا ألن نافعا رواه عن ابن عمر وسامل رواه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم وأما مالك فغلب القياس يف العتق والسماع يف البيع

  .ه عندنا أن املبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو عرضا أو ديناوقال مالك يف املوطأ األمر اجملتمع علي
وجيوز عند مالك " من أعتق غالما فماله له إال أن يستثنيه سيده:" وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .أن يشتري العبد وماله بدراهم وإن كان مال العبد دراهم أو فيه دراهم



نيفة والشافعي إذا كان مال العبد نقدا وقالوا العبد وماله مبنزلة من باع شيئني ال جيوز فيهما إال ما وخالفه أبو ح
  .جيوز يف سائر البيوع

واختلف أصحاب مالك يف اشتراط املشتري لبعض مال العبد يف صفقة البيع فقال ابن القاسم ال جيوز وقال أشهب 
ان ما اشترى به العبد عينا ويف مال العبد عني مل جيز ذلك ألنه جائز أن يشترط بعضه وفرق بعضهم فقال إن ك

  .يدخله دراهم بعرض ودراهم وإن كان ما اشترى به عروضا أو مل يكن يف مال العبد دراهم جاز
  .ووجه قول ابن القاسم أنه ال جيوز أن يشترط بعضه تشبيهه بثمر النخل بعد اإلبار

  .هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثرية ليست مما قصدناه ووجه قول أشهب تشبيهه اجلزء بالكل ويف
ومن مشهور مسائلهم يف هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان يف الثمن الذي انعقد عليه البيع مبا يرضى به 

يتبع حكم  املتبايعان أعين أن يزيد املشتري البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو حيط منه البائع هل
الثمن أم ال وفائدة الفرق أن من قال هي من الثمن أوجب ردها يف االستحقاق ويف الرد بالعيب وما أشبه ذلك 

وأيضا من جعلها يف حكم الثمن األول إن كانت فاسدة البيع ومن مل جيعلها من الثمن أعين الزيادة مل يوجب شيئا 
أنه قال ال تثبت الزيادة يف حق الشفيع وال يف بيع املراحبة بل احلكم من هذا فذهب أبو حنيفة إىل أهنا من الثمن إال 

  .للثمن األول وبه قال مالك وقال الشافعي ال تلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصال وهو يف حكم اهلبة
قالوا وإذا } ْن َبْعِد الْفَرِيضَِةَوال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما تَرَاَضيُْتْم بِِه ِم{ :واستدل من أحلق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل 

  حلقت الزيادة يف الصداق بالصداق

  .حلقت يف البيع بالثمن
واحتج الفريق الثاين باتفاقهم على أهنا ال تلحق يف الشفعة وباجلملة من رأى أن العقد األول قد تقرر قال الزيادة 

  .هبة ومن رأى أهنا فسخ للعقد األول وعقد ثان عدها من الثمن
ملة الرابعة وإذا اتفق املتبايعان على البيع واختلفا يف مقدار الثمن ومل تكن هناك بينة ففقهاء األمصار متفقون على اجل

  .أهنما يتحالفان ويتفاسخان باجلملة وخمتلفون يف التفصيل أعين يف الوقت الذي حيكم فيه باألميان والتفاسخ
  .ما مل تفت عني السلعة فإن فاتت فالقول قول املشتري مع ميينه فقال أبو حنيفة ومجاعة إهنما يتحالفان ويتفاسخان

  .وقال الشافعي وحممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة وأشهب صاحب مالك يتحالفان يف كل وقت
  .وأما مالك فعنه روايتان إحدامها أهنما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبض القول قول املشتري

  والرواية
قول أيب حنيفة وهي رواية ابن القاسم والثانية رواية أشهب والفوت عنده يكون بتغيري األسواق وبزيادة الثانية مثل 

  .املبيع ونقصانه
وقال داود وأبو ثور القول قول املشتري على كل حال وكذلك قال زفر إال أن يكونا اختلفا يف جنس الثمن 

ذا اختلفوا يف جنس الثمن أو املثمون أن الواجب هو فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف وال خالف أهنم إ
التحالف والتفاسخ وإمنا صار فقهاء األمصار إىل القول على اجلملة بالتحالف والتفاسخ عند االختالف يف عدد 

 "أميا بيعني تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان:" الثمن حلديث ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
فمن محل هذا احلديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال يتحالفان يف كل حال ويتفاسخان والعلة يف ذلك عنده أن 

  .كل واحد منهما مدع ومدعى عليه
وأما من رأى أن احلديث إمنا جيب أن حيمل على احلالة اليت جيب أن يتساوى فيها دعوى البائع واملشتري قال إذا 



ار القبض شاهدا للمشتري وشبهة لصدقه واليمني إمنا جيب على أقوى املتداعيني شبهة قبض السلعة أو فاتت فقد ص
وهذا هو أصل مالك يف األميان ولذلك يوجب يف مواضع اليمني على املدعي ويف مواضع على املدعى عليه وذلك 

هو يف األكثر أقوى  أنه مل جيب اليمني بالنص على املدعى عليه من حيث هو مدعى عليه وإمنا وجبت عليه من حيث
  شبهة فإذا كان املدعي يف مواطن أقوى شبهة وجب

  .أن يكون اليمني يف حيزه
  .وأما من رأى القول قول املشتري فإنه رأى أن البائع مقر للمشتري بالشراء ومدع عليه عددا ما يف الثمن

لشيخان البخاري ومسلم وإمنا وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود ألنه منقطع ولذلك مل خيرجه ا
  .خرجه مالك

  .وعن مالك إذا نكل املتبايعان عن األميان روايتان إحدامها الفسخ والثانية أن القول قول البائع
وكذلك من يبدأ باليمني يف املذهب فيه خالف فاألشهر البائع على ما يف احلديث وهل إذا وقع التفاسخ جيوز 

  .ه خالف يف املذهبألحدمها أن خيتار قول صاحبه في
القسم الرابع من النظر املشترك يف البيوع وهو النظر يف حكم البيع الفاسد إذا وقع فنقول اتفق العلماء على أن 
البيوع الفاسدة إذا وقعت ومل تفت بإحداث عقد فيها أو مناء أو نقصان أو حوالة سوق أن حكمها الرد أعين أن 

  .يرد البائع الثمن واملشتري املثمون
واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها بعتق أو هبة أو رهن أو غري ذلك من سائر التصرفات هل ذلك فوت يوجب 

القيمة وكذلك إذا منت أو نقصت فقال الشافعي ليس ذلك كله فوتا وال شبهة ملك يف البيع الفاسد وأن الواجب 
الربا أنه ليس بفوت ومثل ذلك قال الرد وقال مالك كل ذلك فوت يوجب القيمة إال ما روى عنه ابن وهب يف 

  .أبو حنيفة والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم إىل حمرمة وإىل مكروهة
  .فأما احملرمة فإهنا إذا فاتت مضت بالقيمة

  وأما املكروهة فإهنا إذا فاتت صحت عنده ورمبا صح عنده بعض البيوع الفاسدة
  .بالقبض خلفة الكراهة عنده يف ذلك

املبيع الفاسد ملكان الربا والغرر بالفاسد ملكان حترمي عينه كبيع اخلمر واخلنزير فليس عندهم فيه فالشافعية تشبه 
فوت و مالك يرى أن النهي يف هذه األمور إمنا هو ملكان عدم العدل فيها أعين بيوع الربا والغرر فإذا فاتت السلعة 

اوي ألفا وترد وهي تساوي مخسمائة أو بالعكس فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة ألنه قد تقبض السلعة وهي تس
ولذلك يرى مالك حوالة األسواق فوتا يف املبيع الفاسد ومالك يرى يف البيع والسلف أنه إذا فات وكان البائع هو 

املسلف رد املشتري القيمة ما مل تكن أزيد من الثمن ألن املشتري قد رفع له يف الثمن ملكان السلف فليس من 
  رد أكثر من ذلك وإن كان املشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الثمن ملكان السلف،العدل أن ي

فإذا وجبت على املشتري القيمة ردها ما مل تكن أقل من الثمن ألن هذه البيوع إمنا وقع املنع فيها ملكان ما جعل 
  .ض ومالك يف هذه املسألة أفقه من اجلميعفيها من العوض مقابل السلف الذي هو موضوع لعون الناس بعضهم لبع

واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض أعين شرط السلف هل يصح البيع أم ال فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر 
  .العلماء البيع مفسوخ وقال مالك وأصحابه البيع غري مفسوخ إال ابن عبد احلكم قال البيع مفسوخ

  .وقد روي عن مالك مثل قول اجلمهور



وحجة اجلمهور أن النهي يتضمن فساد املنهي فإذا انعقد البيع فاسدا مل يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع 
الفساد كما أن رفع السبب املفسد يف احملسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي عودة الشيء إىل ما كان عليه قبل 

  .الفساد من الوجود فاعلمه
ل الربمكي سأل عن هذه املسألة إمساعيل بن إسحاق املالكي فقال له ما الفرق بني وروي أن حممد بن أمحد بن سه

السلف والبيع وبني رجل باع غالما مبائة دينار وزق مخر فلما انعقد البيع بينهما قال أنا أدع الزق وهذا البيع 
وم به حجة وقد مفسوخ عند العلماء بإمجاع فوجب أن يكون بيع السلف كذلك فجاوب عن ذلك جبواب ال تق

  .تقدم القول يف ذلك
وإذ قد انقضى القول يف أصول البيوع الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة ويف أصول أحكام البيوع الصحيحة 

وأصول األحكام الفاسدة املشتركة العامة جلميع البيوع أو لكثري منها فلنصر إىل ما خيص واحدا واحدا من هذه 
  .منها ما جيري جمرى األصول األربعة األجناس وذلك بأن نذكر

  كتاب الصرف

وملا كان خيص هذا البيع شرطان أحدمها عدم النسيئة وهو الفور واآلخر عدم التفاضل وهو اشتراط املثلية كان 
  .النظر يف هذا الباب ينحصر يف مخسة أجناس األول يف معرفة ما هو نسيئة مما ليس بنسيئة

  .مبماثل إذ هذان القسمان ينقسمان بفصول كثرية فيعرض هنالك اخلالفالثاين يف معرفة ما هو مماثل مما ليس 
الثالث فيما وقع أيضا من هذا البيع بصورة خمتلف فيها هل هو ذريعة إىل أحد هذين أعين الزيادة والنسيئة أو 

  .كليهما عند من قال بالذرائع

  .وهو مالك وأصحابه وهذا ينقسم أيضا إىل نوعني كانقسام أصله
يف خصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعترب فيه هذان الشرطان أعين عدم النساء والتفاضل أو كليهما اخلامس 

  .وذلك أنه خيالف هذا البيع البيوع ملكان هذين الشرطني فيه يف أحكام كثرية
هذه وأنت إذا تأملت الكتب املوضوعة يف فروع الكتاب الذي يومسونه بكتاب الصرف وجدهتا كلها راجعة إىل 

األجناس اخلمسة أو إىل ما تركب منها ما عدا املسائل اليت يدخلون يف الكتاب الواحد بعينه مما ليس هو من ذلك 
الكتاب مثل إدخال املالكية يف الصرف مسائل كثرية هي من باب االقتضاء يف السلف ولكن ملا كان الفاسد منها 

بتفاضل أدخلوها يف هذا الكتاب مثل مسائلهم يف اقتضاء يؤول إىل أحد هذين األصلني أعين إىل صرف بنسيئة أو 
القائمة واجملموعة والفرادى بعضها من بعض لكن ملا كان قصدنا إمنا هو ذكر املسائل اليت هي منطوق هبا يف الشرع 

أو قريب من املنطوق هبا رأينا أن نذكر يف هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة جتري جمرى األصول ملا يطرأ على 
  .تهد من مسائل هذا الباباجمل

فإن هذا الكتاب إمنا وضعناه ليبلغ به اجملتهد يف هذه الصناعة رتبة االجتهاد إذا حصل ما جيب له أن حيصل قبله من 
  .القدر الكايف له يف علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه ويكفي من ذلك ما هو مساو جلرم هذا الكتاب أو أقل

ها ال حبفظ مسائل الفقه ولو بلغت يف العدد أقصى ما ميكن أن حيفظه إنسان كما جند متفقهة وهبذه الرتبة يسمى فقي
بكذا يظنون أن األفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر وهؤالء عرض هلم شبيه ما يعرض ملن ظن أن اخلفاف هو الذي 

يه إنسان بقدم ال جيد يف عنده خفاف كثرية ال الذي يقدر على عملها وهو بني أن الذي عنده خفاف كثرية سيأت



خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ إىل صانع اخلفاف ضرورة وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه فهذا هو مثال أكثر 
  .املتفقهة يف هذا الوقت

  .وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله فلنرجع إىل حيث كنا من ذكر املسائل اليت وعدنا هبا
ى أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ال جيوز إال مثال مبثل يدا بيد إال ما روي أمجع العلماء عل) املسألة األوىل(

  عن ابن عباس ومن تبعه من املكيني فإهنم أجازوا بيعه متفاضال ومنعوه نسيئة فقط وإمنا صار ابن عباس

وهو حديث " نسيئة ال ربا إال يف ال:" لذلك ملا رواه عن أسامة بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  .صحيح فأخذ ابن عباس بظاهر هذا احلديث فلم جيعل الربا إال يف النسيئة

ال :" وأما اجلمهور فصاروا إىل ما رواه مالك عن نافع عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ا الفضة بالفضة إال مثال مبثل وال تشفوا تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعو

  .وهو من أصح ما روي يف هذا الباب" بعضها على بعض وال تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز
  وحديث عبادة بن الصامت حديث صحيح أيضا يف هذا الباب فصار اجلمهور إىل

  .هذه األحاديث إذ كانت نصا يف ذلك
وهذا ليس " إمنا الربا يف النسيئة"ك ألنه روي فيه لفظان أحدمها أنه قال وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بنص يف ذل

  .يفهم منه إجازة التفاضل إال من باب دليل اخلطاب وهو ضعيف والسيما إذا عارضه النص
وأما اللفظ اآلخر وهو ال ربا إال يف النسيئة فهو أقوى من هذا اللفظ ألن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة فليس 

من جهة أن الواقع يف األكثر وإذا كان هذا حمتمال واألول " ال ربا إال يف النسيئة"لكن حيتمل أن يريد بقوله  بربا
  .نص وجب تأويله على اجلهة اليت يصح اجلمع بينهما

وأمجع اجلمهور على أن مسكوكه وتربه ومصوغه سواء يف منع بيع بعضه ببعض متفاضال لعموم األحاديث املتقدمة 
إال معاوية فإنه كان جييز التفاضل بني الترب واملصوغ ملكان زيادة الصياغة وإال ما روي عن مالك أنه سئل يف ذلك 

عن الرجل يأيت دار الضرب بورقه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانري ودراهم وزن ورقه أو درامهه فقال إذا 
بأس وبه قال ابن القاسم من أصحابه وأنكر  كان ذلك لضرورة خروج الرفقة وحنو ذلك فأرجو أن ال يكون به

ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار ومجهور العلماء وأجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوازن أو 
  .بالدينارين على اختالف بني أصحابه يف العدد الذي جيوز فيه ذلك من الذي ال جيوز على جهة املعروف

  ء يف السيف واملصحف احمللى يباع بالفضةاختلف العلما) املسألة الثانية(

وفيه حلية فضة أو بالذهب وفيه حلية ذهب فقال الشافعي ال جيوز ذلك جلهل املماثلة املشترطة يف بيع الفضة 
بالفضة يف ذلك والذهب بالذهب وقال مالك إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه أعين 

ه فضة أو بالذهب إن كانت حليته ذهبا وإال مل جيز وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة مل بالفضة إن كانت حليت
تكن مقصودة يف البيع وصارت كأهنا هبة وقال أبو حنيفة وأصحابه ال بأس ببيع السيف احمللى بالفضة إذا كانت 

  .الفضة أكثر من الفضة اليت يف السيف
هب ألهنم رأوا أن الفضة اليت فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو وكذلك األمر يف بيع السيف احمللى بالذ

  .الفضة املشتراة به ويبقى الفضل قيمة السيف
أيت :" وحجة الشافعي عموم األحاديث والنص الوارد يف ذلك من حديث فضالة بن عبد اهللا األنصاري أنه قال 



ب وخرز وهي من املغامن تباع فأمر رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خبيرب بقالدة فيها ذه
عليه وسلم بالذهب الذي يف القالدة ينزع وحده مث قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا 

  .خرجه مسلم وأما معاوية كما قلنا فأجاز ذلك على اإلطالق" بوزن 
  .ملا رواه من احلديث. أنت فيها وقد أنكره عليه أبو سعيد وقال ال أسكن يف أرض

  .اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا) املسألة الثالثة(
  .واختلفوا يف الزمان الذي حيد هذا املعىن فقال أبو حنيفة والشافعي الصرف يقع ناجزا ما مل يفترق املتصارفان

  .الصرف وإن مل يفترقا حىت كره املواعدة فيهتعجل أو تأخر القبض وقال مالك إن تأخر القبض يف اجمللس بطل 
  :وسبب اخلالف

وذلك أن هذا خيتلف باألقل واألكثر فمن رأى أن " إال هاء وهاء:" ترددهم يف مفهوم قوله عليه الصالة والسالم 
  .سهذا اللفظ صاحل ملن مل يفترق من اجمللس أعين أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء قال جيوز التأخري يف اجملل

ومن رأى أن اللفظ ال يصح إال إذا وقع القبض من املتصارفني على الفور قال إن تأخر القبض عن العقد يف اجمللس 
  بطل الصرف التفاقهم على هذا املعىن مل جيز عندهم يف الصرف حوالة وال محالة وال خيار إال ما حكي عن

الذي يغلب عليه املتصارفان أو أحدمها فمرة قيل فيه إنه  أيب ثور أنه أجاز فيه اخليار واختلف يف املذهب يف التأخري
  .مثل الذي يقع باالختيار ومرة قيل إنه ليس كذلك يف تفاصيل هلم يف ذلك ليس قصدنا ذكرها يف هذا الكتاب

ض اختلف العلماء فيمن اصطرف دراهم بدنانري مث وجد فيها درمها زائفا فأراد رده فقال مالك ينتق) املسألة الرابعة(
الصرف وإن كانت دنانري كثرية انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه إىل صرف دينار فإن زاد درهم على دينار 

  .انتقض منها دينار آخر وهكذا ما بينه وبني أن ينتهي إىل صرف دينار
  .قال وإن رضي بالدرهم الزائف مل يبطل من الصرف شيء

وجيوز تبديله إال أن تكون الزيوف نصف الدراهم أو أكثر فإن  وقال أبو حنيفة ال يبطل الصرف بالدرهم الزائف
  .ردها بطل الصرف يف املردود

وقال الثوري إذا رد الزيوف كان خمريا إن شاء أبدهلا أو يكون شريكا له بقدر ذلك يف الدنانري أعين لصاحب 
  .الدنانري

  .وقال أمحد ال يبطل الصرف بالرد قليال كان أو كثريا
صحاب مالك جييز البدل يف الصرف وهو مبين على أن الغلبة على النظرة يف الصرف ليس هلا تأثري وابن وهب من أ

  .والسيما يف البعض وهو أحسن
وعن الشافعي يف بطالن الصرف بالزيوف قوالن فيتحصل لفقهاء األمصار يف هذه املسألة أربعة أقوال قول بإبطال 

جوب البدل وقول بالفرق بني القليل والكثري وقول بالتخيري بني الصرف مطلقا عند الرد وقول بإثبات الصرف وو
  .بدل الزائف أو يكون شريكا له

  :وسبب اخلالف
يف هذا كله هل الغلبة على التأخري يف الصرف مؤثرة فيه أو غري مؤثرة وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة يف القليل 

فمرة قال فيه إنه إن رضي بالنقصان جاز الصرف وإن أو يف الكثري وأما وجود النقصان فإن املذهب اضطرب فيه 
  .طلب البدل انتقض الصرف قياسا على الزيوف ومرة قال يبطل الصرف وإن رضي به وهو ضعيف

واختلفوا أيضا إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه أعين الصرف املنعقد على التناجز فقيل يبطل الصرف كله وبه 



  .خر فقط وبه قال أبو حنيفة وحممد وأبو يوسف والقوالن يف املذهبقال الشافعي وقيل يبطل منه املتأ
  ومبىن اخلالف يف الصفقة الواحدة خيالطها حرام وحالل هل تبطل الصفقة كلها أو احلرام منها فقط

  .أمجع العلماء على أن املراطلة جائزة يف الذهب بالذهب ويف الفضة) املسألة اخلامسة(
  .فاق الوزن وذلك إذا كانت صفة الذهبني واحدةبالفضة وإن اختلف العدد الت

  .واختلفوا يف املراطلة يف املوضعني أحدمها أن ختتلف صفة الذهبني
  .والثاين أن ينقص أحد الذهبني عن اآلخر

فرييد اآلخر أن يزيد بذلك عرضا أو دراهم إن كانت املراطلة بذهب أو ذهبا إن كانت املراطلة بدراهم فمذهب 
وضع األول وهو أن خيتلف جنس املراطل هبما يف اجلودة والرداءة أنه مىت راطل بأحدمها بصنف من مالك أما يف امل

الذهب الواحد وأخرج اآلخر ذهبني أحدمها أجود من ذلك الصنف الواحد واآلخر أردأ فإن ذلك عنده ال جيوز 
ختلفني اللذين أخرجهما اآلخر وإن كان الصنف الواحد من الذهبني أعين الذي أخرجه وحده أجود من الذهبني امل

  .أو أردأ منهما معا أو مثل أحدمها وأجود من الثاين جازت املراطلة عنده
  .وقال الشافعي إذا اختلف الذهبان فال جيوز ذلك
  .وقال أبو الكوفيني والبصريني جيوز مجيع ذلك

أنه يتهم أن يكون املراطل إمنا  وعمدة مذهب مالك يف منعه ذلك االهتام وهو مصري إىل القول بسد الذرائع وذلك
قصد بذلك بيع الذهبني متفاضال فكأنه أعطى جزءا من الوسط بأكثر منه من األردأ أو بأقل منه من األعلى فيتذرع 

من ذلك إىل بيع الذهب بالذهب متفاضال مثال ذلك أن إنسانا قال آلخر خذ مين مخسة وعشرين مثقاال وسطا 
وز هذا لنا ولكن أعطيك عشرين من األعلى وعشرة أدىن من ذهبك وتعطيين أنت بعشرين من األعلى فقال ال جي

ثالثني من الوسط فتكون العشرة األدىن يقابلها مخسة من ذهبك ويقابل العشرين من ذهب الوسط العشرين من 
  .ذهبك األعلى

  .وعمدة الشافعي اعتبار التفاضل املوجود يف القيمة
وزن من الذهبني ورد القول بسد الذرائع وكمثل اختالفهم يف املصارفة اليت تكون وعمدة أيب حنفية اعتبار وجود ال

  .باملراطلة اختلفوا يف هذا املوضع يف املصارفة اليت تكون بالعدد أعين إذا اختلفت جودة الذهبني أو األذهاب
  .وأما اختالفهم إذا نقصت املراطلة

مما ال ربا فيه فقريب من هذا االختالف مثل أن يراطل أحدمها فأراد أحدمها أن يزيد شيئا آخر مما فيه الربا أو 
  صاحبه ذهب بذهب فينقص أحد الذهبني عن اآلخر فرييد الذي نقص ذهبه أن

يعطي عوض الناقص دراهم أو عرضا فقال مالك والشافعي والليث إن ذلك ال جيوز واملراطلة فاسدة وأجاز ذلك 
  .كله أبو حنيفة والكوفيون

  .ة تقدير وجود املماثلة من الذهبني وبقاء الفضل مقابل للعرضوعمدة احلنفي
  .وعمدة مالك التهمة يف أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضال
  .وعمدة الشافعي عدم املماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل

  .ومثل هذا خيتلفون إذا كانت املصارفة بالعدد
الرجلني يكون ألحدمها على صاحبه دنانري ولآلخر عليه دراهم هل جيوز أن واختلفوا يف ) املسألة السادسة(



يتصارفاها وهي يف الذمة فقال مالك ذلك جائز إذا كانا قد حال معا وقال أبو حنيفة جيوز يف احلال ويف غري احلال 
  .وقال الشافعي والليث ال جيوز ذلك

  .حال أو مل حيال
  .مل جيز غائب بناجز كان أحرى أن ال جيوز غائب بغائب وحجة من مل جيزه أنه غائب بغائب وإذا

وأما مالك فأقام حلول األجلني يف ذلك مقام الناجز بالناجز وإمنا اشترط أن يكونا حالني معا لئال يكون ذلك من 
  .بيع الدين بالدين

  .وبقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من أصحاب مالك
لصرف على ما ليس عندمها إذا دفعه أحدمها إىل صاحبه قبل االفتراق مثل أن وقريب من هذا اختالفهم يف جواز ا

يستقرضاه يف اجمللس فتقابضاه قبل االفتراق فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وكرهه ابن القاسم من الطرفني 
  .واستخفه من الطرف الواحد أعين إذا كان أحدمها هو املستقرض فقط

  .يكون من طرف واحدوقال زفر ال جيوز ذلك إال أن 
ومن هذا الباب اختالفهم يف الرجل يكون له على الرجل دراهم إىل أجل هل يأخذ فيها إذا حل األجل ذهبا أو 

بالعكس فذهب مالك إىل جواز ذلك إذا كان القبض قبل االفتراق وبه قال أبو حنيفة إال أنه أجاز ذلك وإن مل حيل 
  .اء أكان األجل حاال أو مل يكن وهو قول ابن عباس وابن مسعوداألجل ومل جيز ذلك مجاعة من العلماء سو
كنت أبيع اإلبل بالبقيع أبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم : " وحجة من أجاز ذلك حديث ابن عمر قال

جه خر" ال بأس بذلك إذا كان بسعر يومه: وآخذ الدنانري فسألت عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .أبو داود

  ".وال تبيعوا منها غائبا بناجز"وحجة من جيزه ما جاء يف حديث أيب سعيد وغريه 

اختلف يف البيع والصرف يف مذهب مالك فقال إنه ال جيوز إال أن يكون أحدمها األكثر واآلخر ) املسألة السابعة(
الصرف يف دينار واحد جاز كيفما وقع  تبع لصاحبه وسواء أكان الصرف يف دينار واحد أو يف دنانري وقيل إن كان

وإن كان يف أكثر اعترب كون أحدمها تابعا لآلخر يف اجلواز فإن كانا معا مقصودين مل جيز وأجاز أشهب الصرف 
  .والبيع وهو أجود ألنه ليس يف ذلك ما يؤدي إىل ربا وال إىل غرر

  كتاب السلم

  .روطهويف هذا الكتاب ثالثة أبواب الباب األول يف حمله وش
الباب الثاين فيما جيوز أن يقتضي من املسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض يف ذلك من اإلقالة والتعجيل 

  .والتأخري
  .الباب الثالث يف اختالفهم يف السلم

  الباب األول يف حمله وشروطه
قدم النيب : "بن عباس املشهور قالأما حمله فإهنم أمجعوا على جوازه يف كل ما يكال أو يوزن ملا ثبت من حديث ا

صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهم يسلمون يف التمر السنتني والثالث فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 
واتفقوا على امتناعه فيما ال يثبت يف الذمة وهو الدور " أسلف فليسلف يف مثن معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم



  .والعقار
  .ك من العروضوأما سائر ذل

  .واحليوان فاختلفوا فيها فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصريا إىل ظاهر هذا احلديث
  .واجلمهور على أنه جائز يف العروض اليت تنضبط بالصفة والعدد

واختلفوا من ذلك فيما ينضبط مما ال ينضبط بالصفة فمن ذلك احليوان والرقيق فذهب مالك والشافعي واألوزاعي 
  .والليث إىل أن السلم فيهما جائز وهو قول ابن عمر من الصحابة

  .وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق ال جيوز السلم يف احليوان وهو قول ابن مسعود
  .وعن عمر يف ذلك قوالن

 "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن السلف يف احليوان"وعمدة أهل العراق يف ذلك ما روي عن ابن عباس 
  .وهذا احلديث ضعيف عند الفريق األول

  ورمبا احتجوا أيضا بنهيه عليه الصالة والسالم عن بيع احليوان باحليوان

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن جيهز "وعمدة من أجاز السلم يف احليوان ما روي عن ابن عمر . نسيئة
وحديث أيب رافع " ذ البعري بالبعريين إىل إبل الصدقةجيشا فنفدت اإلبل فأمره أن يأخذ على قالص الصدقة فأخ

  .قالوا وهذا كله يدل على ثبوته يف الذمة" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استسلف بكرا"أيضا 
  .فسبب اختالفهم شيئان أحدمها تعارض اآلثار يف هذا املعىن

اين احليوان يف اخللق والصفات وخباصة والثاين تردد احليوان بني أن يضبط بالصفة أو ال يضبط فمن نظر إىل تب
  .صفات النفس قال ال تنضبط

  .ومن نظر إىل تشاهبها قال تنضبط
ومنها اختالفهم يف البيض والدر وغري ذلك فلم جيز أبو حنيفة السلم يف البيض وأجازه مالك بالعدد وكذلك يف 

واألكارع أجازه مالك ومنعه أبو حنيفة اللحم أجازه مالك والشافعي ومنعه أبو حنيفة وكذلك السلم يف الرؤوس 
واختلف يف ذلك قول أيب حنيفة والشافعي وكذلك السلم يف الدر والفصوص أجازه مالك ومنعه الشافعي وقصدنا 

  .من هذه املسائل إمنا هو األصول الضابطة للشريعة ال إحصاء للفروع ألن ذلك غري منحصر
فيها فأما اجملمع عليها فهي ستة منها أن يكون الثمن واملثمون مما جيوز فمنها جممع عليها ومنها خمتلف ) وأما شروطه(

فيه النساء وامتناعه فيما ال جيوز فيه النساء وذلك إما اتفاق املنافع على ما يراه مالك رمحه اهللا وإما اتفاق اجلنس 
  .لنساءعلى ما يراه أبو حنيفة وإما اعتبار الطعم مع اجلنس على ما يراه الشافعي يف علة ا

ومنها أن يكون مقدرا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كان مما شأنه أن يلحقه التقدير أو منضبطا بالصفة إن كان 
  .مما املقصود منه الصفة

  .ومنها أن يكون موجودا عند حلول األجل
  .اجلملةومنها أن يكون الثمن غري مؤجل أجال بعيدا لئال يكون من باب الكاىلء بالكاىلء هذا يف 

واشترطوا يف اشتراط اليومني والثالثة يف تأخري نقد الثمن بعد اتفاقهم على أن ال جيوز يف املدة الكثرية وال مطلقا 
  .فأجاز مالك اشتراط تأخري اليومني والثالثة وأجاز تأخريه بال شرط

  .وذهب أبو حنيفة إىل أن من شرطه التقابض يف اجمللس كالصرف فهذه ستة متفق عليها
  .واختلفوا يف



  .أربعة أحدها األجل
  .هل هو شرط فيه أم ال

  والثاين هل من شرطه أن يكون جنس املسلم فيه موجودا

  .يف حال عقد السلم أم ال والثالث اشتراط مكان دفع املسلم فيه
  .والرابع أن يكون الثمن مقدرا إما مكيال وإما موزونا وإما معدودا وأن ال يكون جزافا

  .أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بال خالف عنه يف ذلك فأما األجل فإن
وأما مالك فالظاهر من مذهبه واملشهور عنه أنه من شرط السلم وقد قيل إنه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز 

  .السلم احلال
من وأما اللخمي فإنه فصل األمر يف ذلك فقال إن السلم يف املذهب يكون على ضربني سلم حال وهو الذي يكون 

  .شأنه بيع تلك السلعة
  .وسلم مؤجل وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة

  .وعمدة من اشترط األجل شيئان ظاهر حديث ابن عباس
  .والثاين أنه إذا مل يشترط فيه األجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع املنهي عنه

  .ألنه أقل غرراوعمدة الشافعي أنه إذا جاز مع األجل فهو حاال أجوز 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى مجال من أعرايب بوسق متر فلما دخل البيت مل "ورمبا استدلت الشافعية مبا روي 

قالوا فهذا هو شراء حال بتمر يف الذمة واملالكية " جيد التمر فاستقرض النيب صلى اهللا عليه وسلم مترا وأعطاه إياه
ا جوز ملوضع االرتفاق وألن املسلف يرغب يف تقدمي الثمن السترخاء املسلم فيه من طريق املعىن أن السلم إمن

  .واملسلم إليه يرغب فيه ملوضع النسيئة وإذا مل يشترط األجل زال هذا املعىن
  .واختلفوا يف األجل يف موضعني أحدمها هل يقدر بغري األيام والشهور مثل اجلذاذ والقطاف واحلصاد واملوسم

  .مقداره من األياموالثاين يف 
وحتصيل مذهب مالك يف مقداره من األيام أن املسلم فيه على ضربني ضرب يقتضى بالبلد املسلم فيه وضرب 
يقتضى بغري البلد الذي وقع فيه السلم فإن اقتضاه يف البلد املسلم فيه فقال ابن القاسم إن املعترب يف ذلك أجل 

  .حنوها ختتلف فيه األسواق وذلك مخسة عشر يوما أو
  .وروى ابن وهب عن مالك أنه جيوز اليومني والثالثة وقال ابن عبد احلكم ال بأس به إىل اليوم الواحد

وأما ما يقتضى ببلد آخر فإن األجل عندهم فيه هو قطع املسافة اليت بني البلدين قلت أو كثرت وقال أبو حنيفة ال 
ل اشترط منه أقل ما ينطلق عليه االسم ومن جعله شرطا يكون أقل من ثالثة أيام فمن جعل األجل شرطا غري معل

  .معلال باختالف األسواق اشترط من األيام ما ختتلف فيه األسواق غالبا
  وأما األجل إىل اجلذاذ واحلصاد وما أشبه ذلك

ذلك فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي فمن رأى أن االختالف الذي يكون يف أمثال هذه اآلجال يسري أجاز 
إذ الغرر اليسري معفو عنه يف الشرع وشبهه باالختالف الذي يكون يف الشهور من قبل الزيادة والنقصان ومن رأى 

  أنه كثري وأنه أكثر من االختالف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكماهلا مل جيزه
السلم فإن مالكا والشافعي  وأما اختالفهم يف هل من شرط السلم أن يكون جنس املسلم فيه موجودا يف حني عقد



  .وأمحد وإسحاق وأبا ثور مل يشترطوا ذلك
  .وقالوا جيوز السلم يف غري وقت إبانه

  .وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري واألوزاعي ال جيوز السلم إال يف إبان الشيء املسلم فيه
 التمر السنتني والثالث فأقروا فحجة من مل يشترط اإلبان ما ورد يف حديث ابن عباس أن الناس كانوا يسلمون يف

  .على ذلك ومل ينهوا عنه
ال تسلموا يف النخل حىت يبدو :" وعمدة احلنفية ما روي من حديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ر وكأهنم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا مل يكن موجودا يف حال العقد وكأنه يشبه بيع ما مل خيلق أكث" صالحها
  وإن كان ذلك معينا وهذا يف الذمة وهبذا فارق السلم بيع ما مل خيلق

  .وأما الشرط الثالث وهو مكان القبض فكان أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان ومل يشترطه غريه وهم األكثر
  .وقال القاضي أبو حممد األفضل اشتراطه

  .وقال ابن املواز ليس حيتاج إىل ذلك
و أن يكون الثمن مقدرا مكيال أو موزونا أو معدودا أو مذروعا ال جزافا فاشترط ذلك أبو وأما الشرط الرابع وه

حنيفة ومل يشترطه الشافعي وال صاحبا أيب حنيفة أبو يوسف وحممد قالوا وليس حيفظ عن مالك يف ذلك نص إال أنه 
  .جيوز عنده بيع اجلزاف إال فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه

ي أن تعلم أن التقدير يف السلم يكون بالوزن فيما يكون فيه الوزن وبالكيل فيما يكون فيه الكيل وبالذرع وينبغ
  .فيما يكون فيه الذرع وبالعدد فيما يكون فيه العدد

وإن مل يكن فيه أحد من هذه التقديرات انضبط بالصفات املقصودة من اجلنس مع ذكر اجلنس إن كان أنواعا خمتلفة 
  .ركه إن كان نوعا واحدا ومل خيتلفوا أن السلم ال يكون إال يف الذمة وأنه ال يكون يف معنيأو مع ت

  .وأجاز مالك السلم يف قرية معينة إذا كانت مأمونة وكأنه رآها مثل الذمة

  الباب الثاين
  فيما جيوز أن يقتضى من املسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

  تعجيل والتأخريوما يعرض يف ذلك من اإلقالة وال
اختلف العلماء فيمن أسلم يف شيء من الثمر فلما ) مسألة(ويف هذا الباب فروع كثرية لكن نذكر املشهور منها 

حل األجل تعذر تسليمه حىت عدم ذلك املسلم فيه وخرج زمانه فقال اجلمهور إذا وقع ذلك كان املسلم باخليار بني 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن القاسم وحجتهم أن العقد وقع على  أن يأخذ الثمن أو يصرب إىل العام القابل

موصوف يف الذمة فهو باق على أصله وليس من شرط جوازه أن يكون من مثار هذه السنة وإمنا هو شيء شرطه 
  .املسلم فهو يف ذلك باخليار

  .باب الكاىلء بالكاىلء وقال أشهب من أصحاب مالك ينفسخ السلم ضرورة وال جيوز التأخري وكأنه رآه من
  .وقال سحنون

ليس له أخذ الثمن وإمنا له أن يصرب إىل القابل واضطرب قول مالك يف هذا واملعتمد عليه يف هذه املسألة ما رآه أبو 
حنيفة والشافعي وابن القاسم وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي والكاىلء بالكاىلء املنهي عنه إمنا هو املقصود ال 

  .يدخل اضطراراالذي 
اختلف العلماء يف بيع املسلم فيه إذا حان األجل من املسلم إليه قبل قبضه فمن العلماء من مل جيز ذلك ) مسألة(



  .أصال وهم القائلون بأن كل شيء ال جيوز بيعه قبل قبضه وبه قال أبو حنيفة وأمحد وإسحاق
عيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ومتسك أمحد وإسحاق يف منع هذا حبديث عطية العويف عن أيب س

  ".من أسلم يف شيء فال يصرفه يف غريه:" وسلم 
وأما مالك فإنه منع شراء املسلم فيه قبل قبضه يف موضعني أحدمها إذا كان املسلم فيه طعاما وذلك بناء على مذهبه 

  .احلديث يف أن الذي يشترط يف بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص يف
والثاين إذا مل يكن املسلم فيه طعاما فأخذ عوضه املسلم ما ال جيوز أن يسلم فيه رأس ماله مثل أن يكون املسلم فيه 
عرضا والثمن عرضا خمالفا له فيأخذ املسلم من املسلم إليه إذا حان األجل شيئا من جنس ذلك العرض الذي هو 

  الثمن وذلك أن هذا يدخله إما سلف

  .ن كان العرض املأخوذ أكثر من رأس مال السلم وإما ضمان وسلف إن كان مثله أو أقلوزيادة إ
وكذلك إن كان رأس مال السلم طعاما مل جيز أن يأخذ فيه طعاما آخر أكثر ال من جنسه وال من غري جنسه فإن 

وض وكذلك جيوز كان مثل طعامه يف اجلنس والكيل والصفة فيما حكاه عبد الوهاب جاز ألنه حيمله على العر
  .عنده أن يأخذ من الطعام املسلم فيه طعاما من صفته وإن كان أقل جودة ألنه عنده من باب البدل يف الدنانري

واإلحسان مثل أن يكون له عليه قمح فيأخذ مبكيلته شعريا وهذا كله من شرطه عند مالك أن ال يتأخر القبض ألنه 
  .يدخله الدين بالدين
سلم عينا وأخذ املسلم فيه عينا من جنسه جاز ما مل يكن أكثر منه ومل يتهمه على بيع العني وإن كان رأس مال امل

بالعني نسيئة إذا كان مثله أو أقل وإن أخذ دراهم يف دنانري مل يتهمه على الصرف املتأخر وكذلك إن أخذ فيه دنانري 
  .من غري صنف الدنانري اليت هي رأس مال السلم

  .م إليه فيجوز بكل شيء جيوز التبايع به ما مل يكن طعاما ألنه ال يدخله بيع الطعام قبل قبضهوأما بيع السلم املسل
وأما اإلقالة فمن شرطها عند مالك أن ال يدخلها زيادة وال نقصان فإن دخلها زيادة أو نقصان كان بيعا من البيوع 

مثل أن يتذرع إىل بيع وسلف أو إىل ضع ودخلها ما يدخل البيوع أعين أهنا تفسد عنده مبا يفسد بيوع اآلجال 
  .وتعجل أو إىل بيع السلم مبا ال جيوز بيعه

مثال ذلك يف دخول بيع وسلف به إذا حل األجل فأقاله على أن أخذ البعض وأقال من البعض فإنه ال جيوز عنده 
  .بتحرمي بيوع الذرائع فإنه يدخله التذرع إىل بيع وسلف وذلك جائز عند الشافعي وأيب حنيفة ألهنما ال يقوالن

  اختلف العلماء يف الشراء برأس مال السلم من املسلم إليه شيئا بعد اإلقالة مبا ال) مسألة(
جيوز قبل اإلقالة فمن العلماء من مل جيزه أصال ورأى أن اإلقالة ذريعة إىل أن جيوز من ذلك ما ال جيوز وبه قال أبو 

أيب حنيفة ال جيوز على اإلطالق إذ كان ال جيوز عنده بيع املسلم فيه حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه إال أن عند 
قبل القبض على اإلطالق ومالك مينع ذلك يف املواضع اليت مينع بيع املسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا 

  .من مذهبه
  .ومن العلماء من أجازه وبه قال الشافعية والثوري

ماله فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب والظن الرديء باملسلمني غري  وحجتهم أن باإلقالة قد ملك رأس
  .جائز

  .قال وأما حديث أيب سعيد فإنه إمنا وقع النهي فيه قبل اإلقالة



مسألة اختلفوا إذا ندم املبتاع يف السلم فقال البائع أقلين وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فقال مالك وطائفة ذلك 
وم جيوز واعتل مالك يف ذلك خمافة أن يكون املشتري ملا حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن ال جيوز وقال ق

يقيله فكان ذلك من باب بيع الطعام إىل أجل قبل أن يستوىف وقوم اعتلوا ملنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين 
  . تعاىل بهوالذين رأوه جائزا رأوا أنه باب املعروف واإلحسان الذي أمر اهللا

من أقال مسلما صفقته أقال اهللا عثرته يوم القيامة ومن أنظر معسرا أظله اهللا :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".يف ظله يوم ال ظل إال ظله

أمجع العلماء على أنه إذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنانري إىل أجل فدفعها إليه عند حمل األجل وبعده ) مسألة(
  .نه يلزمه أخذهاأ

  .واختلفوا يف العروض املؤجلة من السلم وغريه فقال مالك واجلمهور إن أتى هبا قبل حمل األجل مل يلزم أخذها
وقال الشافعي إن كان مما ال يتغري وال يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس واحلديد وإن كان مما يقصد به النظارة 

  .كالفواكه مل يلزمه
به بعد حمل األجل فاختلف يف ذلك أصحاب مالك فروي عنه أنه يلزمه قبضه مثل أن يسلم يف قطائف وأما إذا أتى 

الشتاء فيأيت هبا يف الصيف فقال ابن وهب ومجاعة ال يلزمه ذلك وحجة اجلمهور يف أنه ال يلزمه قبض العروض قبل 
ه من املؤنة يف ذلك وليس كذلك حمل األجل من قبل أنه من ضمانه إىل الوقت املضروب الذي قصده وملا علي

الدنانري والدراهم إذ ال مؤنة فيها ومن مل يلزمه بعد األجل فحجته أنه رأى أن املقصود من العروض إمنا كان وقت 
  .األجل ال غريه

  .وأما من أجاز ذلك يف الوجهني أعين بعد األجل أو قبله فشبهه بالدنانري والدراهم
م إىل آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما فأخرب البائع أو املسلم إليه املشترى اختلف العلماء فيمن أسل) مسألة(

بكيل الطعام هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن يعمل يف ذلك على تصديقه فقال مالك ذلك جائز يف 
  .السلم ويف البيع بشرط النقد

  .ملكان أنه أنظره بالثمنوإال خيف أن يكون من باب الربا كأنه إمنا صدقه يف الكيل 
  وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري

  .أن كاله لنفسه حبضرة البائع.واألوزاعي والليث ال جيوز ذلك حىت يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد
نه ملا وحجتهم أنه ملا كان ليس للمشتري أن يبيعه إال بعد أن يكيله مل يكن له أن يقبضه إال بعد أن يكيله البائع له أل

كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبض واحتجوا مبا جاء يف احلديث أنه عليه الصالة والسالم هنى عن بيع الطعام 
  .حىت جيري فيه الصاعان صاع البائع وصاع املشتري

قال  واختلفوا إذا هلك الطعام يف يد املشتري قبل الكيل فاختلفا يف الكيل فقال الشافعي القول قول املشتري وبه
أبو ثور وقال مالك القول قول البائع ألنه قد صدقه املشتري عند قبضه إياه وهذا مبين عنده على أن البيع جيوز 

  .بنفس تصديقه
  الباب الثالث يف اختالف املتبايعني يف السلم

  .واملتبايعني يف السلم إما أن خيتلفا يف قدر الثمن أو املثمون
ا يف مكان قبض السلم فأما اختالفهم يف قدر املسلم فيه فالقول فيه قول املسلم وإما يف جنسهما وأما يف األجل وإم

إليه إن أتى مبا يشبه وإال فالقول أيضا قول املسلم إن أتى أيضا مبا يشبه فإن أتيا مبا ال يشبه فالقياس أن يتحالفا 



  .ويتفاسخا
مثل أن يقول أحدمها أسلمت يف متر ويقول  وأما اختالفهم يف جنس املسلم فيه فاحلكم يف ذلك التحالف والتفاسخ

  .اآلخر يف قمح
وأما اختالفهم يف األجل فإن كان يف حلوله فالقول قول املسلم إليه وإن كان يف قدره فالقول أيضا قول املسلم إليه 

ل قول إال أن يأيت مبا ال يشبه مثل أن يدعي املسلم وقت إبان املسلم فيه ويدعي املسلم إليه ذلك الوقت فالقو
  .املسلم

وأما اختالفهم يف موضع القبض فاملشهور أن من ادعى موضع عقد السلم فالقول قوله وإن مل يدعه واحد منهما 
  .فالقول قول املسلم إليه

وخالف سحنون يف الوجه األول فقال القول قول املسلم إليه وإن ادعى القبض يف موضع العقد وخالف أبو الفرج 
  .إذا مل يدع واحد منهما موضع العقد حتالفا وتفاسخا يف املوضع الثاين فقال

  .وأما اختالفهم يف الثمن فحكمه حكم اختالف املتبايعني قبل القبض وقد تقدم ذلك

  كتاب بيع اخليار

والنظر يف أصول هذا الباب أما أوال فهل جيوز أم ال وإن جاز فكم مدة اخليار وهل يشترط النقدية فيه أم ال وممن 
ع يف مدة اخليار وهل يورث اخليار أم ال ومن يصح خياره ممن ال يصح وما يكون من األفعال خيارا ضمان املبي

  .كالقول أما جواز اخليار فعليه اجلمهور
  .إال الثوري وابن أيب شربمة وطائفة من أهل الظاهر

البيعان باخليار ما مل "وما روي يف حديث ابن عمر " ولك اخليار ثالثا"وعمدة اجلمهور حديث حبان بن منقذ وفيه 
  ".يفترقا إال بيع اخليار

وعمدة من منعه أنه غرر وأن األصل هو اللزوم يف البيع إال أن يقوم دليل على جواز البيع على اخليار من كتاب اهللا 
  .أو سنة ثابتة أو إمجاع

  .أنه خيدع يف البيوعقالوا وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح وإما أنه خاص ملا شكى إليه صلى اهللا عليه وسلم 
فقد فسر املعىن املراد هبذا اللفظ وهو ما ورد فيه من لفظ آخر " إال بيع اخليار"قالوا وأما حديث ابن عمر وقوله فيه 

وأما مدة اخليار عند الذين قالوا جبوازه فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر " أن يقول أحدمها لصاحبه اختر"وهو 
قدر بتقدر احلاجة إىل اختالف املبيعات وذلك يتفاوت بتفاوت املبيعات فقال مثل اليوم حمدود يف نفسه وأنه إمنا يت

  .واليومني يف اختيار الثوب واجلمعة واخلمسة األيام يف اختيار اجلارية والشهر وحنوه يف اختيار الدار
أبو حنيفة أجل اخليار ثالثة وباجلملة فال جيوز عنده األجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار املبيع وقال الشافعي و

  .أيام ال جيوز أكثر من ذلك
  .وقال أمحد وأبو يوسف وحممد بن احلسن جيوز اخليار ألي مدة اشترطت وبه قال داود

واختلفوا يف اخليار املطلق دون املقيد مبدة معلومة فقال الثوري واحلسن بن جين ومجاعة جبواز اشتراط اخليار مطلقا 
  .ا وقال مالك جيوز اخليار املطلق ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثلهويكون له اخليار أبد

  .وقال أبو حنيفة والشافعي ال جيوز حبال اخليار املطلق ويفسد البيع



واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وقع اخليار يف الثالثة أيام زمن اخليار املطلق فقال أبو حنيفة إن وقع يف الثالثة األيام 
  الثة فسد البيع وقال الشافعي بل هوجاز وإن مضت الث

فاسد على كل حال فهذه هي أقاويل فقهاء األمصار يف مدة اخليار وهي هل جيوز مطلقا أو مقيدا وإن جاز مقيدا 
  .فكم مقداره وإن مل جيز مطلقا فهل من شرط ذلك أن ال يقع اخليار يف الثالث أم ال جيوز حبال وإن وقع يف الثالث

  .مدة من مل جيز اخليار هو ما قلناهفأما أدلتهم فإن ع
وأما عمدة من مل جيز اخليار إال ثالثا فهو أن األصل هو أن ال جيوز اخليار فال جيوز منه إال ما ورد فيه النص يف 

حديث منقذ بن حبان أو حبان بن منقذ وذلك كسائر الرخص املستثناة من األصول مثل استثناء العرايا من املزابنة 
  .وغري ذلك

وأما " من اشترى مصراة فهو باخليار ثالثة أيام:" لوا وقد جاء حتديد اخليار بالثالث يف حديث املصراة وهو قوله قا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "حديث منقذ فأشبه طرقه املتصلة ما رواه حممد بن اسحق عن نافع عن ابن عمر 

  ".وأنت باخليار ثالثا قال ملنقذ وكان خيدع يف البيع إذا بعت فقل ال خالبة
وأما عمدة أصحاب مالك فهو أن املفهوم من اخليار هو اختيار املبيع وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك 

حمدودا بزمان إمكان اختيار املبيع وذلك خيتلف حبسب مبيع مبيع فكأن النص إمنا ورد عندهم تنبيها على هذا املعىن 
  .العام وعند الطائفة األوىل من باب اخلاص أريد به اخلاصوهو عندهم من باب اخلاص أريد به 

  .وأما اشتراط النقد فإنه ال جيوز عند مالك ومجيع أصحابه لتردده عندهم بني السلف والبيع وفيه ضعف
وأما ممن ضمان املبيع يف مدة اخليار فإهنم اختلفوا يف ذلك فقال مالك وأصحابه والليث واألوزاعي مصيبته من 

  .املشتري أمني وسواء أكان اخليار هلما أو ألحدمها وقدالبائع و
قيل يف املذهب إنه إن كان هلك بيد البائع فال خالف يف ضمانه إياه وإن كان هلك بيد املشتري فاحلكم كاحلكم يف 

  .الرهن والعارية إن كان مما يغاب عليه فضمانه منه وإن كان مما ال يغاب عليه فضمانه من البائع
نيفة إن كان شرط اخليار لكليهما أو للبائع وحده فضمانه من البائع واملبيع على ملكه أما إن كان شرطه وقال أبو ح

املشتري وحده فقد خرج املبيع عن ملك البائع ومل يدخل ملك املشتري وبقي معلقا حىت ينقضي اخليار وقد قيل عنه 
  .املشتريإن على املشتري الثمن وهذا يدل على أنه قد دخل عنده يف ملك 
  .وللشافعي قوالن أشهرمها أن الضمان من املشتري أليهما كان اخليار

  فعمدة من رأى

أن الضمان من البائع على كل حال أنه عقد غري الزم فلم ينقل امللك عن البائع كما لو قال بعتك ومل يقل املشتري 
  .قبلت

  .ياسه موضع اخلالف على موضع االتفاقوعمدة من رأى أنه من املشتري تشبيهه بالبيع الالزم وهو ضعيف لق
وأما من جعل الضمان ملشترط اخليار إذا شرطه أحدمها ومل يشترطه الثاين فألنه إن كان البائع هو املشترط فاخليار له 
يف إبقاء املبيع على ملكه وإن كان املشتري هو املشترط له فقط فقد صرفه البائع من ملكه وأبانه فوجب أن يدخل 

شتري إذا كان املشتري هو الذي شرطه فقط قال قد خرج عن ملك البائع ألنه مل يشترط خيارا ومل يلزم يف ملك امل
أن يدخل يف ملك املشتري ألنه شرط اخليار يف رد اآلخر له ولكن هذا القول ميانع احلكم فإنه ال بد أن تكون 

 البيع أو لتتميم البيع فإذا قلنا لفسخ البيع مصيبته من أحدمها واخلالف آيل إىل هل اخليار مشترط إليقاع الفسخ يف



  .فقد خرج من ضمان البائع وإن قلنا لتتميمه فهو يف ضمانه
  .وهي هل يورث خيار املبيع أم ال فإن مالكا والشافعي وأصحاهبما قالوا يورث) وأما املسألة اخلامسة(

بو حنيفة وأصحابه يبطل اخليار مبوت من له وإنه إذا مات صاحب اخليار فلورثته من اخليار مثل ما كان له وقال أ
  .اخليار ويتم البيع وهكذا عنده خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار اإلقالة

وسلم هلم أبو حنيفة خيار الرد بالعيب أعين أنه قال يورث وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم وخيار 
  .القصاص وخيار الرهن

ب ما وهبه البنه أعين أنه مل ير لورثة امليت من اخليار يف رد ما وهبه البنه ما جعل له وسلم هلم مالك خيار رد األ
  .الشرع من ذلك أعين لألب وكذلك خيار الكتابة والطالق واللعان

ومعىن خيار الطالق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امرأيت مىت شئت فيموت الرجل اجملعول له اخليار فإن ورثته ال 
  .لته عند مالكيتنزلون منز

  .وسلم الشافعي ما سلمت املالكية للحنفية من هذه اخليارات وسلم زائدا خيار اإلقالة والقبول فقال ال يورثان
وعمدة املالكية والشافعية أن األصل هو أن تورث احلقوق واألموال إال ما قام دليل على مفارقة احلق يف هذا املعىن 

  .للمال
  .أن يورث املال دون احلقوق إال ما قام دليله من إحلاق احلقوق باألموالوعمدة احلنفية أن األصل هو 

  فموضع

  .اخلالف هل األصل هو أن تورث احلقوق كاألموال أم ال
وكل واحد من الفريقني يشبه من هذا ما مل يسلمه له خصمه منها مبا يسلمه منها له وحيتج على خصمه فاملالكية 

سليمه وراثة خيار الرد بالعيب ويشبه سائر اخليارات اليت يورثها به واحلنفية حتتج والشافعية حتتج على أيب حنيفة بت
أيضا على املالكية والشافعية مبا متنع من ذلك وكل واحد منهم يروم أن يعطي فارقا فيما خيتلف فيه قوله ومشاهبا 

خلصم متفقا ويعطي اتفاقا فيما فيما يتفق فيه قوله ويروم يف قول خصمه بالضد أعين أن يعطي فارقا فيما يضعه ا
يضعه اخلصم متباينا مثل ما تقول املالكية إمنا قلنا إن خيار األب يف رد هبته ال يورث ألن ذلك خيار راجع إىل صفة 

  .يف األب ال توجد يف غريه وهي األبوة فوجب أن ال تورث ال إىل صفة يف العقد
  .وهذا هو سبب اختالفهم يف خيار خيار

  .انقدح له يف شيء منها أنه صفة للعقد ورثهأعين أنه من 
  .ومن انقدح له أنه صفة خاصة بذي اخليار مل يورثه

  .وهي من يصح خياره فإهنم اتفقوا على صحة خيار املتبايعني) وأما املسألة السادسة(
  .واختلفوا يف اشتراط خيار األجنيب

  .فقال مالك جيوز ذلك والبيع صحيح
ال جيوز إال أن يوكله الذي جعل له اخليار وال جيوز اخليار عنده على هذا القول لغري  وقال الشافعي يف أحد قوليه

  .العاقد
  .وهو قول أمحد

  .وللشافعي قول آخر مثل قول مالك
  .وبقول مالك قال أبو حنيفة واتفق املذهب على أن اخليار لألجنيب إذا جعله له املتبايعان وأن قوله هلما



حدمها فاختلف البائع ومن جعل له البائع اخليار أو املشتري ومن جعل له املشتري اخليار واختلف املذهب إذا جعله أ
فقيل القول يف اإلمضاء والرد قول األجنيب سواء اشترط خياره البائع أو املشتري وقال عكس هذا القول من جعل 

  .خياره هنا كاملشورة
ء والرد قول البائع دون األجنيب وقول األجنيب دون وقيل بالفرق بني البائع واملشتري أي أن القول يف اإلمضا

املشتري إن كان املشتري هو املشترط اخليار وقيل القول قول من أراد منهما اإلمضاء وإن أراد البائع اإلمضاء 
 وأراد األجنيب الذي اشترط خياره الرد ووافقه املشتري فالقول قول البائع يف اإلمضاء وإن أراد البائع الرد وأراد

  األجنيب اإلمضاء ووافقه

  .املشتري فالقول قول املشتري وكذلك إن اشترط اخليار لألجنيب املشتري فالقول فيهما قول من أراد اإلمضاء
وكذلك احلال يف املشتري وقيل بالفرق يف هذا بني البائع واملشتري أي إن اشترطه البائع فالقول قول من أراد 

  .فالقول قول األجنيب وهو ظاهر مايف املدونة وهذا كله ضعيف اإلمضاء منهما وإن اشترطه املشتري
واختلفوا فيمن اشترط من اخليار ما ال جيوز مثل أن يشترط أجال جمهوال وخيارا فوق الثالث عند من ال جيوز اخليار 

الشرط  فوق الثالث أو خيار رجل بعيد املوضع بعينه أعين أجنبيا فقال مالك والشافعي ال يصح البيع وإن أسقط
  .الفاسد

  .وقال أبو حنيفة يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد
  .فأصل اخلالف هل الفساد الواقع يف البيع من قبل الشرط يتعدى إىل العقد أم ال يتعدى وإمنا هو يف الشرط فقط

ه يبقى فمن قال يتعدى أبطل البيع وإن أسقطه ومن قال ال يتعدى قال البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد ألن
  .العقد صحيحا

  كتاب بيع املراحبة

أمجع مجهور العلماء على أن البيع صنفان مساومة ومراحبة وأن املراحبة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي 
  .اشترى به السلعة ويشترط عليه رحبا ما للدينار أو الدرهم

من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد  واختلفوا من ذلك باجلملة يف موضعني أحدمها فيما للبائع أن يعده
  .الشراء مما ليس له أن يعده من رأس املال

  .واملوضع الثاين إذا كذب البائع للمشتري فأخربه أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به
ف فقهاء أو وهم فأخرب بأقل مما اشترى به السلعة مث ظهر له أنه اشتراها بأكثر ففي هذا الكتاب حبسب اختال

  .األمصار بابان الباب األول فيما يعد من رأس املال مما ال يعد ويف صفة رأس املال الذي جيوز أن يبىن عليه الربح
  .الثاين يف حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان يف خرب البائع بالثمن

  الباب األول
  فيما يعد من رأس املال مما ال يعد ويف صفة رأس املال

  يبىن عليه الربح الذي جيوز أن
فأما ما يعد يف الثمن مما ال يعد فإن حتصيل مذهب مالك يف ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن 

  .ينقسم ثالثة أقسام قسم يعد يف أصل الثمن ويكون له حظ من الربح



  .وقسم يعد يف أصل الثمن وال يكون له حظ من الربح
  . يكون له حظ من الربحوقسم ال يعد يف أصل الثمن وال

  .فأما الذي حيسبه يف رأس املال وجيعل له حظا من الربح فهو ما كان مؤثرا يف عني السلعة مثل اخلياطة والصبغ
وأما الذي حيسبه يف رأس املال وال جيعل له حظا من الربح فما ال يؤثر يف عني السلعة مما ال ميكن البائع أن يتواله 

  .لد إىل بلد وكراء البيوت اليت توضع فيهابنفسه كحمل املتاع من ب
  .وأما ما ال حيتسب فيه يف األمرين مجيعا

  .فما ليس له تأثري يف عني السلعة مما ميكن أن يتواله صاحب السلعة بنفسه كالسمسرة والطي والشد
  .وقال أبو حنيفة بل حيمل على مثن السلعة كل ما نابه عليها

ال بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط إال أن يفصل ويفسخ عنده إن وقع قال ألنه وقال أبو ثور ال جيوز املراحبة إ
  .كذب ألنه يقول له مثن سلعيت كذا وكذا وليس األمر كذلك

  .وهو عنده من باب الغش
وأما صفة رأس الثمن الذي جيوز أن خيربه به فإن مالكا والليث قاال فيمن اشترى سلعة بدنانري والصرف يوم 

رف معلوم مث باعها بدراهم والصرف قد تغري إىل زيادة أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانري اليت اشتراها ص
  .اشتراها ألنه من باب الكذب واخليانة

  .وكذلك إن اشتراها بدراهم مث باعها بدنانري وقد تغري الصرف
يعها مراحبة أم ال جيوز فإذا قلنا واختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعروض هل جيوز له أن يب

  .باجلواز فهل جيوز بقيمة العرض أو بالعرض نفسه فقال
  .ابن القاسم جيوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض وال جيوز على القيمة

  وقال أشهب ال جيوز ملن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مراحبة ألنه يطالبه بعروض على

  .الغالب ليس يكون عنده فهو من باب بيع ما ليس عندهصفة عرضه ويف 
واختلف مالك وأبو حنيفة فيمن اشترى سلعة بدنانري فأخذ يف الدنانري عروضا أو دراهم هل جيوز له بيعها مراحبة 

  .دون أن يعلم مبا نقد أم ال جيوز فقال مالك ال جيوز إال أن يعلم ما نقد
راحبة على الدنانري اليت ابتاع هبا السلعة دون العروض اليت أعطى فيها أو وقال أبو حنيفة جيوز أن يبيعها منه م

  .الدراهم قال مالك أيضا فيمن اشترى سلعة بأجل فباعها مراحبة أنه ال جيوز حىت يعلم باألجل
  .وقال الشافعي إن وقع كان للمشتري مثل أجله

  .وقال أبو ثور هو كالعيب وله الرد به
  .ب فروع كثرية ليست مما قصدناهويف هذا الباب يف املذه

  الباب الثاين
  يف حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان يف خرب البائع بالثمن

واختلفوا فيمن ابتاع سلعة مراحبة على مثن ذكره مث ظهر بعد ذلك إما بإقراره وإما ببينة أن الثمن كان أقل والسلعة 
خذ بالثمن الذي صح أو يترك إذا مل يلزمه البائع أخذها بالثمن قائمة فقال مالك ومجاعة املشتري باخليار إما أن يأ

الذي صح وإن ألزمه لزمه وقال أبو حنفية وزفر بل املشتري باخليار على اإلطالق وال يلزمه األخذ بالثمن الذي إن 
يادة وعن الشافعي ألزمه البائع لزمه وقال الثوري وابن أيب ليلى وأمحد ومجاعة بل يبقى البيع الزما هلما بعد حط الز



  .القوالن القول باخليار مطلقا والقول باللزوم بعد احلط
فحجة من أوجب البيع بعد احلط أن املشتري إمنا أرحبه على ما ابتاع به السلعة ال غري ذلك فلما ظهر خالف ما 

  .ة ذلك الكيلقال وجب أن يرجع إىل الذي ظهر كما لو أخذ بكيل معلوم فخرج بغري ذلك الكيل أنه يلزمه توفي
وحجة من رأى أن اخليار مطلقا تشبيه الكذب يف هذه املسألة بالعيب أعين أنه كما يوجب العيب اخليار كذلك 

  .يوجب الكذب
وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي حيط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح وقال مالك إن كانت 

الف عنه يف ذلك مثل ما وزن املبتاع أو أقل فال يرجع عليه املشتري بشيء قيمتها يوم القبض أو يوم البيع على خ
  وإن كانت القيمة أقل خري البائع بني رده للمشتري القيمة أو رده الثمن أو إمضائه السلعة بالثمن الذي

قائمة فقال  وأما إذا باع الرجل سلعته مراحبة مث أقام البينة أن مثنها أكثر مما ذكره وأنه وهم يف ذلك وهي.صح
الشافعي ال يسمع من تلك البينة ألنه كذهبا وقال مالك يسمع منها وجيرب املبتاع على ذلك الثمن وهذا بعيد ألنه 

  .بيع آخر
وقال مالك يف هذه املسألة إذا فاتت السلعة أن املبتاع خمري بني أن يعطى قيمة السلعة يوم قبضها أو أن يأخذها 

  .رات مسائلهم يف هذا الباببالثمن الذي صح فهذه هي مشهو
  .ومعرفة أحكام هذا البيع تنبين يف مذهب مالك

على معرفة أحكام ثالثة مسائل وما تركب منها حكم مسألة الكذب وحكم مسألة الغش وحكم مسألة وجود 
  .العيب

  .فأما حكم الكذب فقد تقدم
  .وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه يف البيع املطلق

فهو ختيري البائع مطلقا وليس للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش كما له ذلك يف  وأما حكم الغش عنده
  .مسألة الكذب هذا عند ابن القاسم

  .وأما عند أشهب فإن الغش عنده ينقسم قسمني قسم مؤثر يف الثمن وقسم غري مؤثر
  .أما غري املؤثر فال حكم عنده فيه

  .بوأما املؤثر فحكمه عنده حكم الكذ
وأما اليت تتركب فهي أربع مسائل كذب وغش وكذب وتدليس وغش وتدليس بعيب وكذب وغش وتدليس 

بعيب وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه يأخذ بالذي بقي حكمه إن كان فات حبكم أحدمها أو بالذي هو أرجح له 
اجلمع وتفصيل هذا الئق بكتب إن مل يفت حكم أحدمها إما على التخيري حيث ميكن التخيري أو اجلمع حيث ميكن 

  .الفروع أعين مذهب ابن القاسم وغريه

  كتاب بيع العرية

اختلف الفقهاء يف معىن العرية والرخصة اليت أتت فيها يف السنة فحكى القاضي أبو حممد عبد الوهاب املالكي أن 
فيجوز للمعري شراؤها من العرية يف مذهب مالك هي أن يهب الرجل مثرة خنلة أو خنالت من حائطه لرجل بعينه 

  .املعرى له خبرصها مترا على شروط أربعة أحدها أن تزهى



  .والثاين أن تكون مخسة أوسق فما دون فإن زادت فال جيوز
  .والثالث أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند اجلذاذ فإن أعطاه نقدا مل جيز

  الرابع أن يكون التمر

مالك الرخصة يف العرية إمنا هي يف حق املعرى فقط والرخصة فيها إمنا هي  من صنف متر العرية ونوعها فعلى مذهب
استثناؤها من املزابنة وهي بيع الرطب بالتمر اجلاف الذي ورد النهي عنه ومن صنفي الربا أيضا أعين التفاضل 

احد متفاضال وهو والنساء وذلك أن بيع مثر معلوم الكيل بثمر معلوم بالتخمني وهو اخلرص فيدخله بيع اجلنس الو
  .أيضا مثر بثمر إىل أجل

فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية وما هي الرخصة فيها وملن الرخصة فيها وأما الشافعي فمعىن الرخصة الواردة 
عنده فيها ليست للمعري خاصة وإمنا هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمر أعين اخلمسة 

لك بتمر مثلها وروي أن الرخصة فيها إمنا هي معلقة هبذا القدر من التمر لضرورة الناس أن أوسق أو ما دون ذ
  .يأكلوا رطبا وذلك ملن ليس عنده رطب وال متر يشتري به الرطب

  .والشافعي يشترط يف إعطاء التمر الذي تباع به العرية أن يكون نقدا ويقول إن تفرقا قبل القبض فسد البيع
ند مالك يف كل ما ييبس ويدخر وهي عند الشافعي يف التمر والعنب فقط وال خالف يف جوازها والعرية جائزة ع

  فيما
دون اخلمسة األوسق عند مالك والشافعي وعنهما اخلالف إذا كانت مخسة أوسق فروي اجلواز عنهما واملنع 

  .واألشهر عند مالك اجلواز
  .ها يف سبب الرخصة كما قلنافالشافعي خيالف مالكا يف العرية يف أربعة مواضع أحد

  .والثاين أن العرية اليت رخص فيها ليست هبة وإمنا مسيت هبة على التجوز
  .والثالث يف اشتراط النقد عند البيع

  .والرابع يف حملها
  .فهي عنده كما قلنا يف التمر والعنب فقط وعند مالك يف كل ما يدخر وييبس

عرية عنده هي اهلبة وخيالفه يف أن الرخصة إمنا هي عنده فيها للموهوب له وأما أمحد بن حنبل فيوافق مالكا يف أن ال
أعين املعرى له ال املعري وذلك أنه يرى أن له أن يبيعها ممن شاء هبذه الصفة ال من املعري خاصة كما ذهب إليه 

  .مالك
أن الرخصة عنده فيها ليست هي وأما أبو حنيفة فيوافق مالكا يف أن العرية هي اهلبة وخيالفه يف صفة الرخصة وذلك 

  من باب استثنائها من املزابنة وال هي يف اجلملة يف البيع وإمنا

الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب يف هبته إذا كان املوهوب له مل يقبضها وليست عنده ببيع وإمنا هي 
  .رجوع يف اهلبة على صفة خمصوصة وهو أن يعطى بدهلا مترا خبرصها

ب مالك يف العرية أهنا بالصفة اليت ذكر سنتها املشهورة عندهم باملدينة قالوا وأصل هذا أن الرجل كان وعمدة مذه
  .يهب النخالت من حائطه فيشق عليه دخول املوهوب له عليه فأبيح له أن يشتريها خبرصها مترا عند اجلذاذ

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى أ"ومن احلجة له يف أن الرخصة إمنا هي للمعري حديث سهل بن أيب حثمة 
قالوا فقوله يأكلها رطبا دليل " عن بيع التمر بالرطب إال أنه رخص يف العرية أن تباع خبرصها يأكلها أهلها رطبا



  .على أن ذلك خاص مبعريها ألهنم يف ظاهر هذا القول أهلها
رطبا هو تعليل ال يناسب املعرى وعلى مذهب وميكن أن يقال إن أهلها هم الذين اشتروها كائنا من كان لكن قوله 

  .الشافعي هو مناسب وهم الذين ليس عندهم رطب وال متر يشتروهنا به ولذلك كانت احلجة للشافعي
وأما أن العرية عنده هي اهلبة فالدليل على ذلك من اللغة فإن أهل اللغة قالوا العرية هي اهلبة واختلف يف تسميتها 

وَأَطِْعُموا { :من الثمن وقيل إهنا مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته ومنه قوله تعاىل بذلك فقيل ألهنا عريت 
وإمنا اشترط مالك نقد الثمن عند اجلذاذ أعين تأخريه إىل ذلك الوقت ألنه متر ورد الشرع خبرصه } الْقَانَِع وَالُْمْعَترَّ 

  .عف ألنه مصادمة بالقياس ألصل السنةفكان من سنته أن يتأجل إىل اجلذاذ أصله الزكاة وفيه ض
وعنده أنه إذا تطوع بعد متام العقد بتعجيل التمر جاز وأما اشتراطه جوازها يف اخلمسة األوسق أو فيما دوهنا فلما 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرخص يف بيع العرايا خبرصها فيما دون مخسة أوسق أو يف "رواه عن أيب هريرة 
  .وإمنا كان عن مالك يف اخلمسة األوسق روايتان ألن الشك الواقع يف هذا احلديث من الراوي" مخسة أوسق

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه " وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا يبس فلما روي عن زيد بن ثابت 
  .خرجه مسلم" وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها مترا

أنه هنى عن املزابنة "مدته حديث رافع بن خديج وسهل بن أيب حثمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأما الشافعي فع
  فإنه" التمر بالتمر إال أصحاب العرايا 

  ".فيها يأكلها أهلها رطبا:" أذن هلم فيه وقوله 
يهب الرجل يف  والعرية عندهم هي اسم ملا دون اخلمسة األوسق من التمر وذلك أنه ملا كان العرف عندهم أن

الغالب من خنالته هذا القدر فما دونه خص هذا القدر الذي جاءت فيه الرخصة باسم اهلبة ملوافقته يف القدر للهبة 
وقد احتج ملذهبه مبا رواه بإسناد منقطع عن حممود بن لبيد أنه قال لرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اياكم هذه قال فسمى رجاال حمتاجني من األنصار شكوا إىل رسول اهللا صلى وسلم إما زيد بن ثابت وإما غريه ما عر
اهللا عليه وسلم أن الرطب أتى وليس بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوهتم 

جيز تأخري نقد التمر من التمر فرخص هلم أن يبتاعوا العرايا خبرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلوهنا رطبا وإمنا مل 
  .ألنه بيع الطعام بالطعام نسيئة

  .وأما أمحد فحجته ظاهر األحاديث املتقدمة أنه رخص يف العرايا ومل خيص املعري من غريه
وأما أبو حنيفة فلما مل جتز عنده املزابنة وكانت إن جعلت بيعا نوعا من املزابنة رأى أن انصرافها إىل املعري ليس هو 

وإمنا هو من باب رجوع الواهب فيما وهب بإعطاء خصرها مترا أو تسميته إياها بيعا عنده جماز وقد  من باب البيع
التفت إىل هذا املعىن مالك يف بعض الروايات عنه فلم جيز بيعها بالدراهم وال بشيء من األشياء سوى اخلرص وإن 

ب تغليب القياس على احلديث وذلك أنه كان املشهور عنه جواز ذلك وقد قيل إن قول أيب حنيفة هذا هو من با
  .خالف األحاديث يف مواضع منها أنه مل يسمها بيعا وقد نص الشارع على تسميتها بيعا

ومنها أنه جاء يف احلديث أنه هنى عن املزابنة ورخص يف العرايا وعلى مذهبه ال تكون العرية استثناء من املزابنة ألن 
  .املزابنة هي يف البيع

أنه سهل عليه أن يستثنيها من النهي عن الرجوع يف اهلبة اليت مل يقع فيها االستثناء بنص الشرع وعسر والعجب منه 
  .عليه أن يستثنيها مما استثىن منه الشارع وهي املزابنة واهللا أعلم



  )بسم اهللا الرمحن الرحيم وصل اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما(
  كتاب اإلجارات

ذا الكتاب شبيه بالنظر يف البيوع أعين أن أصوله تنحصر يف النظر يف أنواعها ويف شروط الصحة فيها والنظر يف ه
  والفساد ويف أحكامها وذلك يف نوع

نوع منها أعين فيما خيص نوعا نوعا منها وفيما يعم أكثر من واحد منها فهذا الكتاب ينقسم أوال إىل قسمني القسم 
  .ة والفساداألول يف أنواعها وشروط الصح

  .والثاين يف معرفة أحكام اإلجارات وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها
  .فلنذكر أوال ما يف ذلك من اخلالف مث نصري إىل ذكر ما يف ذينك القسمني من املسائل املشهورة
ها اخلالف بني إذ كان قصدنا إمنا هو ذكر املسائل اليت جتري من هذه األشياء جمرى األمهات وهي اليت اشتهر في

  فقهاء األمصار فنقول إن اإلجارة جائزة عند
  .مجيع فقهاء األمصار والصدر األول
  .وحكي عن األصم وابن علية منعها

َضْعَن فَإِنْ أَْر{ :اآلية وقوله} إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْنِكَحَك إِْحَدى ابَْنَتيَّ هَاَتْينِ َعلَى أَنْ َتأُْجَرنِي{ :ودليل اجلمهور قوله تعاىل 
  .}لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ

استأجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رجال من :"ومن السنة الثابتة ما خرجه البخاري عن عائشة قالت 
" بين الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال براحلتيهما

  ".أنه باع من النيب صلى اهللا عليه وسلم بعريا وشرط ظهره إىل املدينة"جابر  وحديث
  .وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه باألجر

  .وشبهة من منع ذلك أن املعاوضات إمنا يستحق فيها تسليم الثمن بتسليم العني كاحلال يف األعيان احملسوسة
ة فكان ذلك غررا ومن بيع ما مل خيلق وحنن نقول إهنا وإن كانت معدومة واملنافع يف اإلجارات يف وقت العقد معدوم

يف حال العقد فهي مستوفاة يف الغالب والشرع إمنا حلظ من هذه املنافع ما يستويف يف الغالب أو يكون استيفاؤه 
  .وعدم استيفائه على السواء

  .اليت يكون الثمن مقابال له وصفتهاوهذا القسم النظر فيه يف جنس الثمن وجنس املنفعة ) القسم األول(
  .فأما الثمن فينبغي أن يكون مما جيوز بيعه وقد تقدم ذلك يف باب البيوع

وأما املنفعة فينبغي أن تكون من جنس ما مل ينه الشرع عنه ويف كل هذه املسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها فما 
العني كذلك كل منفعة كانت حمرمة بالشرع مثل أجر اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء حمرم 

النوائح وأجر املغنيات وكذلك كل منفعة كانت فرض عني على اإلنسان بالشرع مثل الصالة وغريها واتفقوا على 
  إجارة الدور

  .والدواب والناس على األفعال املباحة وكذلك الثياب والبسط
ويف إجارة املؤذن ويف اإلجارة على تعليم القرآن ويف إجارة نزو واختلفوا يف إجارة األرضني ويف إجارة املياه 

الفحول فأما كراء األرضني فاختلفوا فيها اختالفا كثريا فقوم مل جييزوا ذلك بتة وهم األقل وبه قال طاوس وأبو بكر 



  .بن عبد الرمحن وقال اجلمهور جبواز ذلك
كراؤها إال بالدراهم والدنانري فقط وهو مذهب ربيعة وسعيد واختلف هؤالء فيما جيوز به كراؤها فقال قوم ال جيوز 

بن املسيب وقال قوم جيوز كراء األرض بكل شيء ما عدا الطعام وسواء كان ذلك بالطعام اخلارج منها أو مل يكن 
  .وما عدا ما ينبت فيها كان طعاما أو غريه وإىل هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه

ا عدا الطعام فقط وقال آخرون جيوز كراء األرض بكل العروض والطعام وغري وقال آخرون جيوز كراء األرض مب
ذلك ما مل يكن جبزء مما خيرج منها من الطعام وممن قال هبذا القول سامل بن عبد اهللا وغريه من املتقدمني وهو قول 

وبه قال أمحد والثوري  الشافعي وظاهر قول مالك يف املوطأ وقال قوم جيوز كراؤها بكل شيء وجبزء مما خيرج منها
  والليث وأبو يوسف وحممد صاحبا أيب حنيفة وابن أيب ليلى واألوزاعي

  .ومجاعة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن "وعمدة من مل جيز كراءها حبال ما رواه مالك بسنده عن رافع بن خديج 

لك من ختصيص الراوي له حني روى عنه قال حنظلة قالوا وهذا عام وهؤالء مل يلتفتوا إىل ما روى ما" كراء املزارع
  .فسألت رافع بن خديج عن كرائها بالذهب والورق فقال ال بأس به

وروى هذا عن رافع ابن عمر وأخذ بعمومه وكان ابن عمر قبل يكري أرضه فترك ذلك وهذا بناء على رأي من 
  .يرى أنه ال خيص العموم بقول الراوي

قال أبو عمر ابن " هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن إجارة األرضني"أبيه قال وروي عن رافع بن خديج عن 
عبد الرب واحتجوا أيضا حبديث ضمرة عن ابن شوذب عن مطرف عن عطاء عن جابر قال خطبنا رسول اهللا صلى 

لة األحاديث اليت فهذه هي مج" من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه وال يؤاجرها:" اهللا عليه وسلم فقال 
  .متسك هبا من مل جيز كراء األرض

  وقالوا أيضا من جهة املعىن إنه مل جيز كراؤها ملا يف ذلك من الغرر ألنه ممكن أن يصيب

  .الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق فيكون قد لزمه كراؤها من غري أن ينتفع من ذلك بشيء
 ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود األرض كما هنى عن بيع املاء قال القاضي ويشبه أن يقال يف هذا إن املعىن يف

ووجه الشبه بينهما أهنما أصال اخللقة وأما عمدة من مل جيز كراءها إال بالدراهم والدنانري فحديث طارق بن عبد 
ثة رجل له إمنا يزرع ثال:" الرمحن عن سعيد بن املسيب عن رافع بن خديج عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

قالوا فال جيوز أن يتعدى ما يف " أرض فيزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل اكترى بذهب أو فضة
  .هذا احلديث واألحاديث األخر مطلقة وهذا مقيد ومن الواجب محل املطلق على املقيد
يكن حديث يعلى بن حكيم عن  وعمدة من أجاز كراءها بكل شيء ما عدا الطعام وسواء أكان الطعام مدخرا أو مل

من كانت له أرض فليزرعها أو :" سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قالوا وهذا هو معىن احملاقلة اليت هنى رسول اهللا صلى اهللا " ليزرعها أخاه وال يكرها بثلث وال ربع وال بطعام معني

  .يث سعيد بن املسيب مرفوعا وفيه واحملاقلة استكراء األرض باحلنطةعليه وسلم عنها وذكروا حد
  .قالوا وأيضا فإنه من بيع الطعام بالطعام نسيئة

  .وعمدة من مل جيز كراءها بالطعام وال بشيء مما خيرج منها أما بالطعام فحجته حجة من لو جيز كراءها بالطعام
من هنيه صلى اهللا عليه وسلم عن املخابرة قالوا وهي كراء األرض وأما حجته على منع كرائها مما تنبت فهو ما ورد 

  .مبا خيرج منها وهذا قول مالك وكل أصحابه



وعمدة من أجاز كراءها جبميع العروض والطعام وغري ذلك مما خيرج منها أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم فجاز 
  .رافعقياسا على إجارة سائر املنافع وكأن هؤالء ضعفوا أحاديث 

  .روي عن سامل بن عبد اهللا وغريه يف حديث رافع أهنم قالوا اكترى رافع
  قالوا وقد جاء يف بعض الروايات عنه ما

كنا أكثر أهل املدينة حقال قال وكان أحدنا يكري أرضه ويقول هذه القطعة يل "جيب أن حيمل عليها سائرها قال 
  .خرجه البخاري" نيب صلى اهللا عليه وسلموهذه لك ورمبا أخرجت هذه ومل خترج هذه فنهاهم ال

  وأما من مل جيز كراءها مبا خيرج منها فعمدته النظر

هنانا :" ، أما األثر فما ورد من النهي عن املخابرة وما ورد من حديث ابن خديج عن ظهري بن رافع قال .واألثر
: هللا صلى اهللا عليه وسلم فهو حق قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أمر كان رفقا بنا فقلت ما قال رسول ا

دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ما تصنعون مبحاقلكم قلنا نؤاجرها على الربع وعلى األوسق من التمر 
وهذا احلديث اتفق على " والشعري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تفعلوا ازرعوها أو زارعوها أو أمسكوها

  .البخاري ومسلمتصحيحه اإلمام 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دفع إىل "وأما من أجاز كراءها مبا خيرج منها فعمدته حديث ابن عمر الثابت 

قالوا وهذا احلديث " يهود خيرب خنل خيرب وأرضها على أن يعملوها من أمواهلم على نصف ما خترجه األرض والثمرة
ون وإن صحت أحاديث رافع محلناها على الكراهية ال على احلظر بدليل ما أوىل من أحاديث رافع ألهنا مضطربة املت

إن مينح : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينه عنها ولكن قال:" خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال 
 صلى اهللا عليه قالوا وقدم معاذ بن جبل اليمن حني بعثه رسول اهللا" أحدكم أخاه يكن له خريا من أن يأخذ منه شيئا

  .وسلم وهم خيابرون فأقرهم
  .وأما إجارة املؤذن فإن قوما مل يروا يف ذلك بأسا وقوما كرهوا ذلك

:" والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا مبا روي عن عثمان بن أيب العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سوه على األفعال غري الواجبة وهذا هو سبب االختالف أعين والذين أباحوه قا" اختذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا

هل هو واجب أم ليس بواجب وأما االستئجار على تعليم القرآن فقد اختلفوا فيه أيضا وكرهه قوم وأجازه 
  .آخرون

أقبلنا من عند :" والذين أباحوه قاسوه على سائر األفعال واحتجوا مبا روي عن خارجة بن الصامت عن عمه قال 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا إنكم جئتم من عند هذا الرجل فهل عندكم ر

دواء أو رقية فإن عندنا معتوها يف القيود فقلنا هلم نعم فجاءوا به فجعلت أقرأ عليه بفاحتة الكتاب ثالثة أيام غدوة 
  عقال فأعطوين جعال فقلت ال حىت أسألوعشية أمجع بريقي مث أتفل عليه فكأمنا أنشط من 

ومبا روي عن " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألته فقال كل فلعمري ملن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حقا
أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا يف غزاة فمروا حبي من أحياء العرب فقالوا "أيب سعيد اخلدري 

إن سيد احلي قد لدغ أو قد عرض له قال فرقى رجل بفاحتة الكتاب فربئ فأعطي قطيعا من هل عندكم من راق ف
  .الغنم فأىب أن يقبلها فسأل عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مب رقيته قال بفاحتة الكتاب

  ".معكم فيها بسهم خذوها واضربوا يل: مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال وما يدريك أهنا رقية قال



  .وأما الذين كرهوا اجلعل على تعليم القرآن فقالوا هو من باب اجلعل على تعليم الصالة
قالوا ومل يكن اجلعل املذكور يف اإلجارة على تعليم القرآن وإمنا كان على الرقي وسواء أكان الرقي بالقرآن أو غريه 

  .االستئجار عليه عندنا جائز كالعالجات
  .واجبا على الناس وأما تعليم القرآن فهو واجب على الناسقالوا وليس 

  .وأما إجارة الفحول من اإلبل والبقر والدواب فأجاز مالك أن يكري الرجل فحله على أن ينزو أكواما معلومة
  .ومل جيز ذلك أبو حنيفة وال الشافعي

ر املنافع وهذا ضعيف ألنه تغليب وحجة من مل جيز ذلك ما جاء من النهي عن عسيب الفحل ومن أجازه شبهه بسائ
  .القياس على السماع

واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب وهو ال جيوز عند الشافعي وال عند مالك والشافعي يشترط يف جواز 
استئجار املنفعة أن تكون متقومة على انفرادها فال جيوز استئجار تفاحة للشم وال طعام لتزيني احلانوت إذ هذه 

  .ليس هلا قيم على انفرادها فهو ال جيوز عند مالك وال عند الشافعي املنافع
ومن هذا الباب اختالف املذهب يف إجارة الدراهم والدنانري وباجلملة كل ما ال يعرف بعينه فقال ابن القاسم ال 

إمنا منع يصح إجارة هذا اجلنس وهو قرض وكان أبو بكر األهبري وغريه يزعم أن ذلك يصح وتلزم األجرة فيه و
من إجارهتا ألنه مل يتصور فيها منفعة إال بإتالف عينها ومن أجاز إجارهتا تصور فيها منفعة مثل أن يتجمل هبا أو 

  يتكثر ذلك مما ميكن أن يتصور يف هذا الباب فهذه هي مشهورات مسائل اخلالف املتعلقة جبنس

خلالف املتعلقة مبا جيوز أن يكون مثنا يف املبيعات وما ال وأما مسائل اخلالف املتعلقة جبنس الثمن فهي مسائل ا.املنفعة
أنه صلى اهللا عليه وسلم هنى عن عسيب الفحل وعن كسب "جيوز ومما ورد النهي فيه من هذه الباب ما روي 

قال الطحاوي ومعىن هني النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قفيز الطحان هو ما كانوا " احلجام وعن قفيز الطحان
يف اجلاهلية من دفع القمح إىل الطحان جبزء من الدقيق الذي يطحنه قالوا وهذا ال جيوز عندنا وهو استئجار يفعلونه 

  .من املستأجر بعني ليس عنده وال هي من األشياء اليت تكون ديونا على الذمم ووافقه الشافعي على هذا
الدقيق فسد لنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن  وقال أصحابه لو استأجر السالخ باجللد والطحان بالنخالة أو بصاع من

قفيز الطحان وهذا على مذهب مالك جائز ألنه استأجره على جزء من الطعام معلوم وأجرة الطحان ذلك اجلزء 
  .وهو معلوم أيضا

وأما كسب احلجام فذهب قوم إىل حترميه وخالفهم يف ذلك آخرون فقالوا كسبه رديء يكره للرجل وقال آخرون 
  .احبل هو مب

  :والسبب يف اختالفهم
تعارض اآلثار يف هذا الباب فمن رأى أنه حرام احتج مبا روي عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسب : " ومبا روي عن أنس بن مالك قال" من السحت كسب احلجام"
إن :" رى أيب حجاما فكسر حمامجه فقلت له مل يا أبت كسرهتا فقالوروي عن عون بن أيب جحيفة قال اشت" احلجام

  ".رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن مثن الدم
احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعطى :" وأما من رأى إباحة ذلك فاحتج مبا روي عن ابن عباس قال

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا أبا طيبة فحجمه أ"قالوا ولو كان حراما مل يعطه وحديث جابر " احلجام أجره
وأمر مواليه أن " أنه أمر للحجام بصاع من طعام"وعنه أيضا "فسأله كم ضريبتك فقال ثالثة آصع فوضع عنه صاعا 



  ."خيففوا عنه
نصار فقال هنى وأما الذين قالوا بكراهيته فاحتجوا مبا روي أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة جاء إىل جملس األ

رجل من بين حارثة "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كسب احلجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا ومبا روي عن 
  كان له حجام وسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك

كسبه  أعلف:"فنهاه مث عاد فنهاه مث عاد فنهاه فلم يزل يراجعه حىت قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".ناضحك وأطعمه رقيقك

  .ومن هذا الباب أيضا اختالفهم يف إجارة دار بسكىن دار أخرى
فأجاز ذلك مالك ومنعه أبو حنيفة ولعله رآها من باب الدين بالدين وهذا ضعيف فهذه مشهورات مسائلهم فيما 

  .يتعلق جبنس الثمن وجبنس املنفعة
منها فمن ذلك أن مجهور فقهاء األمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي وأما ما يتعلق بأوصافها فنذكر أيضا املشهور 

اتفقوا باجلملة أن من شرط اإلجارة أن يكون الثمن معلوما واملنفعة معلومة القدر وذلك إما بغايتها مثل خياطة 
عمال  الثوب وعمل الباب وإما بضرب األجل إذا مل تكن هلا غاية مثل خدمة األجري وذلك إما بالزمان إن كان
  .واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور واحلوانيت وإما باملكان أن كان مشيا مثل كراء الرواحل

وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إىل جواز إجارات اجملهوالت مثل أن يعطي الرجل محاره ملن يسقي عليه أو 
  .حيتطب عليه بنصف ما يعود عليه

  .بيع فامتنع فيها من اجلهل ملكان الغنب ما امتنع يف املبيعاتوعمدة اجلمهور أن اإلجارة 
واحتج الفريق الثاين بقياس اإلجارة على القراض واملساقاة واجلمهور على أن القراض واملساقاة مستثنيان بالسنة فال 

  .يقاس عليهما خلروجهما عن األصول
  .ا غاية أمدا من الزمان حمدوداواتفق مالك والشافعي على أهنما إذا ضربا للمنفعة اليت ليس هل

  .وحددوا أيضا أول ذلك األمد وكان أوله عقب العقد أن ذلك جائز
واختلفوا إذا مل حيددوا أول الزمان أو حددوه ومل يكن عقب العقد فقال مالك جيوز إذا حدد الزمان ومل حيدد أوله 

 يذكر أول ذلك الشهر وال أول تلك مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهرا بكذا وال
  .السنة

وقال الشافعي ال جيوز ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد اإلجارة فمنعه الشافعي ألنه غرر وأجازه مالك ألنه 
  .معلوم بالعادة وكذلك مل جيز الشافعي إذا كان أول العقد متراخيا عن العقد وأجازه

  .مالك
ألرض غري املأمونة والتغيري فيما بعد من الزمان وكذلك اختلف مالك والشافعي واختلف قول أصحابه يف استئجار ا

  يف مقدار الزمان الذي تقدر به هذه املنافع فمالك جييز

ذلك السنني الكثرية مثل أن يكري الدار لعشرة أعوام أو أكثر مما ال تتغري الدار يف مثله وقال الشافعي ال جيوز ذلك 
  .ألكثر من عام واحد

لف قول ابن القاسم وابن املاجشون يف أرض املطر وأرض السقي بالعيون وأرض السقي باآلبار واألهنار فأجاز واخت
ابن القاسم فيها الكراء السنني الكثرية وفصل ابن املاجشون فقال ال جيوز الكراء يف أرض املطر إال لعام واحد وأما 



وأربعة وأما أرض اآلبار واألهنار فال جيوز إال لعشرة أعوام  أرض السقي بالعيون فال جيوز كراؤها إال لثالثة أعوام
  .فقط

  .فاالختالف ههنا يف ثالثة مواضع يف حتديد أول املدة ويف طوهلا ويف بعدها من وقت العقد
  .وكذلك اختلف مالك والشافعي إذا مل حيدد املدة وحدد القدر الذي جيب ألقل املدة

شهر بكذا وال يضربان لذلك أمدا معلوما فقال الشافعي ال جيوز وقال مالك مثل أن يقول أكتري منك هذه الدار ال
  .وأصحابه جيوز على قياس أبيعك من هذه الصربة حبساب القفيز بدرهم وهذا ال جيوز غريه

  :وسبب اخلالف
هم يف البيع اعتبار اجلهل الواقع يف هذه األشياء هل هو من الغرر املعفو عنه أو املنهي عنه ومن هذا الباب اختالف

  .واإلجارة أجازه مالك ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ومل جيز مالك أن يقترن بالبيع إال اإلجارة فقط
ومن هذه الباب اختالفهم يف إجارة املشاع فقال مالك والشافعي هي جائزة وقال أبو حنيفة ال جتوز ألن عنده أن 

االنتفاع هبا ممكن مع شريكه كانتفاع املكري هبا مع شريكه  االنتفاع هبا مع اإلشاعة متعذر وعند مالك والشافعي أن
  .أعين رب املال

ومن هذا الباب استئجار األجري بطعامه وكسوته وكذلك الظئر فمنع الشافعي ذلك على اإلطالق وأجاز ذلك 
  .مالك على اإلطالق أعين يف كل أجري وأجاز ذلك أبو حنيفة يف الظئر فقط

  :وسبب اخلالف
  .جمهولة أم ليست جمهولة فهذه هي شرائط اإلجارة الراجعة إىل الثمن واملثمون هل هي إجارة

وأما أنواع اإلجارة فإن العلماء على أن اإلجارة على ضربني إجارة منافع أعيان حمسوسة وإجارة منافع يف الذمة 
  .قياسا على البيع

  .والذي يف الذمة من شرطه الوصف
الصفة عنده كاحلال يف املبيعات ومن شرط الصفة عنده ذكر اجلنس والنوع والذي يف العني من شرطه الرؤية أو 

  وذلك يف الشيء الذي تستويف منافعه ويف الشيء الذي تستويف به

  .منافعه فال بد من وصف املركوب مثال واحلمل الذي تستويف به منفعة املركوب
لوصف وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر وعند مالك أن الراكب ال حيتاج أن يوصف وعند الشافعي حيتاج إىل ا

  .الراعي على غنم بأعياهنا أن من شرط صحة العقد اشتراط اخللف وعند غريه تلزم اجلملة بغري شرط
  ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين

  .بالدين
  .ا النقد إال بعد الريكما أن من شرط إجارة األرض غري املأمونة السقي عنده أن ال يشترط فيه

واختلفوا يف الكراء هل يدخل يف أنواعه اخليار أم ال فقال مالك جيوز اخليار يف الصنفني من الكراء املضمون واملعني 
  .وقال الشافعي ال جيوز

فهذه هي املشهورات من املسائل الواقعة يف هذا القسم األول من هذا الكتاب وهو الذي يشتمل على النظر يف 
هذا العقد وأوصافه وأنواعه وهي األشياء اليت جتري من هذا العقد جمرى األركان وهبا يوصف العقد إذا كان حمال 

  .على الشروط الشرعية بالصحة وبالفساد إذا مل يكن على ذلك وبقي النظر يف اجلزء الثاين وهو أحكام هذا العقد
  اجلزء الثاين من هذا الكتاب



  وهو النظر يف أحكام اإلجارات
أحكام اإلجارات كثرية ولكنها باجلملة تنحصر يف مجلتني اجلملة األوىل يف موجبات هذا العقد ولوازمه من غري و

  .حدوث طارئ عليه
  اجلملة الثانية يف أحكام الطوارئ

وهذه اجلملة تنقسم يف األشهر إىل معرفة موجبات الضمان وعدمه ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه ومعرفة حكم 
  .االختالف

لة األوىل ومن مشهورات هذا الباب مىت يلزم املكري إذا دفع الكراء إذا أطلق العقد ومل يشترط قبض الثمن اجلم
فعند مالك وأيب حنيفة أن الثمن إمنا يلزم جزءا فجزءا حبسب ما يقبض من املنافع إال أن يشترط ذلك أو يكون 

  .يف الذمةهنالك ما يوجب التقدمي مثل أن يكون عوضا معينا أو يكون كراء 
  .وقال الشافعي جيب عليه الثمن بنفس العقد

فمالك رأى أن الثمن إمنا يستحق منه بقدر ما يقبض من العوض والشافعي كأنه رأى أن تأخره من باب الدين 
  .بالدين

  ومن ذلك اختالفهم فيمن اكترى دابة أو دارا وما أشبه ذلك هل

  .الشافعي ومجاعة قياسا على البيع ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابهله أن يكري ذلك بأكثر مما اكتراه فأجازه مالك و
  .وعمدهتم أنه من باب ربح ما مل يضمن ألن ضمان األصل هو من ربه أعين من املكري
  .وأيضا فإنه من باب بيع ما مل يقبض وأجاز ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيها عمال

  .ي واجلمهور رأوا أن اإلجارة يف هذا شبيهة بالبيعوممن مل يكره ذلك إذا وقع هبذه الصفة سفيان الثور
ومنها أن يكري الدار من الذي أكراها منه فقال مالك جيوز وقال أبو حنيفة ال جيوز وكأنه رأى أنه إذا كان 

  .التفاضل بينهما يف الكراء فهو من باب أكل املال بالباطل
ا أو ما ضرره مثل ضرر احلنطة أو دونه فقال مالك له ومنها إذا اكترى أرضا ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها شعري

  .ذلك وقال داود ليس له ذلك
ومنها اختالفهم يف كنس مراحيض الدور املكتراة فاملشهور عن ابن القاسم أنه على أرباب الدور وروي عنه أنه 

  .على املكتري وبه قال الشافعي واستثىن ابن القاسم من هذه الفنادق اليت تدخلها
  .رج قوم فقال الكنس يف هذه على رب الدارقوم وخت

ومنها اختالف أصحاب مالك يف االهندام اليسري من الدار هل يلزم رب الدار إصالحه أم ليس يلزم وينحط عنه من 
  .الكراء ذلك القدر فقال ابن القاسم ال يلزمه وقال غريه من أصحابه يلزمه

  .ا الكتابوفروع هذا الباب كثرية وليس قصدنا التفريع يف هذ
  اجلملة الثانية وهي النظر يف أحكام الطوارئ(

  الفصل األول منه وهو النظر يف الفسوخ
فنقول إن الفقهاء اختلفوا يف عقد اإلجارة فذهب اجلمهور إىل أنه عقد الزم وحكي عن قوم أنه عقد جائز تشبيها 

  .باجلعل والشركة
ذهب مجاعة فقهاء األمصار مالك والشافعي وسفيان الثوري والذين قالوا إنه عقد الزم اختلفوا فيما ينفسخ به ف

وأبو ثور وغريهم إىل أنه ال ينفسخ إال مبا تنفسخ به العقود الالزمة من وجود العيب هبا أو ذهاب حمل استيفاء 



  .املنفعة
فيه  وقال أبو حنيفة وأصحابه جيوز فسخ عقد اإلجارة للعذر الطارئ على املستأجر مثل أن يكري دكانا يتجر

  .فيحترق متاعه أو يسرق
  وعمدة اجلمهور قوله

  .ألن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح وألنه عقد على معاوضة فلم ينفسخ أصله البيع} أَْوفُوا بِالُْعقُوِد { :تعاىل 
  .وعمدة أيب حنيفة أنه شبه ذهاب ما به تستويف املنفعة بذهاب العني اليت فيها املنفعة

الك إذا كان الكراء يف غري خمصوص على استيفاء منفعة من جنس خمصوص فقال عبد الوهاب وقد اختلف قول م
الظاهر من مذهب أصحابنا أن حمل استيفاء املنافع ال يتعني يف اإلجارة وإن عني فذلك كالوصف ال ينفسخ ببيعها أو 

م بأعياهنا أو خياطة قميص بعينه ذهابه خبالف العني املستأجرة إذا تلفت قال وذلك مثل أن يستأجر على رعاية غن
فتهلك الغنم وحيترق الثوب فال ينفسخ العقد وعلى املستأجر أن يأيت بغنم مثلها لريعاها أو قميص مثله ليخيطه قال 

  .وقد قيل إهنا تتعني بالتعيني فينفسخ العقد بتلف احملل
 أحدمها أن يكون احملل املعني الستيفاء وقال بعض املتأخرين إن ذلك ليس اختالفا يف املذهب وإمنا ذلك على قسمني

املنافع مما تقصد عينه أو مما ال تقصد عينه فإن كان مما تقصد عينه انفسخت اإلجارة كالظئر إذا مات الطفل وإن 
  .كان مما ال يقصد عينه مل تنفسخ اإلجارة على رعاية الغنم بأعياهنا أو بيع طعام يف حانوت وما أشبه ذلك

اسم يف املدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعياهنا فإنه ال جيوز إال أن يشترط اخللف هو التفات منه واشتراط ابن الق
إىل أهنا تنفسخ بذهاب حمل استيفاء املعني لكن ملا رأى التلف سائقا إىل الفسخ رأى أنه من باب الغرر فلم جيز 

  .الكراء عليها إال باشتراط اخللف
نفسخ الكراء مبوت أحد املتعاقدين أعين املكري أو املكتري فقال مالك والشافعي ومن حنو هذا اختالفهم يف هل ي

وأمحد وإسحاق وأبو ثور ال ينفسخ ويورث عقد الكراء وقال أبو حنيفة والثوري والليث ينفسخ وعمدة من مل يقل 
  .بالفسخ أنه عقد معاوضة فلم ينفسخ مبوت أحد

  .املتعاقدين أصله البيع
املوت نقلة ألصل الرقبة املكتراة من ملك إىل ملك فوجب أن يبطل أصله البيع يف العني وعمدة احلنفية أن 

املستأجرة مدة طويلة أعين أنه ال جيوز فلما كان ال جيتمع العقدان معا غلب ههنا انتقال امللك وإال بقي امللك ليس 
استيفاء منافع والنكاح يبطل باملوت له وارث وذلك خالف اإلمجاع ورمبا شبهوا اإلجارة بالنكاح إذ كان كالمها 

  .وهو بعيد
  ورمبا احتجوا على املالكية فقط بأن األجرة عندهم تستحق جزءا فجزءا بقدر

ما يقبض من املنفعة قالوا وإذا كان هذا هكذا فإن مات املالك وبقيت اإلجارة فإن املستأجر يستويف يف ملك 
ال يصح وإن مات املستأجر فتكون األجرة مستحقة عليه بعد الوارث حقا مبوجب عقد يف غري ملك العاقد وذلك 

  .موته وامليت ال يثبت عليه دين بإمجاع بعد موته
وأما الشافعية فال يلزمهم هذا ألن استيفاء األجرة جيب عندهم بنفس العقد على ما سلف من ذلك وعند مالك أن 

بت الزرع ملكان القحط أن الكراء ينفسخ وكذلك أرض املطر إذا أكريت فمنع القحط من زراعتها أو زرعها فلم ين
إذا استعذرت باملطر حىت انقضى زمن الزراعة فلم يتمكن املكتري من أن يزرعها وسائر اجلوائح اليت تصيب الزرع 



ال حيط عنه من الكراء شيء وعنده أن الكراء الذي يتعلق بوقت ما أنه إن كان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء 
  م احلج فغاب املكري عن ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراءالرواحل يف أيا

  .وأما إن مل يكن الوقت مقصودا فإنه ال ينفسخ هذا كله عنده يف الكراء الذي يكون يف األعيان
فأما الكراء الذي يكون يف الذمة فإنه ال ينفسخ عنده بذهاب العني اليت قبض املستأجر ليستويف منها املنفعة إذا كان 

  .كراء على عني بعينها وإمنا انعقد على موصوف يف الذمةمل ينعقد ال
  .وفروع هذا الباب كثرية وأصوله هي هذه اليت ذكرناها

  الفصل الثاين وهو النظر يف الضمان
  .والضمان عند الفقهاء على وجهني بالتعدي أو ملكان املصلحة وحفظ األموال

يف نوع التعدي الذي يوجب ذلك أو ال يوجبه ويف قدره فأما بالتعدي فيجب على املكري باتفاق واخلالف إمنا هو 
فمن ذلك اختالف العلماء يف القضاء فيمن اكترى دابة إىل موضع ما فتعدى هبا إىل موضع زائد على املوضع الذي 

عدى انعقد عليه الكراء فقال الشافعي وأمحد عليه الكراء الذي التزمه إىل املسافة املشترطة ومثل كراء املسافة اليت ت
فيها وقال مالك رب الدابة باخليار يف أن يأخذ كراء دابته يف املسافة اليت تعدى فيها أو يضمن له قيمة الدابة وقال 

  .أبو حنيفة ال كراء عليه يف املسافة املتعداة وال خالف أهنا إذا تلفت يف املسافة املتعداة أنه ضامن هلا
  فعمدة الشافعي أنه تعدى على املنفعة
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فلزمه أجرة املثل أصله التعدي على سائر املنافع وأما مالك فكأنه ملا حبس الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى 
ب أيب حنيفة فبعيد جدا عما تقتضيه األصول الشرعية عليها فيها نفسها فشبهه بالغاصب وفيه ضعف وأما مذه

  .واألقرب إىل األصول
  .يف هذه املسألة هو قول الشافعي

وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثور تعد من صاحب الدابة يضمن هبا احلمل وكذلك إن كانت احلبال رثة 
  .ومسائل هذا الباب كثرية

تعد إال من جهة املصلحة فهم الصناع وال خالف عندهم أن األجري ليس وأما الذين اختلفوا يف ضماهنم من غري 
بضامن ملا هلك عنده مما استؤجر عليه إال أن يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحان فإن مالكا ضمنه ما هلك عنده 

  .إال أن تقوم له بينة على هالكه من غري سببه
دفوعة إليهم فإهنم اختلفوا يف ذلك فقال مالك وابن أيب ليلى وأما تضمني الصناع ما ادعوا هالكه من املصنوعات امل

وأبو يوسف يضمنون ما هلك عندهم وقال أبو حنيفة ال يضمن من عمل بغري أجر وال اخلاص ويضمن املشترك 
  .ومن عمل بأجر

  .وللشافعي قوالن يف املشترك
للناس وهو مذهب مالك يف اخلاص  واخلاص عندهم هو الذي يعمل يف منزل املستأجر وقيل هو الذي مل ينتصب

وهو عنده غري ضامن وحتصيل مذهب مالك على هذا أن الصانع املشترك يضمن وسواء عمل بأجر أو بغري أجر 
  .وبتضمني الصناع قال علي وعمر وإن كان قد اختلف عن علي يف ذلك

أجري الغنم ومن ضمنه فال دليل وعمدة من مل ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع باملودع عنده والشريك والوكيل و
  .له إال النظر إىل املصلحة وسد الذريعة

وأما من فرق بني أن يعملوا بأجر أو ال يعملوا بأجر فألن العامل بغري أجر إمنا قبض املعمول ملنفعة صاحبه فقط 
عند الشافعي وكذلك فأشبه املودع وإذا قبضها بأجر فاملنفعة لكليهما فغلبت منفعة القابض أصله القرض والعارية 

أيضا من مل ينصب نفسه مل يكن يف تضمينه سد ذريعة واألجري عند مالك كما قلنا ال يضمن إال أنه استحسن تضمني 
حامل القوت وما جيري جمراه وكذلك الطحان وما عدا غريهم فال يضمن إال بالتعدي وصاحب احلمام ال يضمن 

  .عنده هذا هو املشهور عنه وقد قيل يضمن
أشهب فضمن الصناع ما قامت البينة على هالكه عندهم من غري تعد منهم وال تفريط وهو شذوذ وال خالف  وشذ
  أن

  .الصناع ال يضمنون ما مل يقبضوا يف منازهلم
واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هالك املصنوع وسقط الضمان عنهم هل جتب هلم األجرة أم ال إذا 

صنعة أو بعد متام بعضها فقال ابن القاسم ال أجرة هلم وقال ابن املواز هلم األجرة ووجه ما كان هالكه بعد إمتام ال
قال ابن املواز أن املصيبة إذا نزلت باملستأجر فوجب أن ال ميضي عمل الصانع باطال ووجه ما قال ابن القاسم أن 



جري وقول ابن املواز أقيس وقول ابن األجرة إمنا استوجبت يف مقابلة العمل فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من األ
  .القاسم أكثر نظرا إىل املصلحة ألنه رأى أن يشتركوا يف املصيبة

ومن هذا الباب اختالفهم يف ضمان صاحب السفينة فقال مالك ال ضمان عليه وقال أبو حنيفة عليه الضمان إال من 
من حرق أو كسر يف املصنوع أو قطع إذا املوج وأصل مذهب مالك أن الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم 

  .عمله يف حانوته وإن كان صاحبه قاعدا معه إال فيما كان فيه تغرير من األعمال مثل ثقب اجلوهر ونقش
الفصوص وتقومي السيوف واحتراق اخلبز عند الفران والطبيب ميوت العليل من معاجلته وكذلك البيطار إال أن يعلم 

  .أنه تعدى فيضمن حينئذ
أما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ يف فعله وكان من أهل املعرفة فال شيء عليه يف النفس والدية على العاقلة فيما و

فوق الثلث ويف ماله فيما دون الثلث وإن مل يكن من أهل املعرفة فعليه الضرب والسجن والدية قيل يف ماله وقيل 
  .على العاقلة

  الفصل الثالث يف معرفة حكم االختالف
هو النظر يف االختالف ويف هذا الباب أيضا مسائل فمنها أهنم اختلفوا إذا اختلف الصانع ورب املصنوع يف صفة و

  .الصنعة فقال أبو حنيفة القول قول رب املصنوع وقال مالك وابن أيب ليلى القول قول الصانع
  :وسبب اخلالف

الصناع رد ما استصنعوا فيه وأنكر ذلك الدافع من املدعي منهما على صاحبه ومن املدعى عليه ومنها إذا ادعى 
فالقول عند مالك قول الدافع وعلى الصناع البينة ألهنم كانوا ضامنني ملا يف أيديهم وقال ابن املاجشون القول قول 

  .الصناع إن كان ما دفع إليهم دفع بغري بينة وإن كان دفع إليهم ببينة فال يربؤون إال ببينة
  رب املتاعوإذا اختلف الصانع و

يف دفع األجرة فاملشهور يف املذهب أن القول قول الصانع مع ميينه إن قام حبدثان ذلك وإن تطاول فالقول قول رب 
  .املصنوع وكذلك إذا اختلف املكري واملكتري وقيل بل القول قول الصانع وقول املكري وإن طال وهو األصل

يف مدة الزمان الذي وقع فيه استيفاء املنفعة إذا اتفقا على أن  وإذا اختلف املكري واملكتري أو األجري واملستأجر
املنفعة مل تستوف يف مجيع الزمان املضروب يف ذلك فاملشهور يف املذهب أن القول قول املكتري واملستأجر ألنه 

انت العني الغارم واألصول على أن القول قول الغارم وقال ابن املاجشون القول قول املكترى له واملستأجر إذا ك
  .مستوفاة منها املنافع يف قبضهما مثل الدار وما أشبه ذلك
  .وأما ما مل يكن يف قبضه مثل األجري فالقول قول األجري

ومن مسائل املذهب املشهورة يف هذا الباب اختالف املتكاريني يف الدواب ويف الرواحل وذلك أن اختالفهما ال 
  .خيلو أن يكون يف قدر املسافة أو نوعها

أو قدر الكراء أو نوعه فإن كان اختالفهما يف نوع املسافة أو يف نوع الكراء فالتحالف والتفاسخ كاختالف 
املتبايعني يف نوع الثمن قال ابن القاسم انعقد أو مل ينعقد وقال غريه القول قول رب الدابة إذا انعقد وكان يشبه ما 

  .قال
ل الركوب أو بعد ركوب يسري فالتحالف والتفاسخ وإن كان بعد وإن كان اختالفهما يف قدر املسافة فإن كان قب

ركوب كثري أو بلوغ املسافة اليت يدعيها رب الدابة فالقول قول رب الدابة يف املسافة إن انتقد وكان يشبه ما قال 
رب الدابة  وإن مل ينتقد وأشبه قوله حتالفا ويفسخ الكراء على أعظم املسافتني فما جعل منه للمسافة اليت ادعاها



  .أعطيه
  وكذلك إن انتقد ومل يشبه قوله وإن اختلفا يف الثمن واتفقا على املسافة فالقول قول املكتري نقد أو مل

  .ينقد ألنه مدعى عليه
وإن اختلفا يف األمرين مجيعا يف املسافة والثمن مثل أن يقول رب الدابة بقرطبة اكتريت منك إىل قرمونة بدينارين 

بل بدينار إىل إشبيلية فإن كان أيضا قبل الركوب أو بعد ركوب ال ضرر عليهما يف الرجوع حتالفا ويقول املكتري 
وتفاسخا وإن كان بعد سري كثري أو بلوغ املسافة اليت يدعيها رب الدابة فإن كان مل ينقد املكتري شيئا كان القول 

الثمن ما جيب له من قرطبة إىل قرمونة على أنه  قول رب الدابة يف املسافة والقول قول املكتري يف الثمن ويغرم من
  لو كان الكراء به إىل إشبيلية وذلك أنه أشبه قول املكتري وإن مل يشبه ما قال وأشبه رب الدابة غرم دينارين

وإن كان املكتري نقد الثمن الذي يدعي أنه للمسافة الكربى وأشبه قول رب الدابة كان القول قول رب الدابة يف 
ويبقى له ذلك الثمن الذي قبضه ال يرجع عليه بشيء منه إذ هو مدعى عليه يف بعضه وهو يقول بل هو يل  املسافة

وزيادة فيقبل قوله فيه ألنه قبضه وال يقبل قوله يف الزيادة ويسقط عنه ما مل يقرب به من املسافة أشبه ما قال أو مل 
تري على املسافة كلها فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب يشبه إال أنه إذا مل يشبه قسم الكراء الذي أقر به املك

  .املسافة اليت ادعاها
  .وهذا القدر كاف يف هذا الباب

  كتاب اجلعل

واجلعل هو اإلجارة على منفعة مظنون حصوهلا مثل مشارطة الطبيب على الربء واملعلم على احلذاق والناشد على 
  .وجود العبد اآلبق

  .وجوازه فقال مالك جيوز ذلك يف اليسري بشرطني أحدمها أن ال يضرب لذلك أجالوقد اختلف العلماء يف منعه 
  .والثاين أن يكون الثمن معلوما وقال أبو حنيفة ال جيوز وللشافعي قوالن

باق وإمجاع اجلمهور على جوازه يف اإل} َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْملُ َبِعريٍ َوأََنا بِِه َزعِيٌم{:وعمدة من أجازه قوله تعاىل 
  .والسؤال وما جاء يف األثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن

  .وقد تقدم ذلك
وعمدة من منعه الغرر الذي فيه قياسا على سائر اإلجارات وال خالف يف مذهب مالك أن اجلعل ال يستحق شيء 

  .منه إال بتمام العمل وأنه ليس بعقد الزم
السفينة هل هو جعل أو إجارة فقول مالك ليس لصاحبها كراء إال  واختلف مالك وأصحابه يف هذا الباب يف كراء

  .بعد البلوغ وهو قول ابن القاسم ذهابا إىل أن حكمها حكم اجلعل
  وقال ابن نافع من أصحابه له قدر ما بلغ من املسافة فأجرى حكمه جمرى الكراء

  .ي وصل إليهوقال أصبغ إن جلج فهو جعل وإن مل يلجج فهو إجارة له حبسب املوضع الذ
  .والنظر يف هذا الباب يف جوازه وحمله وشروطه وأحكامه

  وحمله هو ما كان من األفعال ال ينتفع اجلاعل جبزء منه ألنه إذا انتفع اجلاعل جبزء مما عمل امللتزم للجعل



قد اجلعل عليها مل يكن إذا مل يأت باملنفعة اليت انع.ومل يأت باملنفعة اليت انعقد اجلعل عليها وقلنا على حكم اجلعل إنه
له شيء فقد انتفع اجلاعل بعمل اجملعول من غري أن يعوضه من عمله بأجر وذلك ظلم ولذلك خيتلف الفقهاء يف 
كثري من املسائل هل هو جعل أو إجارة مثل مسألة السفينة املتقدمة هل هي مما جيوز فيها اجلعل أو ال جيوز مثل 

ار وقالوا يف املغارسة إهنا تشبه اجلعل من جهة والبيع من جهة وهي عند مالك أن اختالفهم يف اجملاعلة على حفر اآلب
يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عددا من الثمار معلوما فإذا استحق الثمر كان للغارس جزء األرض 

  .متفق عليه

  )مابسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسلي(
  كتاب القراض

  .وال خالف بني املسلمني يف جواز القراض وأنه مما كان يف اجلاهلية فأقره اإلسالم
وأمجعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل املال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح املال 

من اإلجارة اجملهولة وأن الرخصة يف ذلك إمنا  أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا وأن هذا مستثىن
هي ملوضع الرفق بالناس وأنه ال ضمان على العامل فيما تلف من رأس املال إذا مل يتعد وإن كان اختلفوا فيما هو 

  .تعد مما ليس بتعد
كان اختلفوا فيما وكذلك أمجعوا باجلملة على أنه ال يقترن به شرط يزيد يف جمهلة الربح أو يف الغرر الذي فيه وإن 

  .يقتضي ذلك من الشروط مما ال يقتضي
  .وكذلك اتفقوا على أنه جيوز بالدنانري والدراهم واختلفوا يف غري ذلك

وباجلملة فالنظر فيه يف صفته ويف حمله ويف شروطه ويف أحكامه وحنن نذكر يف باب باب من هذه الثالثة األبواب 
  .مشهورات مسائله

ما صفته فقد تقدمت وأهنم أمجعوا عليها وأما حمله فإهنم أمجعوا على أنه جائز بالدنانري والدراهم الباب األول يف حمله أ
واختلفوا يف العروض فجمهور فقهاء األمصار على أنه ال جيوز القراض بالعروض وجوزه ابن أيب ليلى وحجة 

  اجلمهور أن

قيمة ما ويرده وهو يساوي قيمة غريها  رأس املال إذا كان عروضا كان غررا ألنه يقبض العرض وهو يساوي
  .فيكون رأس املال والربح جمهوال

  .وأما إن كان رأس املال ما به يباع العروض فإن مالكا منعه والشافعي أيضا وأجازه أبو حنيفة
وعمدة مالك أنه قارضه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها فكأنه قراض ومنفعة مع أن ما يبيع به 

  .سلعة جمهول فكأنه إمنا قارضه على رأس مال جمهولال
  ويشبه أن يكون أيضا إمنا منع املقارضة

على قيم العروض ملكان ما يتكلف املقارض يف ذلك من البيع وحينئذ ينض رأس مال القراض وكذلك إن أعطاه 
ه ابن أيب ليلى بل هو الظاهر العرض بالثمن الذي اشتراه به ولكنه أقرب الوجوه إىل اجلواز ولعل هذا هو الذي جوز

من قوهلم فإهنم حكوا عنه أنه جيوز أن يعطى الرجل ثوبا يبيعه فما كان فيه من ربح فهو بينهما وهذا إمنا هو على أن 
جيعال أصل املال الثمن الذي اشترى به الثوب ويشبه أيضا إن جعل رأس املال الثمن أن يتهم املقارض يف تصديقه 



  .أخذ القراض منه رب املال خبرصه على
واختلف قول مالك يف القراض بالنقد من الذهب والفضة فروى عنه أشهب منع ذلك وروى ابن القاسم جوازه 

ومنه يف املصوغ وباملنع يف ذلك قال الشافعي والكويف فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض ومن أجازه شبهها 
  .بالدراهم والدنانري لقلة اختالف أسواقها

لف أيضا أصحاب مالك يف القراض بالفلوس فمنعه ابن القاسم وأجازه أشهب وبه قال حممد بن احلسن واخت
ومجهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل على رجل دين مل جيز أن يعطيه له قراضا قبل أن 

يؤخره عنه على أن يزيد فيه فيكون الربا املنهي يقبضه أما العلة عند مالك فمخافة أن يكون أعسر مباله فهو يريد أن 
  .عنه وأما العلة عند الشافعي وأيب حنيفة فإن ما يف الذمة ال يتحول ويعود أمانة

واختلفوا فيمن أمر رجال أن يقبض دينا له على رجل آخر ويعمل فيه على جهة القراض فلم جيز ذلك مالك 
وهو ما كلفه من قبضه وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة  وأصحابه ألنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة

يف القراض أنه فاسد وأجاز ذلك الشافعي والكويف قالوا ألنه وكله على القبض ال أنه جعل القبض شرطا يف 
  .املصارفة فهذا هو القول يف حمله

  .وأما صفته فهي الصفة اليت قدمناها

  الباب الثاين يف مسائل الشروط
  .ما ال جيوز من الشروط عند اجلميع هي ما أدى عندهم إىل غرر أو إىل جمهلة زائدةومجلة 

وال خالف بني العلماء أنه إذا اشترط أحدمها لنفسه من الربح شيئا زائدا غري ما انعقد عليه القراض أن ذلك ال 
ال يكون مع القراض بيع  جيوز ألنه يصري ذلك الذي انعقد عليه القراض جمهوال وهذا هو األصل عند مالك يف أن

وال كراء وال سلف وال عمل وال مرفق يشترطه أحدمها لصاحبه مع نفسه فهذه مجلة ما اتفقوا عليه وإن كانوا قد 
اختلفوا يف التفصيل فمن ذلك اختالفهم إذا شرط العامل الربح كله له فقال مالك جيوز وقال الشافعي ال جيوز 

الك رأى أنه إحسان من رب املال وتطوع إذ كان جيوز له أن يأخذ منه اجلزء وقال أبو حنيفة هو قرض ال قراض فم
القليل من املال الكثري والشافعي رأى أنه غرر ألنه إن كان خسران فعلى رب املال وهبذا يفارق القرض وإن كان 

  .ربح فليس لرب املال فيه شيء
ز القراض وهو فاسد وبه قال الشافعي وقال أبو ومنها إذا شرط رب املال الضمان على العامل فقال مالك ال جيو

  .حنيفة وأصحابه القراض جائز والشرط باطل
وعمدة مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر يف القراض ففسد وأما أبو حنيفة فشبهه بالشرط الفاسد يف البيع على 

  .رأيه أن البيع جائز والشرط باطل اعتمادا على حديث بريرة املتقدم
  . املقارضواختلفوا يف

يشترط رب املال عليه خصوص التصرف مثل أن يشترط عليه تعيني جنس ما من السلع أو تعيني جنس ما من البيع 
أو تعيني موضع ما للتجارة أو تعيني صنف ما من الناس يتجر معهم فقال مالك والشافعي يف اشتراط جنس من 

خيتلف وقتا ما من أوقات السنة وقال أبو حنيفة يلزمه السلع ال جيوز ذلك إال أن يكون ذلك اجلنس من السلع ال 
  .ما اشترط عليه وإن تصرف يف غري ما اشترط عليه ضمن

فمالك والشافعي رأيا أن هذا االشتراط من باب التضييق على املقارض فيعظم الغرر بذلك و أبو حنيفة استخف 
  .من السلع لكان على شرطه يف ذلك بإمجاعالغرر املوجود يف ذلك كما لو اشترط عليه أن ال يشتري جنسا ما 



  .وال جيوز القراض املؤجل عند اجلمهور وأجازه أبو حنيفة إال أن يتفاسخا
  فمن مل جيزه

رأى أن يف ذلك تضييفا على العامل يدخل عليه مزيد غرر ألنه رمبا بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ األجل إىل 
  .شبه القراض باإلجارة بيعها فيلحقه يف ذلك ضرر ومن أجاز األجل

ومن هذا الباب اختالفهم يف جواز اشتراط رب املال زكاة الربح على العامل يف حصته من الربح فقال مالك يف 
املوطأ ال جيوز ورواه عنه أشهب وقال ابن القاسم ذلك جائز ورواه عن مالك وبقول مالك قال الشافعي وحجة من 

ال جمهولة ألنه ال يدري كم يكون املال يف حني وجوب الزكاة فيه وتشبيها مل جيزه أنه تعوض حصة العامل ورب امل
  .باشتراط زكاة أصل املال عليه أعين على العامل فإنه ال جيوز باتفاق

وحجة ابن القاسم أنه يرجع إىل جزء معلوم النسبة وإن مل يكن معلوم القدر ألن الزكاة معلومة النسبة من املال 
ليه يف الربح الثلث إال ربع العشر أو النصف إال ربع العشر أو الربع إال ربع العشر وذلك املزكى فكأنه اشترط ع

جائز وليس مثل اشتراطه زكاة رأس املال ألن ذلك معلوم القدر غري معلوم النسبة فكان ممكنا أن حييط بالربح فيبقى 
ذهب فيه قوالن قيل بالفرق بني العامل عمل املقارض باطال وهل جيوز أن يشترط ذلك املقارض على رب املال يف امل

ورب املال وقيل جيوز أن يشترطه العامل على رب املال وال جيوز أن يشترطه رب املال على العامل وقيل عكس 
  .هذا

واختلفوا يف اشتراط العامل على رب املال غالما بعينه على أن يكون للغالم نصيب من املال فأجازه مالك 
  .والشافعي وأبو حنيفة

وقال أشهب من أصحاب مالك ال جيوز ذلك فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض الرجلني ومن مل جيز ذلك رأى 
  .أهنا زيادة ازدادها العامل على رب املال

فأما إن اشترط العامل غالمه فقال الثوري ال جيوز وللغالم فيما عمل أجرة املثل وذلك أن حظ العامل يكون عنده 
  .جمهوال

  حكام القراضالقول يف أ
واألحكام منها ما هي أحكام القراض الصحيح ومنها ما هي أحكام القراض الفاسد وأحكام القراض الصحيح منها 

  .ما هي من موجبات العقد أعين أهنا تابعة ملوجب العقد
عقد مثل وخمتلف فيها هل هي تابعة أوغري تابعة ومنها أحكام طوارئ تطرأ على العقد مما مل يكن موجبه من نفس ال

  التعدي

  .واالختالف وغري ذلك
  .وحنن نذكر من هذه األوصاف ما اشتهر عند فقهاء األمصار

ونبدأ من ذلك مبوجبات العقد فنقول إنه أمجع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد القراض وإن لكل 
  .واحد منهما فسخه ما مل يشرع العامل يف القراض

ال مالك هو الزم وهو عقد يورث فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا يف واختلفوا إذا شرع العامل فق
القراض مثل أبيهم وإن مل يكونوا أمناء كان هلم أن يأتوا بأمني وقال الشافعي وأبو حنيفة لكل واحد منهم الفسخ 

  .إذا شاء وليس هو عقد يورث



  .لعقود املورثةفمالك ألزمه بعد الشروع يف العمل ملا فيه من ضرر ورآه من ا
  .والفرقة الثانية شبهت الشروع يف العمل مبا بعد الشروع يف العمل

وال خالف بينهم أن املقارض إمنا يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض مجيع رأس املال وأنه إن خسر مث اجتر مث ربح 
  .جرب اخلسران من الربح

ل أن يعمل فيه مث يعمل فيه فريبح فرييد املقارض أن واختلفوا يف الرجل يدفع إىل رجل ماال قراضا فيهلك بعضه قب
جيعل رأس املال بقية املال بعد الذي هلك هل له ذلك أم ال فقال مالك ومجهور العلماء إن صدقه رب املال أو دفع 

رجل ماال قراضا لرجل فهلك منه جزء قبل أن يعمل فأخربه بذلك فصدقه مث قال له يكون الباقي عندك قراضا على 
  .رط املتقدم مل جيز حىت يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القراض األولالش

وقال ابن حبيب من أصحاب مالك إنه يلزمه يف ذلك القول ويكون الباقي قراضا وهذه املسألة هي من أحكام 
ه من الطوارئ ولكن ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة وهي من أحكام العقد واختلفوا هل للعامل نفقت

املال املقارض عليه أم ال على ثالثة أقوال فقال الشافعي يف أشهر أقواله ال نفقة له أصال إال أن يأذن له رب املال 
وقال قوم له نفقته وبه قال إبراهيم النخعي واحلسن وهو أحد ما روي عن الشافعي وقال آخرون له النفقة يف 

به قال مالك وأبو حنيفة والثوري ومجهور العلماء إال أن مالكا السفر من طعامه وكسوته وليس له شيء يف احلضر و
  .قال إذا كان املال حيمل ذلك وقال الثوري ينفق ذاهبا وال ينفق راجعا

وقال الليث يتغدى يف املصر وال يتعشى وروي عن الشافعي أن له نفقته يف املرض واملشهور عنه مثل قول اجلمهور 
  أن ال نفقة له

  .من مل جيزه أن ذلك زيادة منفعة يف القراض فلم جيزوحجة . يف املرض
  .أصله املنافع

  .وحجة من أجازه أن عليه العمل يف الصدر األول ومن أجازه يف احلضر شبهه بالسفر
وأمجع علماء األمصار على أنه ال جيوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إال حبضرة رب املال وأن حضور رب املال 

  .ال وأخذ العامل حصته وأنه ليس يكفي يف ذلك أن يقسمه حبضور بينة وال غريهاشرط يف قسمة امل
  القول يف أحكام الطوارئ

واختلفوا إذا أخذ املقارض حصته من غري حضور رب املال مث ضاع املال أو بعضه فقال مالك إن أذن له رب املال 
نيفة والثوري ما أخذ العامل يرده وجيرب به يف ذلك فالعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع وقال الشافعي وأبو ح

  .رأس املال مث يقتسمان فضال إن كان هنالك
  .واختلفوا إذا هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع

ما شرطا من  فقال مالك البيع الزم للعامل ورب املال خمري إن شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية مث تكون بينهما على
املقارضة وإن شاء تربأ عنها وقال أبو حنيفة بل يلزم ذلك الشراء رب املال شبهه بالوكيل إال أنه قال يكون رأس 

املال يف ذلك القراض الثمنني وال يقتسمان الربح إال بعد حصوله عينا أعين مثن تلك السلعة اليت تلفت أوال والثمن 
  .الثاين الذي لزمه بعد ذلك

ا يف بيع العامل من رب املال بعض سلع القراض فكره ذلك مالك وأجازه أبو حنيفة على اإلطالق وأجازه واختلفو
  .الشافعي بشرط أن يكونا قد تبايعا مبا ال يتغابن الناس مبثله

ووجهه ما كره من ذلك مالك أن يكون يرخص له يف السلعة من أجل ما قارضه فكأن رب املال أخذ من العامل 



  .الربح الذي اشترط عليه منفعة سوى
وال أعرف خالفا بني فقهاء األمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إىل بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل 

عليه فضلة أهنا على العامل ال على رب املال ألن رب املال إمنا دفع ماله إليه ليتجر به فما كان من خسران يف املال 
  .املال واستغرقه فعليه وكذلك ما زاد على

  ذلك: واختلفوا يف العامل يستدين ماال فيتجر به مع مال القراض فقال مالك

ال جيوز وقال الشافعي وأبو حنيفة ذلك جائز ويكون الربح بينهما على شرطهما وحجة مالك أنه كما ال جيوز أن 
  .يستدين على املقارضة كذلك ال جيوز أن يأخذ دينا فيها

أن يبيع بالدين إذا مل يأمره به رب املال فقال مالك ليس له ذلك فإن فعل ضمن وبه قال  واختلفوا هل للعامل
  .الشافعي وقال أبو حنيفة له ذلك

واجلميع متفقون على أن العامل إمنا جيب له أن يتصرف يف عقد القراض ما يتصرف فيه الناس غالبا يف أكثر 
ف فيه الناس يف األغلب مل جيزه ومن رأى أنه مما يتصرف األحوال فمن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصر

  .فيه الناس أجازه
واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث يف العامل خيلط ماله مبال القراض من غري إذن رب املال فقال هؤالء 

  .كلهم ما عدا مالكا هو تعد ويضمن وقال مالك ليس بتعد
األمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إىل مقارض آخر أنه ضامن إن ومل خيتلف هؤالء املشاهري من فقهاء 

كان خسران وإن كان ربح فذلك على شرطه مث يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه فيوفيه حظه مما بقي 
  .من املال وقال املزين عن الشافعي ليس له إال أجرة مثله ألنه عمل على فساد

  فاسدالقول يف حكم القراض ال
  .واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد املال إىل صاحبه ما مل يفت بالعمل

واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه يف واجب عمله على أقوال أحدها أنه يرد مجيعه إىل قراض مثله وهي 
  .رواية ابن املاجشون عن مالك وهو قوله وقول أشهب

 إجارة مثله وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعبد العزيز بن أيب سلمة من أصحاب مالك والثاين أنه يرد مجيعه إىل
  .وحكى عبد الوهاب أهنا رواية عن مالك

والثالث أنه يرد إىل قراض مثله ما مل يكن أكثر مما مساه وإمنا له األقل مما مسى أو من قراض مثله إن كان رب املال 
كثر من قراض مثله أو من اجلزء الذي مسي له إن كان املقارض هو مشترط هو مشترط الشرط على املقارض أو األ

  .الشرط الذي يقتضي الزيادة اليت من قبلها فسد القراض وهذا القول يتخرج رواية عن مالك
  والرابع أنه يرد إىل

عن صاحبه وإىل قراض مثله يف كل منفعة اشترطها أحد املتقارضني على صاحبه يف املال مما ليس ينفرد أحدمها هبا 
إجارة مثله يف كل منفعة اشترطها أحد املتقارضني خالصة ملشترطها مما ليست يف املال ويف كل قراض فاسد من قبل 

  .الغرر واجلهل وهو قول مطرف وابن نافع وابن عبد احلكم وأصبغ واختاره ابن حبيب
ر قال إن فيها أجرة املثل ويف بعضها قال وأما ابن القاسم فاختلف قوله يف القراضات الفاسدة فبعضها وهو األكث

  .فيها قراض املثل



فاختلف الناس يف تأويل قوله فمنهم من محل اختالف قوله فيها على الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد احلكم 
  .ومطرف وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدي رمحة اهللا عليه
ففيه أجرة املثل إال تلك اليت نص فيها قراض املثل وهي  ومنهم من مل يعلل قوله وقال إن مذهبه أن كل قراض فاسد

سبعة القراض بالعروض والقراض بالضمان والقراض إىل أجل والقراض املبهم وإذا قال له اعمل على أن لك يف 
به املال شركاء وإذا اختلف املتقارضان وأتيا مبا ال يشبه فحلفا على دعوامها وإذا دفع إليه املال على أن ال يشتري 
  .إال بالدين فاشترى بالنقد أو على أن ال يشتري إال سلعة كذا وكذا والسلعة غري موجودة فاشترى غري ما أمر به

وهذه املسائل جيب أن ترد إىل علة واحدة وإال فهو اختالف من قول ابن القاسم وحكى عبد الوهاب عن ابن 
راض املثل وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدمها القاسم أنه فصل فقال إن كان الفساد من جهة العقد رد إىل ق

  .على اآلخر رد إىل أجرة املثل واألشبه أن يكون األمر يف هذا بالعكس
والفرق بني األجرة وقراض املثل أن األجرة تتعلق بذمة رب املال سواء أكان يف املال ربح أو مل يكن وقراض املثل 

  .امل منه وإال فال شيء لههو على سنة القراض إن كان فيه ربح كان للع
  القول يف اختالف املتقارضني

واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب املال يف تسمية اجلزء الذي تقارضا عليه فقال مالك القول قول العامل 
ألنه عنده مؤمتن وكذلك األمر عنده يف مجيع دعاويه إذا أتى مبا يشبه وقال الليث حيمل على قراض مثله وبه قال 

  مالك إذا أتى مبا ال يشبه وقال أبو حنيفة وأصحابه القول قول

  .رب املال وبه قال الثوري وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان ويكون له أجرة مثله
وسبب اختالف مالك وأيب حنيفة اختالفهم يف سبب ورود النص بوجوب اليمني على املدعى عليه هل ذلك ألنه 

أقوى شبهة فمن قال ألنه مدعى عليه قال القول قول رب املال ومن قال ألنه أقوامها  مدعى عليه أو ألنه يف األغلب
شبهة يف األغلب قال القول قول العامل ألنه عنده مؤمتن وأما الشافعي فقاس اختالفهما على اختالف املتبايعني يف 

  .مثن السلعة
  .وهذا كاف يف هذا الباب

  )سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على (
  كتاب املساقاة

  القول يف املساقاة
  .أما أوال ففي جوازها

  .والثاين يف معرفة الفساد والصحة فيها
  .والثالث يف أحكامها

  القول يف جواز املساقاة
ا أيب حنيفة وأمحد فأما جوازها فعليه مجهور العلماء مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف وحممد بن احلسن صاحب

  .وداود وهي عندهم مستثناة بالسنة من بيع ما مل خيلق ومن اإلجارة اجملهولة قال أبو حنيفة ال جتوز املساقاة أصال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دفع إىل يهود خيرب خنل "وعمدة اجلمهور يف إجازهتا حديث ابن عمر الثابت 



خرجه البخاري ومسلم " مواهلم ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شطر مثرهاخيرب وأرضها على أن يعملوها من أ
ويف بعض رواياته أنه صلى اهللا عليه وسلم ساقاهم على نصف ما خترجه األرض والثمرة وما رواه مالك أيضا من 

م على ما أقرك: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ليهود خيرب يوم افتتح خيرب"مرسل سعيد بن املسيب 
  قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" أقركم اهللا على أن الثمر بيننا وبينكم 

وكذلك مرسله أيضا عن " إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي:"يبعث عبد اهللا بن رواحة فيخرص بينه وبينهم مث يقول 
  .سليمان بن يسار يف معناه

األثر لألصول مع أنه حكم مع اليهود واليهود حيتمل أن يكون  وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله فعمدهتم خمالفة هذا
أقرهم على أهنم عبيد وحيتمل أن يكون أقرهم على أهنم ذمة إال أنا إذا أنزلنا أهنم ذمة كان خمالفا لألصول ألنه بيع 

واستدلوا على  ما مل خيلق وأيضا فإنه من املزابنة وهو بيع التمر بالتمر متفاضال ألن القسمة باخلرص بيع اخلرص
إن شئتم فلكم وتضمنون "خمالفته لألصول مبا روي يف حديث عبد اهللا بن رواحة أنه كان يقول هلم عند اخلرص 

  .وهذا حرام بإمجاع" نصيب املسلمني وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم
  .ورمبا قالوا أن النهي الوارد عن املخابرة هو ما كان من هذا الفعل خبيرب

ن املخابرة هي كراء األرض ببعض ما خيرج منها قالوا ومما يدل على نسخ هذا احلديث أو أنه واجلمهور يرون أ
  .خاص

باليهود ما ورد من حديث رافع وغريه من النهي عن كراء األرض مبا خيرج منها ألن املساقاة تقتضي جواز ذلك 
الزيادة مالك وال الشافعي أعين مبا جاء وهو خاص أيضا يف بعض روايات أحاديث املساقاة وهلذا املعىن مل يقل هبذه 

وهي زيادة صحيحة وقال هبا أهل " أنه صلى اهللا عليه وسلم ساقاهم على نصف ما خترجه األرض والثمرة"من 
  .الظاهر

  القول يف صحة املساقاة
  .والنظر يف الصحة راجع إىل النظر يف أركاهنا ويف وقتها ويف شروطها املشترطة يف أركاهنا

  .أربعة احملل املخصوص هبا واجلزء الذي تنعقد عليهوأركاهنا 
  .وصفة العمل الذي تنعقد عليه

  .واملدة اليت جتوز فيها وتنعقد عليها
واختلفوا يف حمل املساقاة فقال داود ال تكون املساقاة إال يف النخيل فقط وقال ) الركن األول يف حمل املساقاة (

جتوز يف كل أصل ثابت كالرمان والتني والزيتون وما أشبه ذلك من غري الشافعي يف النخل والكرم فقط وقال مالك 
ضرورة وتكون يف األصول غري الثابتة كاملقاثئ والبطيخ مع عجز صاحبها عنها وكذلك الزرع وال جتوز يف شيء 

  .من البقول عند اجلميع إال ابن دينار فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل
  فعمدة من قصره على

  .نخل أهنا رخصة فوجب أن ال يتعدى هبا حملها الذي جاءت فيه السنةال
  .وأما مالك فرأى أهنا رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إىل الغري

وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم أعم من األشياء اليت علقت الرخص بالنص هبا وقوم منعوا القياس على 
لقياس على اجلملة فاملساقاة على أصوله مطردة وأما الشافعي فإمنا أجازها يف الكرم من الرخص وأما داود فهو مينع ا



قبل أن احلكم يف املساقاة هو باخلرص وقد جاء يف حديث عتاب بن أسيد احلكم باخلرص يف النخل والكرم وإن 
أن "ب بن أسيد هو كان ذلك يف الزكاة فكأنه قاس املساقاة يف ذلك على الزكاة واحلديث الذي ورد عن عتا

ودفع " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه وأمره أن خيرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل مترا
  .داود حديث عتاب بن أسيد ألنه مرسل وألنه انفرد به عبد الرمحن بن إسحاق وليس بالقوي

ز أن تساقى األرض مع النخل جبزء من النخل أو واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار هل جيو
جبزء من النخل وجبزء مما خيرج من األرض فذهب إىل جواز ذلك طائفة وبه قال صاحبا أيب حنيفة والليث وأمحد 
والثوري وابن أيب ليلى ومجاعة وقال الشافعي وأهل الظاهر ال جتوز املساقاة إال يف الثمر فقط وأما مالك فقال إذا 

رض تبعا للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فال بأس بدخوهلا يف املساقاة اشترط جزءا خارجا منها أو مل يشترطه كانت األ
وحد ذلك اجلزء بأن يكون الثلث فما دونه أعين أن يكون مقدار كراء األرض الثلث من الثمر فما دونه ومل جيز أن 

  .يشترط رب األرض أن يزرع البياض لنفسه ألهنا زيادة ازدادها
  .عليه وقال الشافعي ذلك جائز

وحجة من أجاز املساقاة عليهما مجيعا أعين على األرض جبزء مما خيرج منها حديث ابن عمر املتقدم وحجة من مل جيز 
  ذلك ما روي من النهي عن كراء األرض مبا خيرج منها يف حديث رافع بن خديج وقد تقدم

  .لفاظ وحديث ابن عمر أصحذلك وقال أمحد بن حنبل أحاديث رافع مضطربة األ
وأما حتديد مالك ذلك بالثلث فضعيف وهو استحسان مبين على غري األصول ألن األصول تقتضي أنه ال يفرق بني 

  .اجلائز من غري اجلائز بالقليل والكثري من اجلنس الواحد
ن وقال الليث ال جتوز ومنها اختالفهم يف املساقاة يف البقل فأجازها مالك والشافعي وأصحابه وحممد بن احلس

املساقاة يف البقل وإمنا أجازها اجلمهور ألن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال أخر مثل اإلبار 
  .وغري ذلك وأما الليث فريى السقي باملاء هو الفعل الذي تنعقد عليه املساقاة وملكانه وردت الرخصة فيها

ي هو العمل فإن العلماء باجلملة أمجعوا على أن الذي جيب على العامل هو السقي وأما الركن الذ) الركن الثاين(
  .واإلبار

  .واختلفوا يف اجلذاذ على من هو ويف سد احلظار وتنقية العني والسانية
أما مالك فقال يف املوطأ السنة يف املساقاة اليت جيوز لرب احلائط أن يشترطه سد احلظار وخم العني وشرب الشراب 

بار النخل وقطع اجلريد وجذ الثمر هذا وأشباهه هو على العامل وهذا الكالم حيتمل أن يفهم منه دخول هذه يف وإ
  .املساقاة بالشرط وميكن أن يفهم منه دخوهلا فيها بنفس العقد

  .وقال الشافعي ليس عليه سد احلظار ألنه ليس من جنس ما يؤثر يف زيادة الثمرة مثل اإلبار والسقي
  .مد بن احلسن ليس عليه تنقية السواين واألهناروقال حم

وأما اجلذاذ فقال مالك والشافعي هو على العامل إال أن مالكا قال إن اشترطه العامل على رب املال جاز وقال 
الشافعي ال جيوز شرطه وتنفسخ املساقاة إن وقع وقال حممد بن احلسن اجلذاذ بينهما نصفان وقال احملصلون من 

إن العمل يف احلائط على وجهني عمل ليس تأثري يف إصالح الثمرة وعمل له تأثري يف إصالحها  أصحاب مالك
  .والذي له تأثري يف إصالحها منه ما يتأبد ويبقى بعد الثمر ومنه ما ال يبقى بعد الثمر

  .لشيء اليسري منهفأما الذي ليس له تأثري يف إصالح الثمر فال يدخل يف املساقاة ال بنفس العقد وال بالشرط إال ا
وأما ما له تأثري يف إصالح الثمر ويبقى بعد الثمر فيدخل عنده بالشرط يف املساقاة ال بنفس العقد مثل إنشاء حفر 



  .بئر أو إنشاء ظفرية للماء أو إنشاء غرس أو إنشاء بيت جيىن فيه الثمر
  وأما ما له تأثري يف إصالح الثمر وال يتأبد فهو الزم بنفس

مثل احلفر والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر والتذكري واجلذاذ وما أشبه ذلك وأمجعوا على أن ما  العقد وذلك
  .كان يف احلائط من الدواب والعبيد أنه ليس من حق العامل

  .واختلفوا يف شرط العامل ذلك على املساقي فقال مالك جيوز ذلك فيما كان منها يف احلائط قبل املساقاة
ها ما مل يكن يف احلائط فال جيوز وقال الشافعي ال بأس بذلك وإن مل يكن يف احلائط وبه قال ابن وأما إن اشترط في

نافع من أصحاب مالك وقال حممد بن احلسن ال جيوز أن يشترطه العامل على رب املال ولو اشترطه رب املال على 
  .العامل جاز ذلك

املال ومن أجازه رأى أن ذلك تافه ويسري ولتردد ووجه كراهيته ذلك ما يلحق يف ذلك من اجلهل بنصيب رب 
احلكم بني هذين األصلني استحسن مالك ذلك يف الرقيق الذي يكون يف احلائط يف وقت املساقاة ومنعه يف غريهم 

ألن اشتراط املنفعة يف ذلك أظهر وإمنا فرق حممد بن احلسن ألن اشتراطهما على العامل هو من جنس ما وجب 
  .اة وهو العمل بيدهعليه من املساق

واتفق القائلون باملساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب احلائط وليس على العامل إال ما يعمل بيده أن 
  .ذلك ال جيوز ألهنا إجارة مبا مل خيلق فهذه هي صفات هذا الركن والشروط اجلائزة فيه من غري اجلائزة

جتوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها وأمجعوا على أن املساقاة ) الركن الثالث(
  .للعامل كما فعل يف القراض وقد قيل إن ذلك منحة ال مساقاة وقيل ال جيوز

واتفقوا على أنه ال جيوز فيها اشتراط منفعة زائدة مثل أن يشترط أحدمها على صاحبه زيادة دارهم أو دنانري وال 
ء اخلارجة عن املساقاة إال الشيء اليسري عند مالك مثل سد احلظار وإصالح الظفرية وهي جمتمع املاء شيئا من األشيا

وال جيوز عند مالك أن يساقي على حائطني أحدمها على جزء واآلخر على جزء آخر واحتج بفعله عليه الصالة 
  .والسالم يف خيرب وذلك أنه ساقى على حوائط خمتلفة جبزء واحد وفيه خالف

وأكثر العلماء على أن القسمة بني العامل واملساقي يف الثمر ال تكون إال بالكيل وكذلك يف الشركة وأهنا ال جتوز 
  .باخلرص وأجاز قوم قسمتها باخلرص

واختلف يف ذلك أصحاب مالك واختلفت الرواية عنه فقيل جيوز وقيل ال جيوز من الثمار يف الربوية وجيوز يف غري 
  إطالق إذاذلك وقيل جيوز ب

  .اختلفت حاجة الشريكني
  .وحجة اجلمهور أن ذلك يدخله الفساد من جهة املزابنة ويدخله بيع الرطب بالتمر وبيع الطعام بالطعام نسيئة

  .وحجة من أجاز قسمتها باخلرص تشبيهها بالعرية وباخلرص يف الزكاة وفيه ضعف
  .ة خيرب من مرسل سعيد بن املسيب وعطاء بن يساروأقوى ما اعتمدوا عليه يف ذلك ما جاء من اخلرص يف مساقا

وأما اشتراط الوقت يف املساقاة فهو صنفان وقت هو مشترط يف جواز املساقاة ووقت هو شرط يف ) الركن الرابع (
  .صحة العقد وهو احملدد ملدهتا

  .فأما الوقت املشترط يف جواز عقدها فإهنم اتفقوا على أهنا جتوز قبل بدو الصالح
  .فوا يف جواز ذلك بعد بدو الصالحواختل



  .فذهب اجلمهور من القائلني باملساقاة على أنه ال جيوز بعد بدو الصالح
  .وقال سحنون من أصحاب مالك ال بأس بذلك

  .واختلف قول الشافعي يف ذلك فمرة قال ال جيوز ومرة قال جيوز وقد قيل عنه إهنا ال جتوز إذا خلق الثمر
ة ما بدا صالحه من الثمر ليس فيه عمل وال ضرورة داعية إىل املساقاة إذ كان جيوز بيعه وعمدة اجلمهور أن مساقا

  .يف ذلك الوقت
  .قالوا وإمنا هي إجارة إن وقعت

وحجة من أجازها أنه إذا جازت قبل أن خيلق الثمر فهي بعد بدو الصالح أجوز ومن هنا مل جتز عندهم مساقاة 
  .اجلمهورالبقول ألنه جيوز بيعها أعين عند 

وأما الوقت الذي هو شرط يف مدة املساقاة فإن اجلمهور على أنه ال جيوز أن يكون جمهوال أعين مدة غري مؤقتة 
  .وأجاز طائفة أن يكون إىل مدة غري مؤقتة منهم أهل الظاهر

ك من قوله وعمدة اجلمهور ما يدخل يف ذلك من الغرر قياسا على اإلجارة وعمدة أهل الظاهر ما وقع يف مرسل مال
وكره مالك املساقاة فيما طال من السنني وانقضاء السنني فيها هو " أقركم ما أقركم اهللا: "صلى اهللا عليه وسلم

  .باجلذ ال باألهلة
وأما هل اللفظ شرط يف هذا العقد فاختلفوا يف ذلك فذهب ابن القاسم إىل أن من شرط صحتها أن ال تنعقد إال 

قد بلفظ اإلجارة وبه قال الشافعي وقال غريهم تنعقد بلفظ اإلجارة وهو قياس قول بلفظ املساقاة وأنه ليس تنع
  .سحنون

  القول يف أحكام الصحة
واملساقاة عند مالك من العقود الالزمة باللفظ ال بالعمل خبالف القراض عنده الذي ينعقد بالعمل ال باللفظ وهو 

يعمل إن مل يكونوا أمناء وعليه العمل إن أىب الورثة من تركته عند مالك عقد موروث ولورثة املساقي أن يأتوا بأمني 
وقال الشافعي إذا مل يكن له تركة سلم إىل الورثة رب املال أجرة ما عمل وفسد العقد وإن كانت له تركة لزمته 

  .املساقاة
  .وقال الشافعي تنفسخ املساقاة بالعجز ومل يفصل
ن له أن يساقي غريه ووجب عليه أن يستأجر من يعمل وإن يكن له وقال مالك إذا عجز وقد حل بيع الثمر مل يك

  .شيء استؤجر من حظه من الثمر وإذا كان العامل لصا أو ظاملا مل ينفسخ العقد بذلك عند مالك
وحكي عن الشافعي أنه قال يلزمه أن يقيم غريه للعمل وقال الشافعي إذا هرب العامل قبل متام العمل استأجر 

  .ن يعمل عملهالقاضي عليه م
وجيوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة خبالف القراض ونصاهبما عنده نصاب الرجل 

  .الواحد خبالف قوله يف الشركاء
وإذا اختلف رب املال والعامل يف مقدار ما وقعت عليه املساقاة من الثمر فقال مالك القول قول العامل مع ميينه إذا 

وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان وتكون للعامل األجرة شبههه بالبيع وأوجب مالك اليمني يف حق  أتى مبا يشبه
  .العامل ألنه مؤمتن ومن أصله أن اليمني جتب على أقوى املتداعيني شبهة

  .وفروع هذا الباب كثرية لكن اليت اشتهر اخلالف فيها بني الفقهاء هي هذه اليت ذكرناها
  فاسدةأحكام املساقاة ال



  .واتفقوا على أن املساقاة إذا وقعت على غري الوجه الذي جوزها الشرع أهنا تنفسخ ما مل تفت بالعمل
واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا جيب فيها فقيل إهنا ترد إىل إجارة املثل يف كل نوع من أنواع الفساد وهو قياس قول 

د إىل مساقاة املثل بإطالق وهو قول ابن املاجشون وروايته الشافعي وقياس إحدى الروايتني عن مالك وقيل إهنا تر
  عن مالك وأما ابن القاسم فقال يف بعضها

  .ترد إىل مساقاة مثلها ويف بعضها إىل إجارة املثل
واختلف التأويل عنه يف ذلك فقيل يف مذهبه إهنا ترد إىل إجارة املثل إال يف أربع مسائل فإهنا ترد إىل مساقاة مثلها 

  .ا املساقاة يف حائط فيه متر قد أطعمإحداه
  .والثانية إذا اشترط املساقي على رب املال أن يعمل معه

  .والثالثة املساقاة مع البيع يف صفقة واحدة
  .والرابعة إذا ساقاه يف حائط سنة على الثلث وسنة على النصف

ها من اإلجارة الفاسدة أو من بيع الثمر وقيل إن األصل عنده يف ذلك أن املساقاة إذا حلقها الفساد من قبل ما دخل
من قبل أن يبدو صالحه وذلك مما يشترطه أحدمها على صاحبه من زيادة رد فيها إىل أجرة املثل مثل أن يساقيه على 

أن يزيد أحدمها صاحبه دنانري أو دراهم وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب احلائط كانت إجارة فاسدة وإن 
  .كانت بيع الثمر قبل أن خيلقكانت من العامل 

وأما فساده من قبل الغرر مثل املساقاة على حوائط خمتلفة فريد إىل مساقاة املثل وهذا كله استحسان جار على غري 
  .قياس

ويف املسألة قول رابع وهو أنه يرد إىل مساقاة مثله ما مل يكن أكثر من اجلزء الذي شرط عليه إن كان للمساقي أو 
  .لشرط للمساقى وهذا كاف حبسب غرضناأقل إن كان ا

  )بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما (
  كتاب الشركة

والنظر يف الشركة يف أنواعها ويف أركاهنا املوجبة للصحة يف األحكام وحنن نذكر من هذه األبواب ما اتفقوا عليه 
  .على ما قصدناه يف هذا الكتابوما اشتهر اخلالف فيه بينهم 

  .والشركة باجلملة عند فقهاء األمصار على أربعة أنواع شركة العنان وشركة األبدان وشركة املفاوضة
  .وشركة الوجوه

واحدة منها متفق عليها وهي شركة العنان وإن كان بعضهم مل يعرف هذا اللفظ وإن كانوا اختلفوا يف بعض 
  .شروطها على ما سيأيت بعد

  .الثالثة خمتلف فيها وخمتلف يف بعض شروطها عند من اتفق منهم عليهاو
  القول يف شركة العنان

  .وأركان هذه الشركة ثالثة األول حملها من األموال
  والثاين يف معرفة



  .قدر الربح من قدر املال املشترك فيه
  .الثالث يف معرفة قدر املال من الشريكني من قدر املال

ا حمل الشركة فمنه ما اتفقوا عليه ومنه ما اختلفوا فيه فاتفق املسلمون على أن الشركة جتوز يف فأم) الركن األول (
الصنف الواحد من العني أعين الدنانري والدراهم وإن كانت يف احلقيقة بيعا ال تقع فيه مناجزة ومن شرط البيع يف 

كة وكذلك اتفقوا فيما أعلم على الشركة الذهب ويف الدارهم املناجزة لكن اإلمجاع خصص هذا املعىن يف الشر
بالعرضني يكونان بصفة واحدة واختلفوا يف الشركة بالعرضني املختلفني وبالعيون املختلفة مثل الشركة بالدنانري من 

فأما إذا ) املسألة األوىل (أحدمها والدراهم من اآلخر وبالطعام الربوي إذا كان صنفا واحدا فههنا ثالث مسائل 
 صنفني من العروض أو يف عروض ودراهم أو دنانري فأجاز ذلك ابن القاسم وهو مذهب مالك وقد قيل اشتركا يف

  .عنه إنه كره ذلك
وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع وذلك أن يكون العرضان خمتلفني كأن كل واحد منهما باع جزءا من 

وقعت فيها الشركة القيم والشافعي يقول ال تنعقد عرضه جبزء من العرض اآلخر ومالك يعترب يف العروض إذا 
الشركة إال على أمثان العروض وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشري إىل أن الشركة مثل القراض ال 

  .جتوز إال بالدراهم والدنانري قال والقياس أن اإلشاعة فيها تقوم مقام اخللط
ال جيوز فيهما النساء مثل الشركة بالدنانري من عند أحدمها والدراهم من  وأما إن كان الصنفان مما) املسألة الثانية(

عند اآلخر أو بالطعامني املختلفني فاختلف يف ذلك قول مالك فأجازه مرة ومنعه مرة وذلك ملا يدخل الشركة 
الطعامني  بالدراهم من عند أحدمها والدنانري من عند اآلخر من الشركة والصرف معا وعدم التناجز وملا يدخل

  .املختلفني من الشركة وعدم التناجز وباملنع قال ابن القاسم ومن مل يعترب هذه العلل أجازها
وأما الشركة بالطعام من صنف واحد فأجازها ابن القاسم قياسا على إمجاعهم على جوازها يف ) املسألة الثالثة(

  و املشهور بعدم املناجزة الذي يدخل فيه إذالصنف الواحد من الذهب أو الفضة ومنعها مالك يف أحد قوليه وه

رأى أن األصل هو أن ال يقاس على موضع الرخصة باإلمجاع وقد قيل إن وجه كراهية مالك لذلك أن الشركة 
تفتقر إىل االستواء يف القيمة والبيع يفتقر إىل االستواء يف الكيل فافتقرت الشركة بالطعامني من صنف واحد إىل 

  .لكيل وذلك ال يكاد يوجد فكره مالك ذلك فهذا هو اختالفهم يف جنس حمل الشركةاستواء القيمة وا
  .واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن خيتلطا إما حسا وإما حكما

مثل أن يكونا يف صندوق واحد وأيديهما مطلقة عليهما وقال الشافعي ال تصح الشركة حىت خيلطا ماليهما خلطا ال 
  .مال اآلخر وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما بيده يتميز به مال أحدمها من

فأبو حنيفة اكتفى يف انعقاد الشركة بالقول ومالك اشترط إىل ذلك اشتراك التصرف يف املال والشافعي اشترط إىل 
يكه كما يوجد هذين االختالط والفقه أن باالختالط يكون عمل الشريكني أفضل وأمت ألن النصح يوجد منه لشر

  .لنفسه فهذا هو القول يف هذا الركن ويف شروطه
وهو وجه اقتسامها الربح فإهنم اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعا لرؤوس األموال أعين إن كان ) فأما الركن الثاين(

  .أصل مال الشركة متساويني كان الربح بينهما نصفني
يستويان يف الربح فقال مالك والشافعي ذلك ال جيوز وقال أهل واختلفوا هل جيوز أن خيتلف رؤوس أمواهلما و

  .العراق جيوز ذلك
وعمدة من منع ذلك أن تشبيه الربح باخلسران فكما أنه لو اشترط أحدمها جزءا من اخلسران مل جيز كذلك إذا 



أعين أن املنفعة بينهما اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله ورمبا شبهوا الربح مبنفعة العقار الذي بني الشريكني 
  .تكون على نسبة أصل الشركة

وعمدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض وذلك أنه ملا جاز يف القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا 
عليه والعامل ليس جيعل مقابله إال عمال فقط كان يف الشركة أحرى أن جيعل للعمل جزء من املال إذا كانت 

من كل واحد منهما وعمال فيكون ذلك اجلزء من الربح مقابال لفضل عمله على عمل صاحبه فإن  الشركة ماال
  .الناس يتفاوتون يف العمل كما يتفاوتون يف غري ذلك

  الذي هو العمل فإنه تابع كما قلنا عند مالك للمال) وأما الركن الثالث(

ن من العلماء من ال جييز الشركة إال أن يكون ماالمها فال يعترب بنفسه وهو عند أيب حنيفة يعترب مع املال وأظن أ
  .متساويني التفاتا إىل العمل

فإهنم يرون أن العمل يف الغالب مستو فإذا مل يكن املال بينهما على التساوي كان هنالك غنب على أحدمها يف العمل 
د من الشريكني ماال مثل مال صاحبه وهلذا قال ابن املنذر أمجع العلماء على جواز الشركة اليت خيرج فيها كل واح
  من نوعه أعين دراهم أو دنانري مث خيلطاهنما حىت يصريا ماال واحدا ال يتميز

على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفني وما كان من خسارة 
واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خالفا واملشهور فهو كذلك وذلك إذا باع كل واحد منهما حبضرة صاحبه 

  .عند اجلمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منهما حبضرة صاحبه
  القول يف شركة املفاوضة

واختلفا يف شركة املفاوضة فاتفق مالك وأبو حنيفة باجلملة على جوازها وإن كان اختلفوا يف بعض شروطها وقال 
  .وزالشافعي ال جت

ومعىن شركة املفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكني إىل صاحبه التصرف يف ماله مع غيبته وحضوره وذلك 
  .واقع عندهم يف مجيع أنواع املمتلكات

وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إمنا ينطلق على اختالط األموال فإن األرباح فروع وال جيوز أن تكون الفروع 
ا وأما إذا اشترط كل واحد منهما رحبا لصاحبه يف ملك نفسه فذلك من الغرر ومما ال مشتركة إال باشتراك أصوهل

  .جيوز وهذه صفة شركة
  .املفاوضة

وأما مالك فريى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله جبزء من مال شريكه مث وكل واحد منهما صاحبه على 
  .النظر يف اجلزء الذي بقي يف يده

  .شركة ليست هي بيعا ووكالةوالشافعي يرى أن ال
  .وأما أبو حنيفة فهو ههنا على أصله يف أنه ال يراعى يف شركة العنان إال النقد فقط

وأما ما خيتلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة فإن أبا حنيفة يرى أن من شرط املفاوضة التساوي يف 
  كة العنان وقال أبو حنيفة ال يكون ألحدمها شيءرؤوس األموال وقال مالك ليس من شرطها ذلك تشبيها بشر

  .إال أن يدخل يف الشركة وعمدهتم أن اسم املفاوضة يقتضي هذين األمرين أعين تساوي املالني وتعميم ملكهما
  القول يف شركة األبدان



  .وشركة األبدان باجلملة عند أيب حنيفة واملالكية جائزة ومنع منها الشافعي
لشركة إمنا ختتص باألموال ال باألعمال ألن ذلك ال ينضبط فهو غرر عندهم إذ كان عمل كل وعمدة الشافعية أن ا

  .واحد منهما جمهوال عند صاحبه
  .وعمدة املالكية اشتراك الغامنني يف الغنيمة وهم إمنا استحقوا ذلك بالعمل

د شيئا فلم ينكر النيب وما روي من أن ابن مسعود شارك سعدا يوم بدر فأصاب سعد فرسني ومل يصب ابن مسعو
  .صلى اهللا عليه وسلم عليهما

وأيضا فإن املضاربة إمنا تنعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة وللشافعي أن املفاوضة خارجة عن األصول 
فال يقاس عليها وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتني 

  .وقال أبو حنيفة جتوز مع اختالف الصنعتني فيشترك عنده الدباغ والقصار وال يشتركان عند مالكواملكان 
  .وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختالف الصنعتني أو اختالف املكان

  .وعمدة أيب حنيفة جواز الشركة على العمل
  القول يف شركة الوجوه

وقال أبو حنيفة جائزة وهذه الشركة هي الشركة على الذمم من غري وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة 
  .صنعة وال مال

وعمدة مالك والشافعي أن الشركة إمنا تتعلق على املال أو على العمل وكالمها معدومان يف هذه املسألة مع ما يف 
وأبو حنيفة ذلك من الغرر ألن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غري حمدود بصناعة وال عمل خمصوص 

  .يعتمد أنه عمل من األعمال فجاز أن تنعقد عليه الشركة
  القول يف أحكام الشركة الصحيحة

  وهي من العقود اجلائزة ال من العقود الالزمة أي ألحد الشريكني أن

ينفصل من الشركة مىت شاء وهي عقد غري موروث ونفقتهما وكسوهتما من مال الشركة إذا تقاربا يف العيال ومل 
رجا عن نفقة مثلهما وجيوز ألحد الشريكني أن يبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إىل ذلك ضرورة وال جيوز خي

  له أن يهب شيئا من مال الشركة وال أن يتصرف فيه إال تصرفا
  .يرى أنه نظر هلما

بض فإنه يضمن ألنه وأما من قصر يف شيء أو تعدى فهو ضامن مثل أن يدفع ماال من التجارة فال يشهد وينكره القا
قصر إذ مل يشهد وله أن يقبل الشيء املعيب يف الشراء وإقرار أحد الشريكني يف مال ملن يتهم عليه ال جيوز وجتوز 
إقالته وتوليته وال يضمن أحد الشريكني ما ذهب من مال التجارة باتفاق وال جيوز للشريك املفاوض أن يقارض 

منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه يف مال التجارة وفروع هذا الباب  غريه إال بإذن شريكه ويتنزل كل واحد
  .كثرية

  )بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما (
  كتاب الشفعة



  .والنظر يف الشفعة أوال يف قسمني القسم األول يف تصحيح هذا احلكم ويف أركانه
  .أحكامهالقسم الثاين يف 

فأما وجوب احلكم بالشفعة فاملسلمون متفقون عليه ملا ورد يف ذلك من األحاديث الثابتة إال ما ) القسم األول(
يتأمل على من يرى ال بيع الشقص املشاع وأركاهنا أربعة الشافع واملشفوع عليه واملشفوع فيه وصفة األخذ 

  .بالشفعة
عي وأهل املدينة إىل أن ال شفعة إال للشريك ما مل يقاسم وقال أهل وهو الشافع ذهب مالك والشاف) الركن األول(

العراق الشفعة مرتبة فأوىل الناس بالشفعة الشريك الذي مل يقاسم مث الشريك املقاسم إذا بقيت يف الطرق أو يف 
  .الصحن شركة مث اجلار املالصق وقال أهل املدينة ال شفعة للجار وال للشريك املقاسم

أن رسول اهللا "ملدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وسعيد بن املسيب وعمدة أهل ا
  ".صلى اهللا عليه وسلم قضى بالشفعة فيما مل يقسم بني الشركاء فإذا وقعت احلدود بينهم فال شفعة

" عت احلدود فال شفعةأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالشفعة فيما مل يقسم فإذا وق"وحديث جابر أيضا 
خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وكان أمحد بن حنبل يقول حديث معمر عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد 

  .الرمحن أصح ما روي يف الشفعة
وكان ابن معني يقول مرسل مالك أحب إيل إذ كان مالك إمنا رواه عن ابن شهاب موقوفا وقد جعل قوم هذا 

يف إسناده توهينا له وقد روي عن مالك يف غري املوطأ عن ابن شهاب عن أيب هريرة االختالف على ابن شهاب 
ووجه استدالهلم من هذا األثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت احلدود فال شفعة وذلك أنه إذا كانت الشفعة غري 

  .جار إذا قاسمواجبة للشريك املقاسم فهي أحرى أن ال تكون واجبة للجار وأيضا فإن الشريك املقاسم هو 
وهو حديث متفق " اجلار أحق بصقبه: " وعمدة أهل العراق حديث أيب رافع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وصححه الترمذي " جار الدار أحق بدار اجلار: " عليه وخرج الترمذي وأبو داود عنه عليه الصالة والسالم أنه قال
  ومن طريق املعىن هلم
الشفعة إمنا املقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة وكان هذا املعىن موجودا يف اجلار وجب أيضا أنه ملا كانت 

  .أن يلحق به وألهل املدينة أن يقولوا وجود الضرر يف الشركة أعظم منه يف اجلوار
ا فال خيرج وباجلملة فعمدة املالكية أن األصول تقتضي أن ال خيرج ملك أحد من يده إال برضاه وأن من اشترى شيئ

من يده إال برضاه حىت يدل الدليل على التخصيص وقد تعارضت اآلثار يف هذا الباب فوجب أن يرجح ما شهدت 
  .له األصول ولكال القولني سلف متقدم ألهل العراق من التابعني وألهل املدينة من الصحابة

يف الدور والعقار واألرضني كلها واختلفوا وهو املشفوع فيه اتفق املسلمون على أن الشفعة واجبة ) الركن الثاين(
فيما سوى ذلك فتحصيل مذهب مالك أهنا يف ثالثة أنواع أحدها مقصود وهو العقار من الدور واحلوانيت 

  .والبساتني
والثاين ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت ال ينقل وال حيول وذلك كالبئر وحمال النخل ما دام األصل فيها على صفة جتب 

  .الشفعة عنه وهو أن يكون األصل الذي هو األرض مشاعا بينه وبني شريكه غري مقسومفيها 
  والثالث ما تعلق هبذه كالثمار وفيها عنه خالف وكذلك كراء



  .األرض للزرع وكتابة املكاتب
ال  واختلف عنه يف الشفعة يف احلمام والرحا وأما ما عدا هذا من العروض واحليوان فال شفعة فيها عنده وكذلك

  .شفعة عنده يف الطريق وال يف عرصة الدار
واختلف عنه يف أكرية الدور ويف املساقاة ويف الدين هل يكون الذي عليه الدين أحق به وكذلك الذي عليه الكتابة 

  .وبه قال عمر بن عبد العزيز
مالك وقال ابن وبه قال أشهب من أصحاب " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالشفعة يف الدين"وروي 

  .القاسم ال شفعة يف الدين
  .ومل خيتلفا يف إجياهبا يف الكتابة حلرمة العتق

  .وفقهاء األمصار على أن شفعة إال يف العقار فقط
وحكي عن قوم أن الشفعة يف البئر ويف كل شيء ما عدا املكيل واملوزون ومل جيز أبو حنيفة الشفعة يف البئر والفحل 

  .الطريق ووافق الشافعي مالكا يف العرصة ويف الطريق ويف البئر وخالفاه مجيعا يف الثماروأجازها يف العرصة و
الشفعة فيما "وعمدة اجلمهور يف قصر الشفعة على العقار ما ورد يف احلديث الثابت من قوله عليه الصالة والسالم 

متكن فيه القسمة ما دام مل يقسم فكأنه قال الشفعة فيما " مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة
  .وهذا استدالل بدليل اخلطاب وقد أمجع عليه يف هذا املوضع فقهاء األمصار مع اختالفهم يف صحة االستدالل به

: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال"وأما عمدة من أجازها يف كل شيء فما خرجه الترمذي عن ابن عباس 
وألن معىن ضرر الشركة واجلوار موجود يف كل شيء وإن كان يف العقار " شيء الشريك شفيع والشفعة يف كل

  .أظهر وملا حلظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار جمرى العقار
ومالك محل هذا األثر على آبار الصحارى " ال شفعة يف بئر" واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة يف البئر مبا روي 

  . اليت تكون يف أرض متملكةاليت تعمل يف األرض املوات ال
وأما املشفوع عليه فإهنم اتفقوا على أنه من انتقل إليه امللك بشراء من شريك غري مقاسم أو من ) الركن الثالث(

  .جار عند من يرى الشفعة للجار
لك بعوض واختلفوا فيمن انتقل إليه امللك بغري شراء فاملشهور عند مالك أن الشفعة إمنا جتب إذا كان انتقال امل

  كالبيع والصلح واملهر وأرش اجلنايات وغري ذلك وبه قال الشافعي وعنه رواية ثانية أهنا جتب بكل ملك انتقل

  .بعوض أو بغري عوض كاهلبة لغري الثواب والصدقة ما عدا املرياث فإنه ال شفعة عند اجلميع فيه باتفاق
ة ظاهر األحاديث وذلك أن مفهومها يقتضي أهنا يف املبيعات وأما احلنفية فالشفعة عندهم يف املبيع فقط وعمدة احلنفي

  .بل ذلك نص فيها ال يف بعضها فال بيع حىت يستأذن شريكه
  .وأما املالكية فرأت أن كل ما انتقل بعوض فهو يف معىن البيع ووجه الرواية الثانية أهنا اعتربت الضرر فقط

ال الشافعي أما أبو حنيفة فألن الشفعة عنده يف املبيع وأما الشافعي وأما اهلبة للثواب فال شفعة فيها عند أيب حنيفة و
  .فألن هبة الثواب عنده باطلة وأما مالك فال خالف عنده وعند أصحابه يف أن الشفعة فيها واجبة

  .واتفق العلماء على أن املبيع الذي باخليار أنه إذا كان اخليار فيه للبائع أن الشفعة ال جتب حىت جيب البيع
واختلفوا إذا كان اخليار للمشتري فقال الشافعي والكوفيون الشفعة واجبة عليه ألن البائع قد صرم الشقص عن 

  .ملكه وأبانه منه وقيل إن الشفعة غري واجبة عليه ألنه غري ضامن وبه قال مجاعة من أصحاب مالك
ث روايات اجلواز واملنع والثالث أن واختلف يف الشفعة يف املساقاة وهي تبديل أرض بأرض فعن مالك يف ذلك ثال



  .تكون املناقلة بني األشراك أو األجانب فلم يرها يف األشراك ورآها يف األجانب
يف األخذ بالشفعة والنظر يف هذا الركن مباذا يأخذ الشفيع وكم يأخذ ومىت يأخذ فإهنم اتفقوا على ) الركن الرابع(

لفوا إذا كان البيع إىل أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إىل ذلك األجل أو أنه يأخذ يف البيع بالثمن إن كان حاال واخت
يأخذ املبيع بالثمن حاال وهو خمري فقال مالك يأخذه بذلك األجل إذا كان مليا أو يأيت بضامن مليء وقال الشافعي 

الثوري ال يأخذها الشفيع خمري فإن عجل تعجلت الشفعة وإال تتأخر إىل وقت األجل وهو حنو قول الكوفيني وقال 
  .إال بالنقد ألهنا قد دخلت يف ضمان األول قال ومنا من يقول تبقى يف يد الذي باعها فإن بلغ األجل أخذها الشفيع
والذين رأوا الشفعة يف سائر املعاوضات مما ليس ببيع فاملعلوم عنهم أنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص إن كان العوض 

  .طى يف خلعمما ليس يتقدر مثل أن يكون مع
  وأما أن يكون معطى يف شيء

يتقدر ومل يكن دنانري وال دراهم وال باجلملة مكيال وال موزونا فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه 
وإن كان ذلك الشيء حمدود القدر بالشرع أخذ ذلك الشقص بذلك القدر مثل أن يدفع الشقص يف موضحة 

  .أخذه بدية املوضحة أو املنقلةوجبت عليه أو منقلة فإنه ي
  .وأما كم يأخذ

فإن الشفيع ال خيلو أن يكون واحدا أو أكثر واملشفوع عليه أيضا ال خيلو أن يكون واحدا أو أكثر فأما أن الشفيع 
واحد واملشفوع عليه واحد فال خالف يف أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع وأما إذا كان املشفوع 

  .ا والشفعاء أكثر من واحد فإهنم اختلفوا من ذلك يف موضعني أحدمها يف كيفية قسمة املشفوع فيه بينهمعليه واحد
والثاين إذا اختلفت أسباب شركتهم هل حيجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم ال مثل أن يكون بعضهم شركاء يف 

  .املال الذي ورثوه ألهنم أهل سهم واحد وبعضهم ألهنم عصبة
وهي كيفية توزيع املشفوع فيه فإن مالكا والشافعي ومجهور أهل املدينة يقولون إن املشفوع فيه ) ة األوىلفأما املسأل(

يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم فمن كان نصيبه من أصل املال الثلث مثال أخذ من الشقص بثلث الثمن ومن 
  .كان نصيبه الربع أخذ الربع

  .السواء وسواء يف ذلك الشريك ذو وذو احلظ األصغروقال الكوفيون هي على عدد الرؤوس على 
وعمدة املدنيني أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بامللك املتقدم فوجب أن يتوزع على مقدار األصل أصله األكرية يف 
املستأجرات املشتركة والربح يف شركة األموال وأيضا فإن الشفعة إمنا هي إلزالة الضرر والضرر داخل على كل 

هم على غري استواء ألنه إمنا يدخل على كل واحد منهم حبسب حصته فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه واحد من
  .على تلك النسبة

وعمدة احلنفية أن وجوب الشفعة إمنا يلزم بنفس امللك فيستويف ذلك أهل احلظوظ املختلفة الستوائهم يف نفس 
صيبه أنه يقوم على املعتقني على السوية أعين حظ من مل امللك ورمبا شبهوا ذلك بالشركاء يف العبد يعتق بعضهم ن

  .يعتق
فإن الفقهاء اختلفوا يف دخول األشراك الذين هم عصبة يف الشفعة مع األشراك الذين شركتهم ) وأما املسألة الثانية(

  أهل: من قبل السهم الواحد فقال مالك



 املال من قبل التعصيب وأنه ال يدخل ذو العصبة السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من األشراك معهم يف
يف الشفعة على أهل السهام املقدرة ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيب مثل أن ميوت ميت فيترك عقارا ترثه 

عنه بنتان وابنا عم مث تبيع البنت الواحدة حظها فإن البنت الثانية عند مالك هي اليت تشفع يف ذلك احلظ الذي 
تها فقط دون ابين العم وإن باع أحد ابين العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاين وهبذا القول قال باعته أخ

  .ابن القاسم
وقال أهل الكوفة ال يدخل ذوو السهام على العصبات وال العصبات على ذوي السهام ويتشافع أهل السهم 

  .الواحد فيما بينهم خاصة وبه قال أشهب
أحد قوليه يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام وهو الذي اختاره وقال الشافعي يف 

  .املزين وبه قال املغرية من أصحاب مالك
  .وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة بني الشركاء ومل يفصل ذوي السهم من عصبة

  ركة خمتلفة األسباب أعينومن خصص ذوي السهام من العصبات فألنه رأى الش
بني ذوي السهام وبني العصبات فشبه الشركات املختلفة األسباب بالشركات املختلفة من قبل حماهلا الذي هو املال 

  .بالقسمة باألموال
ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ومل يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على غري قياس ووجه 

  .أن ذوي السهام أقعد من العصبةاالستحسان أنه رأى 
وأما إذا كان املشفوع عليهما اثنني فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع على أحدمها دون الثاين فقال ابن القاسم إما أن 
يأخذ الكل أو يدع وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي له أن يشفع على أيهما أحب وبه قال أشهب فأما إذا باع 

  .راد الشفيع أن يشفع على أحدمها دون الثاين فإن أبا حنيفة منع ذلك وجوزه الشافعيرجالن شقصا من رجل فأ
وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد أعين األشراك فأراد بعضهم أن يشفع ويسلم له الباقي يف البيوع فاجلمهور 

يشفع حبسب حظه إال أن على أن للمشتري أن يقول للشريك إما أن تشفع يف اجلميع أو تترك وأنه ليس له أن 
  .يوافقه املشتري على ذلك وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على املشتري إن مل يرض بتبعيضها

وقال أصبغ من أصحاب مالك إن كان ترك بعضهم األخذ بالشفعة رفقا باملشتري مل يكن للشفيع إال أن يأخذ 
  حصته

با وبعضهم حاضرا فأراد احلاضر أن يأخذ حصته فقط وال خالف يف مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائ
  .فقط أنه ليس له ذلك إال أن يأخذ الكل أو يدع فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك

  .واتفقوا على أن من شرط األخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع
وهي إذا مل ) فأما املسألة األوىل(تة قبل البيع واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة يف حال البيع وأن تكون ثاب

يكن شريكا يف حال البيع وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن األخذ بالشفعة بسبب من األسباب اليت ال يقطع له 
األخذ بالشفعة حىت يبيع احلظ الذي كان به شريكا فروى أشهب أن قول مالك اختلف يف ذلك فمرة قال له األخذ 

قال ليس له ذلك واختار أشهب أنه ال شفعة له وهو قياس قول الشافعي والكوفيني ألن املقصود  بالشفعة ومرة
  .بالشفعة إمنا هو إزالة الضرر من جهة الشركة وهذا ليس بشريك

  .وقال ابن القاسم له الشفعة إذا كان قيامه يف أثره ألنه يرى أن احلق الذي وجب له مل يرتفع ببيعه حظه
فصورهتا أن يستحق إنسان شقصا يف أرض قد بيع منها قبل وقت االستحقاق شقص ما هل له ) لثانيةوأما املسألة ا(



أن يأخذ بالشفعة أم ال فقال قوم له ذلك ألنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع وال فرق يف ذلك كانت يده 
كة يوم االستحقاق قالوا أال ترى أنه ال يأخذ عليه أو مل تكن وقال قوم ال جتب له الشفعة ألنه إمنا ثبت له مال الشر

  .الغلة من املشتري فأما مالك فقال إن طال الزمان فال شفعة وإن مل يطل ففيه الشفعة وهو استحسان
  .وأما مىت يأخذ وهل له الشفعة فإن الذي له الشفعة رجالن حاضر أو غائب

  .يعلم ببيع شريكه فأما الغائب فأمجع العلماء على أن الغائب على شفعته ما مل
واختلفوا إذا علم وهو غائب فقال قوم تسقط شفعته وقال قوم ال تسقط وهو مذهب مالك واحلجة له ما روي عن 

" بشفعته ينتظر هبا إذا كان غائبا"أو قال " اجلار أحق بصقبه"النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث جابر أنه قال 
  .خذ بالشفعة فوجب عذرهوأيضا فإن الغائب يف األكثر معوق عن األ

  .وعمدة الفريق الثاين أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها
  وأما احلاضر فإن الفقهاء اختلفوا

يف وقت وجوب الشفعة له فقال الشافعي وأبو حنيفة هي واجبة له على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب فإن علم 
  . أن أبا حنيفة قال إن أشهد باألخذ مل تبطل وإن تراخىوأمكن الطلب ومل يطلب بطلت شفعته إال

  .وأما مالك فليست عنده على الفور بل وقت وجوهبا متسع
واختلف قوله يف هذا الوقت هل هو حمدود أم ال فمرة قال هو غري حمدود وأهنا ال تنقطع أبدا إال أن حيدث املبتاع 

ومرة حدد هذا الوقت فروي عنه السنة وهو األشهر وقيل أكثر  بناء أو تغيريا كثريا مبعرفته وهو حاضر عامل ساكت
  .من سنة وقد قيل عنه أن اخلمسة أعوام ال تنقطع فيها الشفعة

وقد روي الشافعي أن أمدها ثالثة " الشفعة كحل العقال:" واحتج الشافعي مبا روي أنه عليه الصالة والسالم قال 
  .أيام

تمد على أن السكوت ال يبطل حق امرئ مسلم ما مل يظهر من قرائن وأما من مل يسقط الشفعة بالسكوت واع
أحواله ما يدل على إسقاطه وكان هذا أشبه بأصول الشافعي ألن عنده أنه ليس جيب أن ينسب إىل ساكت قول 

  .قائل وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه ولكنه فيما أحسب اعتمد األثر
  .ها املصححة هلا وبقي القول يف األحكامفهدا هو القول يف أركان الشفعة وشروط

  القسم الثاين القول يف أحكام الشفعة
وهذه األحكام كثرية ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه اخلالف بني فقهاء األمصار فمن ذلك اختالفهم يف مرياث حق 

ز إىل أهنا موروثة الشفعة فذهب الكوفيون إىل أنه ال يورث كما أنه ال يباع وذهب مالك والشافعي وأهل احلجا
  .قياسا على األموال وقد تقدم

  .سبب اخلالف يف هذه املسائل يف مسألة الرد بالعيب
ومنها اختالفهم يف عهدة الشفيع هل هي على املشتري أو على البائع فقال مالك والشافعي هي على املشتري وقال 

ريك بعد حصول ملك املشتري وصحته ابن أيب ليلى هي على البائع وعمدة مالك أن الشفعة إمنا وجبت للش
  .فوجب أن تكون عليه العهدة

  .وعمدة الفريق اآلخر أن الشفعة إمنا وجبت للشريك بنفس البيع فطروها على البيع فسخ له وعقد هلا
  وأمجعوا على أن اإلقالة ال تبطل الشفعة من رأى أهنا بيع ومن رأى أهنا



عهدة الشفيع يف اإلقالة فقال ابن القاسم على املشتري وقال  فسخ أعين اإلقالة واختلف أصحاب مالك على من
  .أشهب هو خمري

  ومنها اختالفهم إذا أحدث املشتري بناء أو غرسا أو ما يشبه يف الشقص قبل قيام الشفيع مث قام الشفيع
فة هو متعد بطلب شفعته فقال مالك ال شفعة إال أن يعطي املشتري قيمة ما بىن وما غرس وقال الشافعي وأبو حني

  .وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا أو يأخذه بنقضه
  :والسبب يف اختالفهم

تردد تصرف املشفوع عليه العامل بوجوب الشفعة عليه بني شبهة تصرف الغاصب وتصرف املشتري الذي يطرأ 
اق مل يكن له أن عليه االستحقاق وقد بين يف األرض وغرس وذلك أنه وسط بينهما فمن غلب عليه شبه االستحق

  .يأخذ القيمة ومن غلب عليه شبه التعدي قال له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته منقوضا
ومنها اختالفهم إذا اختلف املشتري والشفيع يف مبلغ الثمن فقال املشتري اشتريت الشقص بكذا وقال الشفيع بل 

لقول قول املشتري ألن الشفيع مدع واملشفوع عليه اشتريته بأقل ومل يكن لواحد منهما بينة فقال مجهور الفقهاء ا
  .مدعى عليه

وخالف يف ذلك بعض التابعني فقالوا القول قول الشفيع ألن املشتري قد أقر له بوجوب الشفعة وادعى عليه مقدارا 
  .من الثمن مل يعترف له به

ري إذا أتى مبا يشبه باليمني فإن أتى وأما أصحاب مالك فاختلفوا يف هذه املسألة فقال ابن القاسم القول قول املشت
  .مبا ال يشبه فالقول قول الشفيع

  .وقال أشهب إذا أتى مبا يشبه فالقول قول املشتري بال ميني وفيما ال يشبه باليمني
وحكي عن مالك أنه قال إذا كان املشتري ذا سلطان يعلم بالعادة أنه يزيد يف الثمن قبل قول املشتري بغري ميني 

أتى املشتري مبا ال يشبه رد الشفيع إىل القيمة وكذلك فيما أحسب إذا أتى كل واحد منهما مبا ال يشبه  وقيل إذا
واختلفوا إذا أتى كل واحد ببينة وتساوت العدالة فقال ابن القاسم يسقطان معا ويرجع إىل األصل من أن القول 

  .قول املشتري مع ميينه
  .ادت علماوقال أشهب البينة بينة املشتري ألهنا ز

  )بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما (
  كتاب القسمة

} ِممَّا قَلَّ ِمْنهُ أَْو كَثَُر َنِصيباً َمفْرُوضاً{وقوله } َوإِذَا َحَضَر الِْقْسَمةَ أُولُو الْقُْرَبى{ :واألصل يف هذا الكتاب قوله تعاىل 
أميا دار قسمت يف اجلاهلية فهي على قسم اجلاهلية وأميا دار أدركها اإلسالم "صلى اهللا عليه وسلم وقول رسول اهللا 

  ".ومل تقسم فهي على قسم اإلسالم
  .والنظر يف هذا الكتاب يف القاسم واملقسوم عليه والقسمة والنظر يف القسمة يف أبواب

وع من أنواعها أعين ما يقبل القسمة وما ال يقبلها وصفة الباب األول يف أنواع القسمة الثاين يف تعيني حمل نوع ن
  .القسمة فيها وشروطها أعين فيما يقبل القسمة الثالث يف معرفة أحكامها

  الباب األول يف أنواع القسمة
  .والنظر يف القسمة ينقسم أوال إىل قسمني قسمة رقاب األموال



  .والثاين منافع الرقاب
ما قسمة الرقاب اليت ال تكال وال توزن فتنقسم باجلملة إىل ثالثة أقسام قسمة قرعة فأ) القسم األول من هذا الباب(

  .بعد تقومي وتعديل
  .وقسمة مراضاة بعد تقومي وتعديل

  .وقسمة مراضاة بغري تقومي وال تعديل
  .وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن

  .ال ينقل وال حيول وهي الرباع واألصول وأما الرقاب فإهنا تنقسم إىل ثالثة أقسام ما) القسم الثاين(
  .ما ينقل وحيول وهذان قسمان إما غري مكيل وال موزون وهو احليوان والعروض وإما مكيل أو موزون

  .ففي هذا الباب ثالثة فصول األول يف الرباع
  .والثاين يف العروض

  .والثالث يف املكيل واملوزون
  الفصل األول يف الرباع

  ل فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلتفأما الرباع واألصو

بالقيمة اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا جممال وإن كانوا اختلفوا يف حمل ذلك وشروطه والقسمة ال ختلو أن تكون 
يف حمل واحد أو يف حمال كثرية فإذا كانت يف حمل واحد فال خالف يف جوازها إذا انقسمت إىل أجزاء متساوية 

  .تنقص منفعة األجزاء باالنقسام وجييز الشركاء على ذلك بالصفة ومل
وأما إذا انقسمت إىل ما ال منفعة فيه فاختلف يف ذلك مالك وأصحابه فقال مالك إهنا تنقسم بينهم إذا دعا أحدهم 

قول  إىل ذلك ولو مل يصر لواحد منهم إال ما ال منفعة فيه مثل قدر القدم وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط وهو
  .أيب حنيفة والشافعي

وقال ابن القاسم ال يقسم إال أن يصري لكل } ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثَُر َنِصيباً َمفْرُوضاً{ :وعمدهتم يف ذلك قوله تعاىل 
واحد يف حظه ما ينتفع به من غري مضرة داخلة عليه يف االنتفاع من قبل القسمة وإن كان ال يراعى يف ذلك نقصان 

  .الثمن
وقال ابن املاجشون يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به وإن كان من غري جنس املنفعة اليت كانت يف 

  .االشتراك أو كانت أقل
وقال مطرف من أصحابه إن مل يصر يف حظ كل واحد ما ينتفع به مل يقسم وإن صار يف حظ بعضهم ما ينتفع به ويف 

لى ذلك سواء دعا إىل ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثري وقيل جيرب حظ بعضهم ما ال ينتفع به قسم وجربوا ع
  .إن دعا صاحب النصيب القليل وال جيرب إن دعا صاحب النصيب الكثري وقيل بعكس هذا وهو ضعيف

  .واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم انتقلت منفعته إىل منفعة أخرى مثل احلمام
  .لشريكني وبه قال أشهب وقال ابن القاسم ال يقسم وهو قول الشافعيفقال مالك يقسم إذا طلب ذلك أحد ا

ِممَّا {:وعمدة من رأى القسمة قوله تعاىل " ال ضرر وال ضرار" فعمدة من منع القسمة قوله صلى اهللا عليه وسلم 
ال تعضية على أهل املرياث إال " ومن احلجة ملن مل ير القسمة حديث جابر عن أبيه } قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثَُر َنِصيباً َمفْرُوضاً

  ".ما محل القسم
  .والتعضية التفرقة يقول ال قسمة بينهم



وأما إذا كان الرباع أكثر من واحد فإهنا ال ختلو أيضا أن تكون من نوع واحد أو خمتلفة األنواع فإذا كانت متفقة 
ألنواع قسمت بالتقومي والتعديل والسهمة األنواع فإن فقهاء األمصار يف ذلك خمتلفون فقال مالك إذا كانت متفقة ا

  وقال أبو حنيفة والشافعي بل يقسم كل عقار على حدته

  .فعمدة مالك أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة
  .وعمدة الفريق الثاين أن كل عقار تعينه بنفسه ألنه تتعلق به الشفعة

لنفاق وإن تباعدت مواضعها على ثالثة أقوال وأما إذا واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت األنواع املتفقة يف ا
  .كانت الرباع خمتلفة مثل أن يكون منها دور ومنها حوائط ومنها أرض فال خالف أنه ال جيمع يف القسمة بالسهمة
ومن شرط قسمة احلوائط املثمرة أن ال تقسم مع الثمرة إذا بدأ صالحها باتفاق يف املذهب ألنه يكون بيع الطعام 

  .الطعام على رؤوس الثمر وذلك مزابنةب
وأما قسمتها قبل بدو الصالح ففيه اختالف بني أصحاب مالك أما ابن القاسم فال جييز ذلك قبل اإلبار حبال من 

األحوال ويعتل لذلك ألنه يؤدي إىل بيع طعام بطعام متفاضال ولذلك زعم أنه مل جيز مالك شراء الثمر الذي مل يطب 
ه وال نقدا وأما إن كان بعد اإلبار فإنه ال جيوز عنده إال بشرط أن يشترط أحدمها على اآلخر أن ما بالطعام ال نسيئ

  .وقع من الثمر يف نصيبه فهو داخل يف القسمة وما مل يدخل يف نصيبه فهم فيه على الشركة
كأن أحدمها اشترى حظ والعلة يف ذلك عنده أنه جيوز اشتراط املشتري الثمر بعد اإلبار وال جيوز قبل اإلبار ف

  .صاحبه من مجيع الثمرات اليت وقعت له يف القسمة حبظه من الثمرات اليت وقعت لشريكه واشترط الثمر
وصفة القسم بالقرعة أن تقسم الفريضة وحتقق وتضرب إن كان يف سهامهم كسر إىل أن تصح السهام مث يقوم كل 

لسهام بالقيمة فرمبا عدل جزء من موضع ثالثة أجزاء من موضع منها وكل نوع من غراساهتا مث يعدل على أقل ا
موضع آخر على قيم األرضني ومواضعها فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت يف بطائق أمساء األشراك 
وأمساء اجلهات فمن خرج امسه يف جهة أخذ منها وقيل يرمى باألمساء يف اجلهات فمن خرج امسه يف جهة أخذ منها 

  .ر من ذلك السهم ضوعف له حىت يتم حظه فهذه هي حال قرعة السهم يف الرقابفإن كان أكث
والسهمة إمنا جعلها الفقهاء يف القسمة تطيبا لنفوس املتقامسني وهي قوما يف الشرع يف مواضع منها قوله تعاىل 

ومن ذلك األثر } ونَ أَقْالمَُهْم أَيُُّهْم َيكْفُلُ مَْرَيَمَوَما كُْنَت لََديْهِْم إِذْ ُيلْقُ{ وقوله } فََساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضَني{:
  أن رجال أعتق ستة أعبد عند موته فأسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه"الثابت الذي جاء فيه 

  ".وسلم بينهم فأعتق ثلث ذلك الرقيق
لرقاب املتفقة واملختلفة ألنه وأما القسمة بالتراضي سواء أكانت بعد تعديل وتقومي أو بغري تقومي وتعديل فتجوز يف ا

  .بيع من البيوع وإمنا حيرم فيها ما حيرم يف البيوع
  الفصل الثاين يف العروض

  وأما احليوان والعروض فاتفق الفقهاء على أنه ال جيوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل يف
  .ذلك

نتفاع هبا على الشياع وأراد أحدمها أن يبيع واختلفوا إذا تشاح الشريكان يف العني الواحدة منهما ومل يتراضيا باال
صاحبه معه فقال مالك وأصحابه جيرب على ذلك فإن أراد أحدمها أن يأخذه بالقيمة اليت أعطي فيها أخذه وقال أهل 

  .الظاهر ال جيرب ألن األصول تقتضي أن ال خيرج ملك أحد من يده إال بدليل من كتاب أو سنة أو إمجاع



ك اإلجبار ضررا وهذا من باب القياس املرسل وقد قلنا يف غري ما موضع إنه ليس يقول به وحجة مالك أن يف تر
  .أحد من فقهاء األمصار إال مالك ولكنه كالضروري يف بعض األشياء

وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي واختلفوا يف قسمتها 
ازها مالك وأصحابه يف الصنف الواحد ومنع من ذلك عبد العزيز بن أيب سلمة وابن بالتعديل والسهمة فأج

  .املاجشون
واختلف أصحاب مالك يف متييز الصنف الواحد الذي جتوز فيه السهمة من اليت ال جتوز فاعتربه أشهب مبا ال جيوز 

  .تسليم بعضه يف بعض
ال جيوز تسليم بعضه يف بعض فجعل القسمة أخف من  وأما ابن القاسم فاضطرب فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما

السلم ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم وقد قيل إن مذهبه أن القسمة يف ذلك أخف وأن مسائله اليت يظن من 
  .قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثاين

  .ب من الصنفني مثل اخلز واحلرير والقطن والكتانوذهب ابن حبيب إىل أنه جيمع يف القسمة ما تقار
  .وأجاز أشهب مجع صنفني يف القسمة بالسهمة مع التراضي وذلك ضعيف ألن الغرر ال جيوز بالتراضي

  الفصل الثالث يف معرفة أحكامها
ن صربة واحدة أو فأما املكيل واملوزون فال جتوز يف القرعة باتفاق إال ما حكى اللخمي واملكيل أيضا ال خيلو أن يكو

صربتني فزائدا فإن كان صنفا واحد فال خيلو أن تكون قسمته على االعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إىل ذلك أحد 
الشريكني وال خالف يف جواز قسمته على التراضي على التفضيل البني كان ذلك من الربوي أو من غري الربوي 

  .بالكيل املعلوم واجملهول وال جيوز قسمته جزافا بغري كيل وال وزن أعين الذي ال جيوز فيه التفاضل وجيوز ذلك
وأما إن كانت قسمته حتريا فقيل ال جيوز يف املكيل وجيوز يف املوزون ويدخل يف ذلك من اخلالف ما يدخل يف جواز 

اضل فال جتوز بيعه حتريا وأما إن مل يكن ذلك من صربة واحدة وكانا صنفني فإن كان ذلك مما ال جيوز فيه التف
قسمتها على جهة اجلمع إال بالكيل املعلوم فيما يكال وبالوزن بالصنجة املعروفة فيما يوزن ألنه إذا كان مبكيال 

جمهول مل يدر كم حيصل فيه من الصنف الواحد إذا كانا خمتلفني من الكيل املعلوم وهذا كله على مذهب مالك ألن 
 إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعري وأما إن كان مما جيوز فيه أصل مذهبه أنه حيرم التفاضل يف الصنفني

  التفاضل فيجوز قسمته على االعتدال والتفاضل البني املعروف باملكيال املعروف أو
  .الصنجة املعروفة أعين على جهة اجلمع وإن كانا صنفني وهذا اجلواز كله يف املذهب على جهة الرضا

نقسم كل صربة إال على حدة وإذا قسمت كل صربة على حدة جازت قسمتها باملكيال وأما يف واجب احلكم فال ت
  .املعلوم واجملهول فهذا كله هو حكم القسمة اليت تكون يف الرقاب

  القول يف القسم الثاين وهو قسمة املنافع
وال تكون القرعة على فأما قسمة املنافع فإهنا ال جتوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم وال جيرب عليها من أباها 

  .قسمة املنافع
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل أنه جيرب على قسمة املنافع وقسمة املنافع هي عند اجلميع باملهايأة وذلك إما باألزمان 

  .وإما باألعيان
  أما قسمة املنافع باألزمان فهو أن ينتفع



  .كل واحد منهما بالعني مدة مساوية ملدة انتفاع صاحبه
األعيان بأن يقسما الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما مبا حصل له مدة حمدودة والرقاب باقية على  وأما قسم

  .أصل الشركة
ويف املذهب يف قسمة املنافع بالزمان اختالف يف حتديد املدة اليت جتوز فيها القسمة لبعض املنافع دون بعض لالغتالل 

  .وزراعة األرض وذلك أيضا فيما ينقل وحيول أو ال ينقل وال حيول أو االنتفاع مثل استخدام العبد وركوب الدابة
فأما فيما ينقل وحيول فال جيوز عند مالك وأصحابه يف املدة الكثرية وجيوز يف املدة اليسرية وذلك يف االغتالل 

  .واالنتفاع
  .واالنتفاع وأما فيما ال ينقل وال حيول فيجوز يف املدة البعيدة واألجل البعيد وذلك يف االغتالل

واختلفوا يف املدة اليسرية فيما ينقل وحيول يف االغتالل فقيل اليوم الواحد وحنوه وقيل ال جيوز ذلك يف الدابة 
  .والعبد

  .وأما االستخدام فقيل جيوز يف مثل اخلمسة األيام وقيل يف الشهر وأكثر من الشهر قليال
ن الزمان وهذا دارا تلك املدة بعينها فقيل جيوز يف سكين الدار وأما التهايؤ يف األعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة م

وزراعة األرضني وال جيوز ذلك يف الغلة والكراء إال يف الزمان اليسري وقيل جيوز على قياس التهايؤ باألزمان 
  .وكذلك القول يف استخدام العبد والدواب جيري القول فيه على االختالف يف قسمتها بالزمان

  .قول يف أنواع القسمة يف الرقاب ويف املنافع ويف الشروط املصححة واملفسدةفهذا هو ال
  .وبقي من هذا الكتاب القول يف األحكام

  القول يف األحكام
  .والقسمة من العقود الالزمة ال جيوز للمتقامسني نقضها وال الرجوع فيها إال بالطوارئ عليها

  .والطوارئ ثالثة غنب أو وجود عيب أو استحقاق
أما الغنب فال يوجب الفسخ إال يف قسمة القرعة باتفاق يف املذهب إال على قياس من يرى له تأثريا يف البيع فيلزم ف

  .على مذهبه أن يؤثر يف القسمة
وأما الرد بالعيب فإنه ال خيلو على مذهب ابن القاسم أن جيد العيب يف جل نصيبه أو يف أقله فإن وجده يف جل 

ن يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أو مل يفت فإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه فإنه ال خيلو أ
  نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه وإن كان

مل يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إىل أصلها وإن كان العيب يف أقل ذلك رد ذلك األقل على أصل 
صاحبه أو مل يفت ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة وال يرجع يف شيء مما يف الشركة فقط سواء فات نصيب 

  .يده وإن كان قائما بالعيب
  .وقال أشهب والذي يفيت الرد قد تقدم يف كتاب البيوع

وقال عبد العزيز بن املاجشون وجود العيب يفسخ القسمة اليت بالقرعة وال يفسخ اليت بالتراضي ألن اليت بالتراضي 
  .بيعهي 

  .وأما اليت بالقرعة فهي متييز حق وإذا فسخت بالغنب وجب أن تفسخ بالرد بالعيب
وحكم االستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب إن كان املستحق كثريا وحظ الشريك مل يفت رجع معه 

ه بنصف قيمة شريكا فيما يف يديه وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما يف يديه وإن كان يسريا رجع علي



  .ذلك الشيء
وقال حممد إذا استحق ما يف يد أحدمها بطلت القسمة يف قسمة القرعة ألنه قد تبني أن القسمة مل تقع على عدل 

  .كقول ابن املاجشون يف العيب
وأما إذا طرأ على املال حق فيه مثل طوارئ الدين على التركة بعد القسمة أو طرو الوصية أو طرو وارث فإن 

  .مالك اختلفوا يف ذلكأصحاب 
فأما إن طرأ الدين قيل يف املشهور يف املذهب وهو قول ابن القاسم إن القسمة تنتقض إال أن يتفق الورثة على أن 

  .يعطوا الدين من عندهم وسواء أكانت حظوظهم باقية بأيديهم أو مل تكن هلكت بأمر من السماء أو مل هتلك
يد من بقي يف يده حظه ومل هتلك بأمر من السماء وأما من هلك حظه بأمر من وقد قيل أيضا إن القسمة إمنا تنتقض ب

السماء فال يرجع عليه بشيء من الدين وال يرجع هو على الورثة مبا بقي بأيديهم بعد أداء الدين وقيل بل تنتقض 
وقيل بل تنتقض إال يف حق من أعطي منه ما  }ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْينٍ{ :القسمة وال بد حلق اهللا تعاىل لقوله

  .ينوي به من الدين وهكذا احلكم يف طرو املوصى له على الورثة
وأما طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فال تنتقض القسمة وأخذ من كل 

  .قضت القسمةواحد حظه إن كان ذلك مكيال أو موزونا وإن كان حيوانا أو عروضا انت
  .وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف يف يده بغري سبب منه فقيل يضمن وقيل ال يضمن

  )بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما (
  كتاب الرهون

والنظر يف هذا الكتاب يف األركان ويف  }وَلَْم َتجِدُوا كَاتِباً فَرَِهانٌ َمقُْبوضَةٌ{:واألصل يف هذا الكتاب قوله تعاىل 
  .الشروط ويف األحكام واألركان هي النظر يف الراهن واملرهون واملرهتن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن

فأما الراهن فال خالف أن من صفته أن يكون غري حمجور عليه من أهل السداد والوصي يرهن ملن ) الركن األول(
  .ا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالكيلي النظر عليه إذ

  .وقال الشافعي يرهن ملصلحة ظاهرة ويرهن املكاتب واملأذون عند مالك
  .قال سحنون فإن ارهتن يف مال أسلفه مل جيز وبه قال الشافعي

أحاط الدين واتفق مالك والشافعي على أن املفلس ال جيوز رهنه وقال أبو حنيفة جيوز واختلف قول مالك يف الذي 
  .مباله هل جيوز رهنه أعين هل يلزم أم ال يلزم فاملشهور عنه أنه جيوز أعين قبل أن يفلس

  .واخلالف آيل إىل هل املفلس حمجور عليه أم ال وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرهتنا
  .نه ال جيوز أن يرهن الدينوهو الرهن قالت الشافعية يصح بثالثة شروط األول أن يكون عينا فإ) الركن الثاين(

الثاين أن ال ميتنع إثبات يد الراهن على املرهتن عليه كاملصحف ومالك جييز رهن املصحف وال يقرأ فيه املرهتن 
  .واخلالف مبين على البيع

الثالث أن تكون العني قابلة للبيع عند حلول األجل وجيوز عند مالك أن يرهتن ما ال حيل بيعه يف وقت االرهتان 
كالزرع والثمر مل يبد صالحه وال يباع عنده يف أداء الدين إال إذا بدا صالحه وإن حل أجل الدين وعن الشافعي 

  قوالن يف رهن الثمر الذي مل يبد صالحه ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع قال أبو حامد



ذا طبع عليها وليس من شرط الرهن أن واألصح جوازه وجيوز عند مالك رهن ما مل يتعني كالدنانري والدراهم إ
  يكون ملكا للراهن ال عند مالك وال عند الشافعي

  .بل قد جيوز عندمها أن يكون مستعارا
  .واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره يف يد املرهتن من قبل الراهن

الك يصح أن ينقل الشيء واختلفوا إذا كان قبض املرهتن له بغصب مث أقره املغصوب منه يف يده رهنا فقال م
املغصوب من ضمان الغصب إىل ضمان الرهن فيجعل املغصوب منه الشيء املغصوب رهنا يف يد الغاصب قبل قبضه 

  .منه وقال الشافعي ال جيوز بل يبقى على ضمان الغصب إال أن يقبضه
هل متكن حيازة املشاع أم ال  واختلفوا يف رهن املشاع فمنعه أبو حنيفة وأجازه مالك والشافعي والسبب يف اخلالف

متكن الركن الثالث وهو الشيء املرهون فيه وأصل مذهب مالك يف هذا أنه جيوز أن يؤخذ الرهن يف مجيع األمثان 
  .الواقعة يف مجيع البيوعات إال الصرف ورأس املال يف السلم املتعلق بالذمة وذلك ألن الصرف من شرطه التقابض

  .كذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف يف هذا املعىنفال جيوز فيه عقدة الرهن و
وقال قوم من أهل الظاهر ال جيوز أخذ الرهن إال يف السلم خاصة أعين يف املسلم فيه وهؤالء ذهبوا إىل ذلك لكون 

نه قال آية الرهن واردة يف الدين يف املبيعات وهو السلم عندهم فكأهنم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن أل
َوإِنْ كُْنُتْم َعلَى سَفَرٍ َولَمْ {مث قال } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتَداَينُْتْم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى فَاكُْتُبوُه{ يف أول آية 

لغصب ويف قيم فعلى مذهب مالك جيوز أخذ الرهن يف السلم ويف القرض ويف ا} َتجُِدوا كَاِتباً فَرَِهانٌ َمقْبُوَضةٌ 
  .املتلفات ويف أروش اجلنايات يف األموال ويف جراح العمد الذي ال قود فيه كاملأمومة واجلائفة

  وأما قتل العمد واجلراح اليت
يقاد منها فيتخرج يف جواز أخذ الرهن يف الدية فيها إذا عفا الويل قوالن أحدمها أن ذلك جيوز وذلك على القول 

  .بني الدية والقود بأن الويل خمري يف العمد
  .والقول الثاين أما ذلك ال جيوز وذلك أيضا مبين على أن ليس للويل إال القود فقط إذا أىب اجلاين من إعطاء الدية

وجيوز يف قتل اخلطأ أخذ الرهن ممن يتعني من العاقلة وذلك بعد احللول وجيوز يف العارية اليت تضمن وال جيوز فيما ال 
  إلجاراتيضمن وجيوز أخذه يف ا

وجيوز يف اجلعل بعد العمل وال جيوز قبله وجيوز الرهن يف املهر وال جيوز يف احلدود وال يف القصاص وال يف الكتابة 
  .وباجلملة فيما ال تصح فيه الكفالة

  .وقالت الشافعية املرهون فيه له شرائط ثالث أحدها أن يكون دينا فإنه ال يرهن يف عني
  .ه ال يرهن قبل الوجوب مثل أن يسترهنه مبا يستقرضه وجيوز ذلك عند مالكوالثاين أن يكون واجبا فإن

  .والثالث أن ال يكون لزمه متوقعا أن جيب وأن ال جيب كالرهن يف الكتابة وهذا املذهب قريب من مذهب مالك
  القول يف الشروط

  .وأما شروط الرهن فالشروط املنطوق هبا يف الشرع ضربان شروط صحة وشروط فساد
ما شروط الصحة املنطوق هبا يف الرهن أعين يف كونه رهنا فشرطان أحدمها متفق عليه باجلملة وخمتلف يف اجلهة فأ

  .اليت هو هبا شرط وهو القبض
  .والثاين خمتلف يف اشتراطه



ط متام أو واختلفوا هل هو شر} فَرَِهانٌ َمقْبُوضَةٌ{: فأما القبض فاتفقوا باجلملة على أنه شرط يف الرهن لقوله تعاىل
شرط صحة وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة قال ما مل يقع القبض مل يلزم الرهن الراهن ومن قال شرط متام 

قال يلزم العقد وجيرب الراهن على اإلقباض إال أن يتراخى املرهتن عن املطالبة حىت يفلس الراهن أو ميرض أو ميوت 
  .نيفة والشافعي وأهل الظاهر إىل أنه من شروط الصحةفذهب مالك إىل أنه من شروط التمام وذهب أبو ح

  .وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود الالزمة بالقول
وقال بعض أهل الظاهر ال جيوز الرهن إال أن ال يكون هنالك كاتب } فَرَِهانٌ َمقْبُوضَةٌ{:وعمدة الغري قوله تعاىل 

جيوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدي عدل وعند مالك أن من ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة وال :لقوله تعاىل
شرط صحة الرهن استدامة القبض وأنه مىت عاد إىل يد الراهن بإذن املرهتن بعارية أو وديعة أو غري ذلك فقد خرج 

  .من اللزوم
فَرَِهانٌ {:تعاىل وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط الصحة فمالك عمم الشرط على ظاهره فألزم من قوله 

  .وجود القبض واستدامته} َمقُْبوضَةٌ
  والشافعي يقول إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد فال حيل ذلك

إعارته وال غري ذلك من التصرف فيه كاحلال يف البيع وقد كان األوىل مبن يشترط القبض يف صحة العقد أن يشترط 
  .ترط االستدامةاالستدامة ومن مل يشترطه يف الصحة أن ال يش

  .واتفقوا على جوازه يف السفر
  .واختلفوا يف احلضر فذهب اجلمهور إىل جوازه

  .اآلية} َوإِنْ كُنُْتْم َعلَى َسفَرٍ{ :وقال أهل الظاهر و جماهد ال جيوز يف احلضر لظاهر قوله تعاىل 
استنباط منع الرهن يف احلضر من والقول يف " أنه صلى اهللا عليه وسلم رهن يف احلضر"ومتسك اجلمهور مبا ورد من 

  .اآلية هو من باب دليل اخلطاب
وأما الشرط احملرم املمنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء حبقه عند أجله وإال فالرهن له فاتفقوا 

  ".ال يغلق الرهن"على أن هذا الشرط يوجب الفسخ وأنه معىن قوله عليه الصالة والسالم 
  جلزء الثالث من هذا الكتابالقول يف ا

وهو القول يف األحكام وهذا اجلزء ينقسم إىل معرفة ما للراهن من احلقوق يف الرهن وما عليه وإىل معرفة ما 
للمرهتن يف الرهن وما عليه وإىل معرفة اختالفهما يف ذلك وذلك إما من نفس العقد وإما ألمور طارئة على الرهن 

  .خلالف فيه بني فقهاء األمصار واالتفاقوحنن نذكر من ذلك ما اشتهر ا
أما حق املرهتن يف الرهن فهو أن ميسكه حىت يؤدي الراهن ما عليه فإن مل يأت به عند األجل كان له أن يرفعه إىل 

  .السلطان فيبيع عليه الرهن وينصفه منه إن مل جيبه الراهن إىل البيع وكذلك إن كان غائبا
  .ع الرهن عند حلول األجل جاز وكرهه مالك إال أن يرفع األمر إىل السلطانوإن وكل الراهن املرهتن على بي

والرهن عند اجلمهور يتعلق جبملة احلق املرهون فيه وببعضه أعين أنه إذا رهنه يف عدد ما فأدى منه بعضه فإن الرهن 
بقدر ما يبقى من احلق وحجة بأسره يبقى بعد بيد املرهتن حىت يستويف حقه وقال قوم بل يبقى من الرهن بيد املرهتن 

اجلمهور أنه حمبوس حبق فوجب أن يكون حمبوسا بكل جزء منه أصله حبس التركة على الورثة حىت يؤدوا الدين 
الذي على امليت وحجة الفريق الثاين أن مجيعه حمبوس جبميعه فوجب أن يكون أبعاضه حمبوسة بأبعاضه أصله 

  .الكفالة



اختالفهم يف مناء الرهن املنفصل مثل الثمرة يف الشجر املرهون ومثل الغلة ومثل  ومن مسائل هذا الباب املشهورة
الولد هل يدخل يف الرهن أم ال فذهب قوم إىل أن مناء الرهن املنفصل ال يدخل شيء منه يف الرهن أعين الذي 

ل يف الرهن وممن قال حيدث منه يف يد املرهتن وممن قال هبذا القول الشافعي وذهب آخرون إىل أن مجيع ذلك يدخ
هبذا القول أبو حنيفة والثوري وفرق مالك فقال ما كان من مناء الرهن املنفصل على خلقته وصورته فإنه داخل يف 
الرهن كولد اجلارية مع اجلارية وأما ما مل يكن على خلقته فإنه ال يدخل يف الرهن كان متولدا عنه كثمر النخل أو 

  .الغالم غري متولد ككراء الدار وخراج
قالوا ووجه " الرهن حملوب ومركوب"وعمدة من رأى أن مناء الرهن وغلته للراهن قوله عليه الصالة والسالم 

الدليل من ذلك أنه مل يرد بقوله مركوب وحملوب أي يركبه الراهن وحيلبه ألنه كان يكون غري مقبوض وذلك 
أيضا أن يكون معناه أن املرهتن حيلبه ويركبه فلم  مناقض لكونه رهنا فإن الرهن من شرطه القبض قالوا وال يصح

  يبق إال
  .أن يكون املعىن يف ذلك أن أجرة ظهره لربه ونفقته عليه

قالوا وألنه مناء زائد على " الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" واستدلوا أيضا بعموم قوله عليه الصالة والسالم 
  .ط زائدما رضيه رهنا فوجب أن ال يكون له إال بشر

وعمدة أيب حنيفة أن الفروع تابعة لألصول فوجب هلا حكم األصل ولذلك حكم الولد تابع حلكم أمه يف التدبري 
والكتابة وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه يف البيع أي هو تابع هلا وفرق بني الثمر والولد يف ذلك 

  .األصل إال بالشرط وولد اجلارية يتبع بغري شرطبالسنة املفرقة يف ذلك وذلك أن الثمر ال يتبع بيع 
واجلمهور على أن ليس للمرهتن أن ينتفع بشيء من الرهن وقال قوم إذا كان الرهن حيوانا فللمرهتن أن حيلبه 
ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه وهو قول أمحد وإسحاق واحتجوا مبا وراء أبو هريرة عن النيب عليه الصالة 

  ".الرهن حملوب ومركوب:" قال والسالم أنه 
ومن هذا الباب اختالفهم يف الرهن يهلك عند املرهتن ممن ضمانه فقال قوم الرهن أمانة وهو من الراهن والقول قول 

املرهتن مع ميينه أنه ما فرط فيه وما جىن عليه وممن قال هبذا القول الشافعي وأمحد وأبو ثور ومجهور أهل احلديث 
  وقال

  .املرهتن ومصيبته منه وممن قال هبذا القول أبو حنيفة ومجهور الكوفيني قوم الرهن من
والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمني فمنهم من رأى أن الرهن مضمون باألقل من قيمته أو قيمة الدين وبه قال 

  .أبو حنيفة وسفيان ومجاعة
  .ومنهم من قال هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت

  .يء فوق دينه أخذه من املرهتن وبه قال علي بن أيب طالب وعطاء وإسحاقوأنه إن فضل للراهن ش
وفرق قوم بني ما ال يغاب عليه مثل احليوان والعقار مما ال خيفى هالكه وبني ما يغاب عليه من العروض فقالوا هو 

  .ضامن فيما يغاب عليه ومؤمتن فيما ال يغاب عليه
ان البيت إال أن مالكا يقول إذا شهد الشهود هبالك ما يغاب عليه من وممن قال هبذا القول مالك واألوزاعي وعثم

  .غري تضييع وال تفريط
فإنه ال يضمن وقال األوزاعي وعثمان البيت بل يضمن على كل حال قامت بينة أو مل تقم ويقول مالك قال ابن 

  .القاسم



  .ويقول عثمان واألوزاعي قال أشهب
ال :" ث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوعمدة من جعله أمانة غري مضمون حدي

  .أي له غلته وخراجه" يغلق الرهن وهو ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه
  .وعليه افتكاكه ومصيبته منه

  .قالوا وقد رضي الراهن أمانته فأشبه املودع عنده
ن تابعه إن احليوان وما ظهر هالكه أمانة فوجب أن وقال املزين من أصحاب الشافعي حمتجا له قد قال مالك وم

  .يكون كله كذلك
وقد قال أبو حنيفة إن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو أمانة فوجب أن يكون كله أمانة ومعىن قوله عليه 

  .أي نفقته" وعليه غرمه"الصالة والسالم عند مالك ومن قال بقوله 
  .أي أجرة ظهره لربه" الرهن مركوب وحملوب"لصالة والسالم قالوا ومعىن ذلك قوله عليه ا

  .ونفقته عليه
  وأما أبو حنيفة وأصحابه

  .أن غنمه ما فضل منه على الدين" له غنمه وعليه غرمه "فتأولوا قوله عليه الصالة والسالم 
  .وغرمه ما نقص

داء فوجب أن تسقط بتلفه أصله تلف وعمدة من رأى أنه مضمون من املرهتن أنه عني تعلق هبا حق االستيفاء ابت
املبيع عند البائع إذا أمسكه حىت يستويف الثمن وهذا متفق عليه من اجلمهور وإن كان عند مالك كالرهن ورمبا 

احتجوا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجال ارهتن فرسا من رجل فنفق يف يده فقال عليه الصالة 
  ."ذهب حقك: للمرهتن"والسالم

  وأما تفريق مالك بني ما يغاب

عليه وبني ما ال يغاب عليه فهو استحسان ومعىن ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه وال تلحق فيما ال يغاب 
  .عليه

وقد اختلفوا يف معىن االستحسان الذي يذهب إليه مالك كثريا فضعفه قوم وقالوا إنه مثل استحسان أيب حنيفة 
  .قول بغري دليل وحددوا االستحسان بأنه

  .ومعىن االستحسان عند مالك هو مجع بني األدلة املتعارضة وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغري دليل
  .واجلمهور على أنه ال جيوز للراهن بيع الرهن وال هبته

  .وأنه إن باعه فللمرهتن اإلجازة أو الفسخ
  .له قال مالك وإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه حلف على ذلك وكان

  .وقال قوم جيوز بيعه
وإذا كان الرهن غالما أو أمة فأعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان الراهن موسرا جاز عتقه وعجل للمرهتن حقه 

  .وإن كان معسرا بيعت وقضى احلق من مثنها
  .وعند الشافعي ثالثة أقوال الرد واإلجازة والثالث مثل قول مالك

يف قدر احلق الذي وجب به الرهن فإن الفقهاء اختلفوا يف ذلك فقال مالك القول وأما اختالف الراهن واملرهتن 
قول املرهتن فيما ذكره من قدر احلق ما مل تكن قيمة الرهن أقل من ذلك فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول 



  .الراهن
  .الراهنوقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري ومجهور فقهاء األمصار القول يف قدر احلق قول 

وعمدة اجلمهور أن الراهن مدعى عليه واملرهتن مدع فوجب أن تكون اليمني على الراهن على ظاهر السنة 
  .املشهورة

وعمدة مالك ههنا أن املرهتن وإن كان مدعيا فله ههنا شبهة بنقل اليمني إىل حيزه وهو كون الرهن شاهدا له ومن 
يلزم عند اجلمهور ألنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته أكثر من  أصوله أن حيلف أقوى املتداعيني شبهة وهذا ال

  .املرهون فيه
وأما إذا تلف الرهن واختلفوا يف صفته فالقول ههنا عند مالك قول املرهتن ألنه مدعى عليه وهو مقر ببعض ما 

  .ادعي عليه وهذا على أصوله فإن املرهتن أيضا هو الضامن فيما يغاب عليه
  .شافعي فال يتصور على املرهتن ميني إال أن يناكره الراهن يف إتالفهوأما على أصول ال

وأما عند أيب حنيفة فالقول قول املرهتن يف قيمة الرهن وليس حيتاج إىل صفة ألن عند مالك حيلف على الصفة 
  .وتقومي تلك الصفة

  قول املرهتن يف صفةوإذا اختلفوا يف األمرين مجيعا أعين يف صفة الرهن ويف مقدار الرهن كان القول 

  .الرهن ويف احلق ما كانت قيمته الصفة اليت حلف عليها شاهدة له وفيه ضعف
وهل يشهد احلق لقيمة الرهن إذا اتفقا يف احلق واختلفا يف قيمة الرهن يف املذهب فيه قوالن واألقيس الشهادة ألنه 

  .إذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهون
  .وفيما ذكرناه كفاية يف غرضناوفروع هذا الباب كثرية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب احلجر

  .والنظر يف هذا الكتاب يف ثالثة أبواب الباب األول يف أصناف احملجورين
  ).الثاين مىت خيرجون من احلجر ومىت حيجر عليهم وبأي شروط خيرجون(

  .معرفة أحكام أفعاهلم يف الرد واإلجازةالثالث يف 
  الباب األول يف أصناف احملجورين

َواْبَتلُوا الَْيَتاَمى حَتَّى إِذَا َبلَُغوا {: أمجع العلماء على وجوب احلجر على األيتام الذين مل يبلغوا احللم لقوله تعاىل
  .اآلية} النِّكَاَح

نهم تبذير ألمواهلم فذهب مالك والشافعي وأهل املدينة وكثري من واختلفوا يف احلجر على العقالء الكبار إذا ظهر م
أهل العراق إىل جواز ابتداء احلجر عليهم حبكم احلاكم وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم يكن عندهم 

  .مدفع وهو رأي ابن عباس وابن الزبري
لى الكبار وهو قول إبراهيم وابن سريين وهؤالء وذهب أبو حنيفة ومجاعة من أهل العراق إىل أنه ال يبتدأ احلجر ع

  .انقسموا قسمني فمنهم من قال احلجر ال جيوز عليهم بعد البلوغ حبال وإن ظهر منهم التبذير
ومنهم من قال إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر احلجر عليهم وإن ظهر منهم رشد بعد البلوغ مث ظهر منهم 



  .ليهمسفه فهؤالء ال يبدأ باحلجر ع
  .وأبو حنيفة حيد يف ارتفاع احلجر وإن ظهر سفهه مخسة وعشرين عاما

وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء احلجر أن احلجر على الصغار إمنا وجب ملعىن التبذير الذي يوجد فيهم غالبا 
  احلجر عنهمفوجب أن جيب احلجر على من وجد فيه هذا املعىن وإن مل يكن صغريا قالوا ولذلك اشترط يف رفع 

فدل هذا على أن } فَإِنْ آَنْسُتْم ِمنُْهْم ُرْشداً فَاْدفَُعوا إِلَيْهِْم أَْموَالَُهْم{:مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد قال اهللا تعاىل 
  .السبب املقتضي للحجر هو السفه

  يف البيوعإذ ذكر فيه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه خيدع "وعمدة احلنفية حديث حبان بن منقذ 
ومل حيجر عليه ورمبا قالوا الصغر هو املؤثر يف منع التصرف " فجعل له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخليار ثالثا

باملال بدليل تأثريه يف إسقاط التكليف وإمنا اعترب الصغر ألنه الذي يوجد فيه السفه غالبا كما يوجد فيه نقص العقل 
جوب التكليف وعالمة الرشد إذا كانا يوجدان فيه غالبا أعين العقل والرشد غالبا ولذلك جعل البلوغ عالمة و

وكما مل يعترب النادر يف التكليف أعين أن يكون قبل البلوغ عاقال فيكلف كذلك مل يعترب النادر يف السفه وهو أن 
  .يكون بعد البلوغ سفيها فيحجر عليه كما مل يعترب كونه قبل البلوغ رشيدا

  اآلية ليس فيها أكثر من} َوال تُْؤُتوا السُّفََهاَء أَمَْوالَكُُم{ :عاىل قالوا وقوله ت
  .منعهم من أمواهلم وذلك ال يوجب فسخ بيوعها وإبطاهلا

  .واحملجورون عند مالك ستة الصغري والسفيه والعبد واملفلس واملريض والزوجة
  .وسيأيت ذكر كل واحد منهم يف بابه

  الباب الثاين
حلجر ومىت حيجر عليهم وبأي شروط خيرجون والنظر يف هذا الباب يف موضعني يف وقت خروج مىت خيرجون من ا

  .الصغار من احلجر ووقت خروج السفهاء
فنقول إن الصغار باجلملة صنفان ذكور وإناث وكل واحد من هؤالء إما ذو أب وإما ذو وصي وإما مهمل وهم 

  .الذين يبلغون وال وصي هلم وال أب
لصغار ذوو اآلباء فاتفقوا على أهنم ال خيرجون من احلجر إال ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم فأما الذكور ا

َواْبَتلُوا الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَُغوا النِّكَاَح فَإِنْ آَنسُْتْم ِمنُْهْم { :وإن كانوا قد اختلفوا يف الرشد ما هو وذلك لقوله تعاىل 
واختلفوا يف اإلناث فذهب اجلمهور إىل أن حكمهن يف ذلك حكم الذكور أعين بلوغ } هِْم أَمَْوالَُهْمُرْشداً فَاْدفَُعوا إِلَْي

  احمليض وإيناس الرشد وقال مالك هي يف والية أبيها يف املشهور

  .عنه حىت تتزوج ويدخل هبا زوجها ويؤنس رشدها
يل إهنا يف والية أبيها حىت مير هبا سنة بعد وروي عنه مثل قول اجلمهور وألصحاب مالك يف هذا أقوال غري هذه ق
  .دخول زوجها هبا وقيل حىت مير هبا عامان وقيل حىت متر هبا سبعة أعوام
  .وحجة مالك أن إيناس الرشد ال يتصور من املرأة إال بعد اختبار الرجال

ا الرشد وأما خمالفتها للقياس وأما أقاويل أصحابه فضعيفة خمالفة للنص والقياس أما خمالفتها للنص فإهنم مل يشترطو
فألن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه املدة احملدودة وإذا قلنا على قول مالك ال على قول اجلمهور إن االعتبار يف 
الذكور ذوي اآلباء البلوغ وإيناس الرشد فاختلف قول مالك إذا بلغ ومل يعلم سفهه من رشده وكان جمهول احلال 



  .على السفه حىت يتبني رشده وهو املشهور وقيل عنه إنه حممول على الرشد حىت يتبني سفههفقيل عنه إنه حممول 
فأما ذوو األوصياء فال خيرجون من الوالية يف املشهور عن مالك إال بإطالق وصية له من احلجر أي يقول فيه إنه 

قدما من غري األب على رشيد إن كان مقدما من قبل األب بال خالف أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان م
  .اختالف يف ذلك

وقد قيل يف وصي األب إنه ال يقبل قوله يف أنه رشيد إال حىت يعلم رشده وقد قيل إن حاله مع الوصي كحاله مع 
األب خيرجه من احلجر إذا آنس منه الرشد وإن مل خيرجه وصيه باإلشهاد وأن اجملهول احلال يف هذا حكمه حكم 

  .باجملهول احلال ذي األ
  .وأما ابن القاسم فمذهبه أن الوالية غري معترب ثبوهتا إذا علم الرشد وال سقوطها إذا علم السفه

وهي رواية عن مالك وذلك من قوله يف اليتيم ال يف البكر والفرق بني املذهبني أن من يعترب الوالية يقول أفعاله كلها 
  مردودة وإن ظهر رشده حىت خيرج من الوالية وهو قول

  .فإن املؤثر هو الرشد ال حكم احلاكم ضعيف
وأما اختالفهم يف الرشد ما هو فإن مالكا يرى أن الرشد هو تثمري املال وإصالحه فقط والشافعي يشترط مع هذا 

  .صالح الدين
  :وسبب اختالفهم

  .هل ينطلق اسم الرشد على غري صاحل الدين
  .باإلخراج ما مل تعنس على اختالف يف ذلك وحال البكر مع الوصي كحال الذكر ال خترج من الوالية إال

  .وقيل حاهلا مع الوصي كحاهلا مع األب وهو قول ابن املاجشون
  .ومل خيتلف قوهلم وإنه ال يعترب فيها الرشد كاختالفهم يف اليتيم

  وأما املهمل من

السفه معلنا به أو غري الذكور فإن املشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ احللم كان سفيها متصل السفه أو غري متصل 
  .معلن

  .وأما ابن القاسم فيعترب نفس فعله إذا وقع فإن كان رشدا جاز وإال رده
  .فأما اليتيمة اليت ال أب هلا وال وصي فإن فيها يف املذهب قولني أحدمها أن أفعاهلا جائزة إذا بلغت احمليض

  .والثاين أن أفعاهلا مردودة ما مل تعنس وهو املشهور
  الث يف معرفة أحكام أفعاهلم يف الرد واإلجازةالباب الث

والنظر يف هذا الباب يف شيئني أحدمها ما جيوز لصنف صنف من احملجورين من األفعال وإذا فعلوا فكيف حكم 
أفعاهلم يف الرد واإلجازة وكذلك أفعال املهملني الذين بلغوا احللم أب وال وصي وهؤالء كما قلنا إما صغار وإما 

  .احلجر من الصغر وإما مبتدأ حجرهم كبار متصلو
فأما الصغار الذين مل يبلغوا احللم من الرجال وال احمليض من النساء فال خالف يف املذهب يف أنه ال جيوز له يف ماله 

معروف من هبة وال صدقة وال عطية وال عتق وإن أذن له األب يف ذلك أو الوصي فإن أخرج من يده شيئا بغري 
على نظر وليه إن كان له ويل فإن رآه رشدا أجازه وإال أبطله وإن مل يكن له ويل قدم له ويل عوض كان موقوفا 

  .ينظر يف ذلك وإن عمل يف ذلك حىت يلي أمره كان النظر إليه يف اإلجازة أو الرد
ف حبوالة واختلف إذا كان فعله سدادا ونظرا فيما كان يلزم الويل أن يفعله هل له أن ينقضه إذا آل األمر إىل خال



األسواق أو مناء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه فاملشهور أن ذلك له وقيل إن ذلك ليس له ويلزم الصغري ما أفسد 
  .يف ماله مما مل يؤمتن عليه

واختلف فيما أفسد وكسر مما اؤمتن عليه وال يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف حبريته يف صغره وحنث به يف 
  .صغره

  .فيما حنث فيه يف كربه وحلف به يف صغره فاملشهور أنه ال يلزمهواختلف 
  .وقال ابن كنانة يلزمه وال يلزمه فيما ادعي عليه ميني

  .واختلف إذا كان له شاهد واحد هل حيلف معه فاملشهور أنه ال حيلف وروي عن مالك والليث أنه حيلف
  .من يعترب تعنيسها وحال البكر ذات األب والوصي كالذكر ما مل تعنس على مذهب

  فأما السفيه البالغ فجمهور العلماء على أن احملجور إذا طلق زوجته أو خالعها

مضى طالقه وخلعه إال ابن أيب ليلى وأبا يوسف وخالف ابن أيب ليلى يف العتق فقال إنه ينفذ وقال اجلمهور إنه ال 
  .ينفذ

  .أما وصيته فال أعلم خالفا يف نفوذها
صدقة وال عطية وال عتق وال شيء من املعروف إال أن يعتق أم ولده فيلزمه عتقها وهذا كله يف  وال تلزمه هبة وال

  .املذهب وهل يتبعها ماهلا فيه خالف قيل يتبع وقيل ال يتبع وقيل بالفرق بني القليل والكثري
  .له ويل وأما ما يفعله بعوض فهو أيضا موقوف على نظر وليه إن كان له ويل فإن مل يكن له ويل قدم
  .فإن رد بيعه الويل وكان قد أتلف الثمن مل يتبع من ذلك بشيء وكذلك إن أتلف عني املبيع

وأما أحكام أفعال احملجورين أو املهملني على مذهب مالك فإهنا تنقسم إىل أربعة أحوال فمنهم من تكون أفعاله 
  .كلها مردودة وإن كان فيها ما هو رشد

  .فعاله كلها حممولة على الرشد وإن ظهر فيها ما هو سفهومنهم ضد هذا وهو أن تكون أ
ومنهم من تكون أفعاله كلها حممولة على السفه ما مل يتبني رشده وعكس هذا أيضا أن تكون أفعاله كلها حممولة 

  .الرشد حىت يتبني سفهه
وصي ما مل تعنس على فأما الذي حيكم له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغري الذي مل يبلغ والبكر ذات األب وال

  .مذهب من يعترب التعنيس
واختلف يف حده اختالفا كثريا من دون الثالثني إىل الستني والذي حيكم له حبكم الرشد وإن علم سفهه فمنها 

السفيه إذا مل تثبت عليه والية من قبل أبيه وال من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك خالفا البن القاسم الذي 
  .لرشد ال نفس الوالية والبكر اليتيمة املهملة على مذهب سحنونيعترب نفس ا

وأما الذي حيكم عليه بالسفه حبكم ما مل يظهر رشده فاالبن بعد بلوغه يف حياة أبيه على املشهور يف املذهب وحال 
عترب يف ذلك البكر ذات األب اليت ال وصي هلا إذا تزوجت ودخل هبا زوجها ما مل يظهر رشدها وما مل تبلغ احلد امل
  .من السنني عند من يعترب ذلك وكذلك اليتيمة اليت ال وصي هلا على مذهب من يرى أن أفعاهلا مردودة

وأما احلال اليت حيكم فيها حبكم الرشد حىت يتبني السفه فمنها حال البكر املعنس عند من يعترب التعنيس أو اليت 
ني عند من يعترب احلد وكذلك حال االبن ذي األب إذا بلغ دخل هبا زوجها ومضى لدخوله احلد املعترب من السن

  وجهلت حاله على إحدى



  .الروايتني واالبنة البكر بعد بلوغها على الرواية اليت ال تعترب فيها دخوهلا مع زوجها
  .فهذه هي مجل ما يف هذا الكتاب والفروع كثرية

  ).ه وصحبه وسلم تسليمابسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آل(
  كتاب التفليس

والنظر يف هذا الكتاب فيما هو الفلس ويف أحكام املفلس فنقول إن اإلفالس يف الشرع يطلق على معنيني أحدمها 
  .أن يستغرق الدين مال املدين فال يكون يف ماله وفاء بديونه

  .لعلماء يف أحكامهماوالثاين أن ال يكون له مال معلوم أصال ويف كال الفلسني قد اختلف ا
  فأما احلالة األوىل وهي إذا ظهر عند احلاكم من فلسه ما ذكرنا فاختلف العلماء يف ذلك هل للحاكم

أن حيجر عليه التصرف يف ماله حىت يبيعه عليه ويقسمه على الغرماء على نسبة ديوهنم أم ليس له ذلك بل حيبس 
ملن اتفق منهم وهذا اخلالف بعينه يتصور فيمن كان له مال يفي  حىت يدفع إليهم مجيع ماله على أي نسبة اتفقت أو

بدينه فأىب أن ينصف غرماءه هل يبيع عليه احلاكم فيقسمه عليهم أم حيسبه حىت يعطيهم بيده ما عليه فاجلمهور 
ف ماله يقولون يبيع احلاكم ماله عليه فينصف منه غرماءه أو غرميه إن كان مليا أو حيكم عليه باإلفالس إن مل ي

  .بديونه وحيجر عليه التصرف فيه وبه قال مالك والشافعي بالقول اآلخر قال أبو حنيفة ومجاعة من أهل العراق
أنه كثر دينه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يزد غرماءه "وحجة مالك والشافعي حديث معاذ بن جبل 

أن رجال أصيب على عهد رسول اهللا يف مثر ابتاعها فكثر "وحديث أيب سعيد اخلدري " على أن جعله هلم من ماله
دينه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء بدينه فقال رسول 

وحديث عمر يف القضاء على الرجل املفلس يف " اهللا صلى اهللا عليه وسلم خذوا ما وجدمت وليس لكم إال بذلك
رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق احلاج وأنه أدان معرضا " أسيفع جهينة"قوله فيه أما بعد فإن األسيفع حبسه و

  .فأصبح قدرين عليه فمن كان له عليه دين فليأتنا
  وأيضا من طريق املعىن فإنه إذا كان املريض

  .وهذا القول هو األظهر ألنه أعدلحمجورا عليه ملكان ورثته فأحرى أن يكون املدين حمجورا عليه ملكان الغرماء 
  .واهللا أعلم

وأما حجج الفريق الثاين الذين قالوا باحلبس حىت يعطي ما عليه أو ميوت حمبوسا فيبيع القاضي حينئذ ماله ويقسمه 
فأتيت "على الغرماء فمنها حديث جابر بن عبد اهللا حني استشهد أبوه بأحد وعليه دين فلما طالبه الغرماء قال جابر 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم فكلمته فسأهلم أن يقبلوا مين حائطي وحيللوا أيب فأبوا فلم يعطهم رسول اهللا صلى اهللا ا
عليه وسلم حائطي قال ولكن سأغدو عليك قال فغدا علينا حني أصبح فطاف بالنخل فدعا يف مثرها بالربكة قال 

أيضا أنه مات أسيد بن اخلضري وعليه عشرة آالف  مبا روي" فجذذهتا فقضيت منها حقوقهم وبقي من مثرها بقية
  .درهم فدعا عمر بن اخلطاب غرماءه فقبلهم أرضه وأربع سنني مما هلم عليه

  .قالوا فهذه اآلثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل يف دين
  .حبسههي " يل الواجد حيل عرضه وعقوبته قالوا والعقوبة"قالوا ويدل على حبسه قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ورمبا شبهوا استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجازته وإذا قلنا إن املفلس حمجور عليه فالنظر يف ماذا حيجر 



  .عليه وبأي ديون تكون احملاصة يف ماله ويف أي شيء من ماله تكون احملاصة وكيف تكون
  .رفأما املفلس فله حاالن حال يف وقت الفلس قبل احلجر عليه وحال بعد احلج

فأما قبل احلجر فال جيوز له إتالف شيء من ماله عند مالك بغري عوض إذا كان مما ال يلزمه ومما ال جتري العادة 
  بفعله وإمنا اشترط إذا كان مما ال يلزمه ألن له أن يفعل ما يلزم بالشرع وإن مل يكن

ة بفعله ألن له إتالف اليسري من ماله بغري بعوض كنفقته على اآلباء املعسرين أو األبناء وإمنا قيل مما مل جتر العاد
عوض كاألضحية والنفقة يف العيد والصدقة اليسرية وكذلك تراعى العادة يف إنفاقه يف عوض كالتزوج والنفقة على 

  .الزوجة وجيوز بيعه وابتياعه ما مل تكن فيه حماباة وكذلك جيوز إقراره بالدين ملن ال يتهم عليه
  .ء بعض غرمائه دون بعض ويف رهنهواختلف قول مالك يف قضا

وأما مجهور من قال باحلجر على املفلس فقالوا هو قبل احلكم كسائر الناس وإمنا ذهب اجلمهور هلذا ألن األصل هو 
  جواز األفعال حىت يقع احلجر ومالك كأنه اعترب املعىن

ؤه إذا مل يكن فيه حماباة وال جيوزه نفسه وهو إحاطة الدين مباله لكن مل يعتربه يف كل حال ألنه جيوز بيعه وشرا
  .للمحجور عليه

وأما حاله بعد التفليس فال جيوز له فيها عند مالك بيع وال شراء وال أخذ وال عطاء ال جيوز إقراره بدين يف ذمته 
  .لقريب وال بعيد

  .قيل إال أن يكون لواحد منهم بينة وقيل جيوز ملن يعلم منه إليه تقاض
  .ال معني مثل القراض والوديعة على ثالثة أقوال يف املذهب باجلواز واملنعواختلف يف إقراره مب

والثالث بالفرق بني أن يكون على أصل القراض أو الوديعة ببينة أو ال تكون فقيل إن كانت صدق وإن مل تكن مل 
  .يصدق

 أن التفليس يف ذلك واختلفوا من هذا الباب يف ديون املفلس املؤجلة هل حتل بالتفليس أم ال فذهب مالك إىل
  .كاملوت وذهب غريه إىل خالف ذلك

  .ومجهور العلماء على أن الديون حتل باملوت وقال ابن شهاب مضت السنة بأن دينه قد حل حني مات
وحجتهم أن اهللا تبارك وتعاىل مل يبح التوارث إال بعد قضاء الدين فالورثة يف ذلك بني أحد أمرين إما أن ال يريدوا 

حقوقهم يف املواريث إىل حمل أجل الدين فيلزم أن جيعل الدين حاال وإما أن يرضوا بتأخري مرياثهم حىت  أن يؤخروا
حتل الديون فتكون الديون حينئذ مضمونة يف التركة خاصة ال يف ذممهم خبالف ما كان عليه الدين قبل املوت ألنه 

  .كان يف ذمة امليت وذلك حيسن يف حق ذي الدين
م أنه إن رضي الغرماء بتحمله يف ذممهم أبقيت الديون إىل أجلها وممن قال هبذا القول ابن سريين ولذلك رأى بعضه

واختاره أبو عبيد من فقهاء األمصار لكن ال يشبه الفلس يف هذا املعىن املوت كل الشبه وإن كانت كال الذمتني قد 
  .خربت فإن ذمة املفلس يرجى املال هلا خبالف ذمة امليت

  .ر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال املفلس فإن ذلك يرجع إىل اجلنس والقدروأما النظ
  .أما ما كان قد ذهب عني العوض الذي استوجب من قبله الغرمي على املفلس فإن دينه يف ذمة املفلس
ى أربعة أقوال وأما إذا كان عني العوض باقيا بعينه مل يفت إال أنه مل يقبض مثنه فاختلف يف ذلك فقهاء األمصار عل

  .األول أن صاحب السلعة أحق هبا على كل حال إال أن يتركها وخيتار احملاصة وبه قال الشافعي وأمحد وأبو ثور
  القول الثاين ينظر إىل قيمة السلعة يوم احلكم



وية بالتفليس فإن كانت أقل من الثمن خري صاحب السلعة بني أن يأخذها أو حياص الغرماء وإن كانت أكثر أو مسا
  .للثمن أخذها بعينها وبه قال مالك وأصحابه

والقول الثالث تقوم السلعة بني التفليس فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضي له هبا أعين للبائع وإن 
  .كانت أكثر دفع إليه مقدار مثنه ويتحاصون يف الباقي وهبذا القول قال مجاعة من أهل األثر

ة الغرماء فيها على كل حال وهو قول أيب حنيفة وأهل الكوفة واألصل يف هذه املسألة ما والقول الرابع أنه أسو
أميا رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو :" ثبت من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

اللفظ ملالك فمن هؤالء من  وهذا احلديث خرجه مالك والبخاري ومسلم وألفاظهم متقاربة وهذا" أحق به من غريه
محله على عمومه وهو الفريق األول ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا إن معقوله إمنا هو الرفق بصاحب السلعة 

لكون سلعته باقية وأكثر ما يف ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها به فإما أن يعطى يف هذه احلال الذي اشترك فيها مع 
  .خمالف ألصول الشرع وخباصة إذا كان للغرماء أخذها بالثمن كما قال مالك الغرماء أكثر من مثنها فذلك

وأما أهل الكوفة فردوا هذا احلديث جبملته ملخالفته لألصول املتواترة على طريقتهم يف رد خرب الواحد إذا خالف 
ث فاطمة بنت قيس ما األصول املتواترة لكون خرب الواحد مظنونا واألصول يقينية مقطوع هبا كما قال عمر يف حدي

  .كنا لندع كتاب اهللا وسنة نبينا حلديث امرأة
  .ورواه عن علي أنه قضى بالسلعة للمفلس وهو رأي ابن سريين وإبراهيم من التابعني

ورمبا احتجوا بأن حديث أيب هريرة خمتلف فيه وذلك أن الزهري روى عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن 
" أميا رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء:"  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا

  .وهذا احلديث أوىل ألنه موافق لألصول الثابتة
  .قالوا وللجمع بني احلديثني وجه وهو محل ذلك احلديث على الوديعة والعارية

  . هريرة يف بعض الروايات من ذكر البيعإال أن اجلمهور دفعوا هذا التأويل مبا ورد يف لفظ حديث أيب
وهذا كله عند اجلميع بعد قبض املشتري السلعة فأما قبل القبض فالعلماء متفقون أهل احلجاز وأهل العراق أن 

  صاحب السلعة أحق هبا ألهنا يف ضمانه واختلف

ويأخذ السلعة كلها وإن شاء  القائلون هبذا احلديث إذا قبض البائع بعض الثمن فقال مالك إن شاء أن يرد ما قبض
حاص الغرماء فيما بقي من سلعته وقال الشافعي بل يأخذ ما بقي من سلعته مبا بقي من الثمن وقالت مجاعة من أهل 

  .العلم داود وإسحاق وأمحد إن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء
أميا :" اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن أن رسول

رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ومل يقبض الذي باعه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه 
وهو حديث وإن أرسله مالك فقد أسنده عبد الرزاق وقد روي من طريق الزهري " فصاحب املتاع أسوة الغرماء
  .نعن أيب هريرة فيه زيادة بيا

  .ذكره أبو عبيد يف كتابه يف الفقه وخرجه" فإن كان قبض من مثنه شيئا فهوأسوة الغرماء"وهو قوله فيه 
وحجة الشافعي أن كل السلعة أو بعضها يف احلكم واحد ومل خيتلفوا أنه إذا فوت املشتري بعضها أن البائع أحق 

  .شتري بعضها كان البائع أسوة الغرماءباملقدار الذي أدرك من سلعته إال عطاء فإنه قال إذا فوت امل
واختلف الشافعي ومالك يف املوت هل حكمه حكم الفلس أم ال فقال مالك هو يف املوت أسوة الغرماء خبالف 

  .الفلس وقال الشافعي األمر يف ذلك واحد



الذمة يف وعمدة مالك ما رواه عن ابن شهاب عن أيب بكر وهو نص يف ذلك وأيضا من جهة النظر إن فرقا بني 
  .الفلس واملوت وذلك أن الفلس ممكن أن تثرى حاله فيتبعه غرماؤه مبا بقي عليه وذلك غري متصور يف املوت
أميا : "وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أيب ذئب بسنده عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ه الرواية بني املوت والفلسفسوى يف هذ" رجل مات أو أفلس فصاحب املتاع أحق به
وقال وحديث ابن أيب ذئب أوىل من حديث ابن شهاب ألن حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند ومن طريق املعىن 
فهو مال ال تصرف فيه ملالكه إال بعد أداء ما عليه فأشبه مال املفلس وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي وترجيح 

  جهة أن موافقة القياس له أقوى وذلك أن ما وافق من األحاديثحديثه على حديث ابن أيب ذئب من 

املتعارضة قياس املعىن فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه أعين أن القياس املوافق حلديث الشافعي هو قياس شبه 
  .واملوافق حلديث مالك قياس معىن ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق

املقاييس وأيضا فإن األصل يشهد لقول مالك يف املوت أعين من باع فسبب اخلالف تعارض اآلثار يف هذا املعىن و
شيئا فليس يرجع إليه فمالك رمحه اهللا أقوى يف هذه املسألة والشافعي إمنا ضعف عنده فيها قول مالك ملا روي من 

  .املسند املرسل عنده ال جيب العمل به
قد أحدث زيادة مثل أن تكون أرضا يغرسها أو واختلف مالك والشافعي فيمن وجد سلعته بعينها عند املفلس و

  .عرصة يبنيها فقال مالك العمل الزائد فيها هو فوت ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء
وقال الشافعي بل خيري البائع بني أن يعطي قيمة ما أحدث املشتري يف سلعته ويأخذها أو أن يأخذ أصل السلعة 

  .تا مما ال يكون فوتا يف مذهب مالك منصوص يف كتبه املشهورةوحياص الغرماء يف الزيادة وما يكون فو
وحتصيل مذهب مالك فيما يكون الغرمي به أحق من سائر الغرماء يف املوت والفلس أو يف الفلس دون املوت أن 

ال األشياء املبيعة بالدين تنقسم يف التفليس ثالثة أقسام عرض يتعني وعني اختلف فيه هل يتعني فيه أم ال وعمل 
  .يتعني

فأما العرض فإن كان يف يد بائعه مل يسلمه حىت أفلس املشتري فهو أحق به يف املوت والفلس وهذا ما ال خالف 
  .فيه

  .وإن كان قد دفعه إىل املشتري مث أفلس وهو قائم بيده فهو أحق به من الغرماء يف الفلس دون املوت
  .وهلم عنده أن يأخذوا سلعته بالثمن

  .س هلموقال الشافعي لي
  وقال أشهب ال يأخذوهنا إال بزيادة

حيطوهنا عن املفلس وقال ابن املاجشون إن شاءوا كان الثمن من أمواهلم أو من مال الغرمي وقال ابن كنانة بل يكون 
  .من أمواهلم وأما العني فهو أحق هبا يف املوت أيضا والفلس ما كان بيده

وهو قائم بيده يعرف بعينه فقيل إنه أحق به كالعروض يف الفلس دون واختلف إذا دفعه إىل بائعه فيه ففلس أو مات 
املوت وهو قول ابن القاسم وقيل إنه ال سبيل له عليه وهو أسوة الغرماء وهو قول أشهب والقوالن جاريان على 

  .االختالف يف تعيني العني وأما إن مل يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء يف املوت والفلس
  ي ال يتعني فإن أفلس املستأجر قبل أن يستويف عمل األجري كان األجري أحق مبا عملهوأما العمل الذ



يف املوت والفلس مجيعا كالسلعة إذا كانت بيد البائع يف وقت الفلس وإن كان فلسه بعد أن استوىف عمل األجري 
ألقوال إال أن تكون بيده السلعة فاألجري أسوة الغرماء بأجرته اليت شارطه عليها يف الفلس واملوت مجيعا على أظهر ا

اليت استؤجر على عملها فيكون أحق بذلك يف املوت والفلس مجيعا ألنه كالرهن بيده فإن أسلمه كان أسوة الغرماء 
بعمله إال أن يكون له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به يف الفلس دون املوت وكذلك األمر عنده يف فلس مكتري 

  .عليه من املتاع يف املوت والفلس مجيعا وكذلك وهذا كله شبهه مالك بالرهنالدواب إن استكرى أحق مبا 
وباجلملة فال خالف يف مذهبه أن البائع أحق مبا يف يديه يف املوت والفلس وأحق بسلعته القائمة اخلارجة عن يده يف 

  .الفلس دون املوت
  .أصحاب مالك وأنه أسوة الغرماء يف سلعته إذا فاتت وعندما يشبه حال األجري عند

  .وباجلملة البائع منفعة بالبائع الرقبة
فمرة يشبهون املنفعة اليت عمل بالسلعة اليت مل يقبضها املشتري فيقولون هو أحق هبا يف املوت والفلس ومرة 

  .يشبهونه باليت خرجت من يده ومل ميت فيقولون هو أحق هبا يف الفلس دون املوت
  .فيه فيقولون هو أسوة الغرماء ومرة يشبهون ذلك باملوت الذي فاتت

ومثال ذلك اختالفهم فيمن استؤجر على سقي حائط فسقاه حىت أمثر احلائط مث أفلس املستأجر فإهنم قالوا فيه 
  .الثالثة األقوال

وتشبيه بيع املنافع يف هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء فيما أحسب انفرد به مالك دون فقهاء األمصار وهو ضعيف 
الشبه املأخوذ من املوضع املفارق لألصول يضعف ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص  ألن قياس

ولكن انقدح هنالك قياس علة فهو أقوى ولعل املالكية تدعي وجود هذا املعىن يف القياس ولكن هذا كله ليس يليق 
  .هبذا املختصر

تجارة هل يتبع بالدين يف رقبته أم ال فذهب مالك وأهل ومن هذا الباب اختالفهم يف العبد املفلس املأذون له يف ال
  .احلجاز إىل أنه إمنا يتبع مبا يف يده ال يف رقبته مث إن أعتق أتبع مبا بقي عليه

  .ورأى قوم أنه يباع
  .ورأى قوم أن الغرماء خيريون بني بيعه وبني أن يسعى فيما بقي عليه من الدين وبه قال شريح

  .ده ما عليه وإن مل يشترطهوقالت طائفة بل يلزم سي
  فالذين مل يروا

  .بيع رقبته قالوا إمنا عامل الناس على ما يف يده فأشبه احلر والذين رأوا بيعه
شبهوا ذلك باجلنايات اليت جيين وأما الذين رأوا الرجوع على السيد مبا عليه من الدين فإهنم شبهوا ماله مبال السيد 

  .إذ كان له انتزاعه
هو تعارض أقيسة الشبه يف هذه املسألة ومن هذا املعىن إذا أفلس العبد واملوىل معا بأيهما يبدأ هل فسبب اخلالف 

بدين العبد أم بدين املوىل فاجلمهور يقولون بدين العبد ألن الذين داينوا العبد إمنا فعلوا ذلك ثقة مبا رأوا عند العبد 
  .د ومن رأى البدء باملوىل قال ألن مال العبد هو يف احلقيقة للموىلمن املال والذين داينوا املوىل مل يعتدوا مبال العب

  .فسبب اخلالف تردد مال العبد بني أن يكون حكمه حكم مال األجنيب أو حكم مال السيد
وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله فقيل يف املذهب يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار األيام وقال يف 

عتبية الشهر وحنوه ويترك له كسوة مثله وتوقف مالك يف كسوة زوجته لكوهنا هل جتب هلا بعوض الواضحة وال



مقبوض وهو االنتفاع هبا أو بغري عوض وقال سحنون ال يترك له كسوة زوجته وروى ابن نافع عن مالك أنه ال 
  .يترك له إال ما يواريه وبه قال ابن كنانة
  .ى قولني وهذا مبين على كراهية بيع كتب الفقه أو ال كراهية ذلكواختلفوا يف بيع كتب العلم عليه عل

وأما معرفة الديون اليت حياص هبا من الديون اليت ال حياص هبا على مذهب مالك فإهنا تنقسم أوال إىل قسمني أحدمها 
  .أن تكون واجبة عن عوض

  .والثاين أن تكون واجبة من غري عوض
إىل عوض مقبوض وإىل عوض غري مقبوض فأما ما كانت عن عوض مقبوض فأما الواجبة عن عوض فإهنا تنقسم 

  .وسواء كانت ماال أو أرش جناية فال خالف يف املذهب أن حماصة الغرماء هبا واجبة
وأما ما كان عن عوض غري مقبوض فإن ذلك ينقسم مخسة أقسام أحدها أن ال ميكنه دفع العوض حبال كنفقة 

لثاين أن ال ميكنه دفع العوض ولكن ميكنه دفع ما يستويف فيه مثل أن يكتري الرجل الزوجات ملا يأيت من املدة وا
الدار بالنقد أو يكون العرف فيه النقد ففلس املكتري قبل أن يسكن أو بعد ما سكن بعض السكىن وقبل أن يدفع 

  الكراء
  والثالث أن يكون دفع العوض ميكنه ويلزمه

  .ه قبل دفع رأس املالكرأس مال السلم إذا أفلس املسلم إلي
  .والرابع أن ميكنه دفع العوض وال يلزمه مثل السلعة إذا باعها ففلس املبتاع قبل أن يدفعها إليه البائع

واخلامس أن ال يكون إليه تعجيل دفع العوض مثل أن يسلم الرجل إىل رجل دنانري يف عروض إىل أجل فيفلس 
  .جل السلماملسلم قبل أن يدفع رأس املال وقبل أن حيل أ

  .فأما الذي ال ميكنه دفع العوض حبال فال حماصة يف ذلك إال يف مهور الزوجات إذا أفلس الزوج قبل الدخول
وأما الذي ال ميكنه دفع العوض وميكنه دفع ما يستويف منه مثل املكتري يفلس قبل دفع الكراء فقيل للمكري 

له إال احملاصة مبا سكن ويأخذ داره وإن كان مل يسكن فليس احملاصة جبميع الثمن وإسالم الدار للغرماء وقيل ليس 
  .له إال أخذ داره

  وأما ما ميكنه دفع العوض ويلزمه وهو إذا كان العوض عينا فقيل
  .حياص به الغرماء يف الواجب له بالعوض ويدفعه وقيل هو أحق به وعلى هذا ال يلزمه دفع العوض

  .باخليار بني احملاصة واإلمساك وذلك هو إذا كان العوض عيناوأما ما ميكنه دفع العوض وال يلزمه فهو 
وأما إذا مل يكن إليه تعجيل العوض مثل أن يفلس املسلم قبل أن يدفع رأس املال وقبل أن حيل أجل السلم فإن رضي 

ذلك املسلم إليه أن يعجل العروض وحياصص الغرماء برأس مال السلم فذلك جائز إن رضي بذلك الغرماء فإن أىب 
أحد الغرماء حاص الغرماء برأس املال الواجب له فيما وجد للغرمي من مال ويف العروض اليت عليه إذا حلت ألهنا 

  .من مال املفلس وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك هلم
بات والصدقات فال وأما ما كان من احلقوق الواجبة عن غري عوض فإن ما كان واجب بالشرع بل بااللتزام كاهل

  .حماصة فيها
وأما ما كان منها واجبا بالشرع كنفقة اآلباء واألبناء ففيها قوالن أحدمها أن احملاصة ال جتب هبا وهو قول ابن 

  .القاسم والثاين أهنا جتب هبا إذا لزمت حبكم من السلطان وهو قول أشهب
ك أن يصرف مال الغرمي من جنس ديون الغرماء وأما النظر اخلامس وهو معرفة وجه التحاص فإن احلكم يف ذل



وسواء أكان مال الغرماء من جنس واحد أو من أجناس خمتلفة إذ كان ال يقتضي يف الديون إال ما هو من جنس 
  .الدين إال أن يتفقوا من ذلك على شيء جيوز

  واختلفوا من هذا الباب يف فرع طارئ وهو إذا

قبض الغرماء ممن مصيبته فقال أشهب مصيبته من املفلس وقال ابن  هلك مال احملجور عليه بعد احلجر وقبل
  .املاجشون مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان

وقال ابن القاسم ما حيتاج إىل بيعه فضمانه من الغرمي ألنه إمنا يباع على ملكه وما ال حيتاج إىل بيعه فضمانه من 
كلهم روى قوله عن مالك وفرق أصبغ بني املوت والفلس فقال الغرماء مثل أن يكون املال عينا والدين عينا و

  .املصيبة يف املوت من الغرماء ويف الفلس من املفلس
  .فهذا هو القول يف أصول أحكام املفلس الذي له من املال ما ال يفي بديونه

سقاط الدين إىل وقت وأما املفلس الذي ال مال له أصال فإن فقهاء األمصار جممعون على أن العدم له تأثري يف إ
ميسرته إال ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن هلم أن يؤاجروه وقال به أمحد من فقهاء األمصار وكلهم جممعون 

على أن املدين إذا ادعى الفلس ومل يعلم صدقه أنه حيبس حىت يتبني صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين فإذا كان 
  .ذلك خلي سبيله

لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار وإمنا صار الكل إىل القول باحلبس يف الديون وإن كان مل  وحكي عن أيب حنيفة أن
يأت يف ذلك أثر صحيح ألن ذلك أمر ضروري يف استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض وهذا دليل على القول 

  .بالقياس الذي يقتضي املصلحة وهو الذي يسمى بالقياس املرسل
  .خرجه فيما أحسب أبو داود" حبس رجال يف هتمة"ه الصالة والسالم وقد روي أن النيب علي

واحملجورون عند مالك السفهاء واملفلسون والعبيد واملرضى والزوجة فيما فوق الثلث ألنه يرى أن للزوج حقا يف 
  .املال وخالفه يف ذلك األكثر

  .وهذا القدر كاف حبسب غرضنا يف هذا الكتاب

  صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم وتسليمابسم اهللا الرمحن الرحيم و
  كتاب الصلح

وما روي عن النيب عليه الصالة والسالم مرفوعا وموقوفا } َوالصُّلْحُ َخيٌْر{ :واألصل يف هذا الكتاب قوله تعاىل 
ى جوازه واتفق املسلمون عل" إمضاء الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال "على عمر 

  على اإلقرار واختلفوا يف جوازه على اإلنكار فقال

  .مالك وأبو حنيفة جيوز على اإلنكار وقال الشافعي ال جيوز على اإلنكار ألنه من أكل املال بالباطل عوض
واملالكية تقول فيه عوض وهو سقوط اخلصومة واندفاع اليمني عنه وال خالف يف مذهب مالك أن الصلح الذي 

إلقرار يراعى يف صحته ما يراعى يف البيوع فيفسد مبا تفسد به البيوع من أنواع الفساد اخلاص بالبيوع يقع على ا
ويصح بصحته وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيصاحله عليها بعد اإلقرار بدنانري نسيئة وما أشبه 

  .هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا والغرر
نكار فاملشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى فيه من الصحة ما يراعى يف البيوع مثل أن وأما الصلح على اإل



يدعي إنسان على آخر دراهم فينكر مث يصاحله عليها بدنانري مؤجلة فهذا ال جيوز عند مالك وأصحابه وقال أصبغ 
أخذ دنانري نسيئة يف دراهم  هو جائز ألن املكروه فيه من الطرف الواحد وهو من جهة الطالب ألنه يعترف أنه

  .حلت له
  .وأما الدافع فيقول هي هبة مين

وأما إن ارتفع املكروه من الطرفني مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانري أو دراهم فينكر كل واحد 
 منهما صاحبه مث يصطلحان على أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبله إىل أجل فهذا عندهم هو

  .مكروه
  أما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقا

  .فيكون كل واحد منهما قد أنظر صاحبه إلنظار اآلخر إياه فيدخله أسلفين وأسلفك
وأما وجه جوازه فألن كل واحد منهما إمنا يقول ما فعلت إمنا هو تربع مين وما كان جيب علي شيء وهذا النحو 

وقع وقال ابن املاجشون يفسخ إذا وقع عليه أثر عقده فإن طال مضى فالصلح الذي من البيوع قيل إنه جيوز إذا 
يقع فيه مما ال جيوز يف البيوع هو يف مذهب مالك على ثالثة أقسام صلح يفسخ باتفاق وصلح يفسخ باختالف 

  .وصلح ال يفسخ باتفاق إن طال وإن مل يطل فيه اختالف

  )سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على(
  كتاب الكفالة

واختلف العلماء يف نوعها ويف وقتها ويف احلكم الالزم عنها ويف شروطها ويف صفة لزومها ويف حملها وهلا أمساء 
  .كفالة ومحالة وضمانة وزعامة فأما أنواعها فنوعان محالة بالنفس ومحالة باملال

  .سنة وجممع عليها من الصدر األول ومن فقهاء األمصارأما احلمالة باملال فثابتة بال
  .وحكي عن قوم أهنا ليست الزمة تشبيها بالعدة وهو شاذ

  ".الزعيم غارم" والسنة اليت صار إليها اجلمهور يف ذلك هو قوله عليه الصالة والسالم
وقوعها شرعا إذا كانت  وأما احلمالة بالنفس وهي اليت تعرف بضمان الوجه فجمهور فقهاء األمصار على جواز

  .بسبب املال
قَالَ َمَعاذَ اللَِّه أَنْ َنأُْخذَ إِالَّ َمنْ { :وحكي عن الشافعي يف اجلديد أهنا ال جتوز وبه قال داود وحجتهما قوله تعاىل

  .وألهناكفالة بنفس فأشبهت الكفالة يف احلدود} َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه
يه الصالة والسالم الزعيم غارم وتعلقوا بأن يف ذلك مصلحة وأنه مروي عن وحجة من أجازها عموم قوله عل

  .الصدر األول
وأما احلكم الالزم عنها فجمهور القائلني حبمالة النفس متفقون على أن املتحمل عنه إذا مات مل يلزم الكفيل بالوجه 

  .شيء وحكي عن بعضهم لزوم ذلك
أو غائبا فقال إن مات حاضرا مل يلزم الكفيل شيء وإن مات غائبا  وفرق ابن القاسم بني أن ميوت الرجل حاضرا

نظر فإن كانت املسافة اليت بني البلدين مسافة ميكن احلميل فيها إحضاره يف األجل املضروب له يف إحضاره وذلك 
  .يف حنو اليومني إىل الثالثة ففرط غرم وإال مل يغرم
بالوجه على ثالثة أقوال القول األول أنه يلزمه أن حيضره أو يغرم  واختلفوا إذا غاب املتحمل عنه ما حكم احلميل



  .وهو قول مالك وأصحابه وأهل املدينة
  .والقول الثاين إنه حيبس احلميل إىل أن يأيت به أو يعلم موته وهو قول أيب حنيفة وأهل العراق

ال يكلف إحضاره إال مع العلم بالقدرة والقول الثالث أنه ليس عليه إال أن يأيت به إذا علم موضعه ومعىن ذلك أن 
  على إحضاره فإن ادعى الطالب معرفة موضعه على احلميل وأنكر احلميل

  .كلف الطالب بيان ذلك
قالوا وال حيبس احلميل إال إذا كان احملتمل عنه معلوم املوضع فيكلف حينئذ إحضاره وهذا القول حكاه أبو عبيد 

  .عن مجاعة من الناس واختارهالقاسم بن سالم يف كتابه يف الفقه 
وعمدة مالك أن املتحمل بالوجه غارم لصاحب احلق فوجب عليه الغرم إذا غاب ورمبا احتج هلم مبا روي عن ابن 

أن رجال سأل غرميه أن يؤدي إليه ماله أو يعطيه محيال فلم يقدر حىت حاكمه إىل النيب عليه الصالة والسالم "عباس 
  .قالوا فهذا غرم يف احلمالة املطلقة" اهللا عليه وسلم مث أدى املال إليهفتحمل عنه رسول اهللا صلى 

وأما أهل العراق فقالوا إمنا جيب عليه إحضار ما حتمل به وهو النفس فليس جيب أن يعدى ذلك إىل املال إال لو 
و حيبس فيه كذلك فإمنا عليه أن حيضره أ" املؤمنون عند شروطهم" شرطه على نفسه وقد قال عليه الصالة والسالم

  .األمر يف ضمان الوجه
وعمدة الفريق الثالث أنه إمنا يلزمه إحضاره إذا كان إحضاره له مما ميكن وحينئذ حيبس إذا مل حيضره وأما إذا علم 

  .أن إحضاره له غري ممكن فليس جيب عليه إحضاره كما أنه إذا مات ليس عليه إحضاره
  .أحرى أن يكون مغرورا من أن يكون غاراقالوا ومن ضمن الوجه فأغرم املال فهو 

فأما إذا اشترط الوجه دون املال وصرح بالشرط فقد قال مالك إن املال ال يلزمه وال خالف يف هذا فيما أحسب 
  ألنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترط فهذا

  .هو حكم ضمان الوجه
  .ن أو غاب أن الضامن غارموأما حكم ضمان املال فإن الفقهاء متفقون على أنه إذا عدم املضمو

  .واختلفوا إذا حضر الضامن واملضمون وكالمها موسر
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبما و الثوري واألوزاعي وأمحد وإسحاق للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل 

  .أو املكفول
  .وقال مالك يف أحد قوليه ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود املتكفل عنه

  .آخر مثل قول اجلمهور وله قول
وقال أبو ثور احلمالة والكفالة واحدة ومن ضمن عن رجل ماال لزمه وبرئ املضمون وال جيوز أن يكون مال واحد 

  .على اثنني وبه قال ابن أيب ليلى وابن شربمة
  ومن احلجة ملا رأى أن الطالب جيوز له مطالبة الضامن كان املضمون عنه غائبا أو حاضرا غنيا

حتملت محالة فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألته عنها فقال خنرجها :" ميا حديث قبيصة بن املخارقي قال أو عد
  ".عنك من إبل الصدقة يا قبيصة إن املسألة ال حتل إال يف ثالث وذكر رجال حتمل محالة رجل حىت يؤديها 

  .للمتحمل دون اعتبار حال املتحمل عنه ووجه الدليل من هذا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أباح املسألة
أعين كفالة املال " الزعيم غارم"وأما حمل الكفالة فهي األموال عند مجهور أهل العلم لقوله عليه الصالة والسالم 



وكفالة الوجه وسواء تعلقت األموال من قبل أموال أو من قبل حدود مثل املال الواجب يف قتل اخلطأ أو الصلح يف 
  .أو السرقة اليت ليس يتعلق هبا قطع وهي ما دون النصاب أو من غري ذلكقتل العمد 

وروي عن أيب حنيفة إجازة الكفالة يف احلدود والقصاص أو يف القصاص دون احلدود وهو قول عثمان البيت أعين 
  .كفالة النفس

ثبوت احلق على املكفول إما  وأما وقت وجوب الكفالة باملال أعين مطالبته بالكفيل فأمجع العلماء على أن ذلك بعد
  .بإقرار وإما ببينة

وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات احلق أم ال فقال قوم إهنا ال تلزم قبل إثبات احلق 
  .بوجه من الوجوه وهو قول شريح القاضي والشعيب وبه قال سحنون من أصحاب مالك

على إثبات احلق وهؤالء اختلفوا مىت يلزم ذلك وإىل كم من املدة يلزم فقال وقال قوم بل جيب أخذ الكفيل بالوجه 
قوم إن أتى بشبهة قوية مثل شاهد واحد لزمه أن يعطي ضامنا بوجهه حىت يلوح حقه وإال مل يلزمه الكفيل إال أن 

من أصحاب مالك وقال  يذكر بينة حاضرة يف املصر فيعطيه محيال من اخلمسة األيام إىل اجلمعة وهو قول ابن القاسم
أهل العراق ال يؤخذ عليهم محيل قبل ثبوت احلق إال أن يدعي بينة حاضرة يف املصر حنو قول ابن القاسم وإال أهنم 

حدوا ذلك بالثالثة األيام يقولون إنه إن أتى بشبهة لزمه أن يعطيه محيال حىت يثبت دعواه أو تبطل وقد أنكروا 
ال ببينة وذلك إىل يدعي البينة احلاضرة والغائبة وقالوا ال يؤخذ محيل على أحد إ الفرق يف ذلك والفرق بني الذي

  .بيان صدق دعواه أو إبطاهلا
  :وسبب هذا االختالف

تعارض وجه العدل بني اخلصمني يف ذلك فإنه إذا مل يؤخذ عليه ضامن مبجرد الدعوى مل يؤمن أن يغيب بوجهه 
  فيعنت طالبه وإذا أخذ عليه مل يؤمن أن تكون

  .البينة احلاضرة والغائبةالدعوى باطلة فيعنت املطلوب وهلذا فرق من فرق بني دعوى 
أقبل نفر من األعراب معهم ظهر فصحبهم رجالن فباتا معهم فأصبح القوم وقد : " وروي عن عراك بن مالك قال

فقدوا كذا وكذا من إبلهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألحد الرجلني اذهب واطلب وحبس اآلخر فجاء 
وسلم ألحد الرجلني استغفر يل فقال غفر اهللا لك قال وأنت فغفر اهللا لك  مبا ذهب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه

خرج هذا احلديث أبو عبيد يف كتابه يف الفقه قال ومحله بعض العلماء على أن ذلك كان من " وقتلك يف سبيله
هو عندي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبسا قال وال يعجبين ذلك ألنه ال جيب احلبس مبجرد الدعوى وإمنا 

  .باب الكفالة باحلق الذي مل جيب إذ كانت هنالك شبهة ملكان صحبتهما هلم
فأما أصناف املضمونني فليس يلحق من قبل ذلك اختالف مشهور الختالفهم يف ضمان امليت إذا كان عليه دين ومل 

  .يترك وفاء بدينه فأجازه مالك والشافعي وقال أبو حنيفة ال جيوز
  .من قبل أن الضمان ال يتعلق مبعدوم قطعا وليس كذلك املفلس واستدل أبو حنيفة

واستدل من رأى أن الضمان يلزمه مبا روي أن النيب عليه الصالة والسالم كان يف صدر اإلسالم ال يصلي على من 
  .مات وعليه دين حىت يضمن عنه واجلمهور يصح عندهم كفالة احملبوس والغائب وال يصح عند أيب حنيفة

وط الكفالة فإن أبا حنيفة والشافعي يشترطان يف وجوب رجوع الضامن على املضمون مبا أدى عنه أن وأما شر
يكون الضمان بإذنه ومالك ال يشترط ذلك وال جتوز عند الشافعي كفالة اجملهول وال احلق الذي مل جيب بعد وكل 

  .ذلك الزم وجائز عند مالك وأصحابه



ا ال جتوز فإهنا ال جتوز عند مالك بكل مال ثابت يف الذمة إال الكتابة وما ال جيوز فيه وأما ما جتوز فيه احلمالة باملال مم
  .التأخري وما يستحق شيئا فشيئا مثل النفقات على األزواج وما شاكلها

  )بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما (
  كتاب احلوالة

مطل الغين ظلم وإذا أحيل أحدكم "ة مستثناة من الدين بالدين لقوله عليه الصالة والسالم واحلوالة معاملة صحيح
  ".على غين فليستحل

والنظر يف شروطها ويف حكمها فمن الشروط اختالفهم يف اعتبار رضا احملال واحملال عليه فمن الناس من اعترب رضا 
من اعترب رضامها معا ومن الناس من مل يعترب رضا احملال  احملال ومل يعترب رضا احملال عليه وهو مالك ومن الناس

واعترب رضا احملال عليه وهو نقيض مذهب مالك وبه قال داود فمن رأى أهنا معاملة اعترب رضا الصنفني ومن أنزل 
حيل عليه  احملال عليه من احملال منزلته من احمليل مل يعترب رضاه معه كما ال يعتربه مع احمليل إذا طلب منه حقه ومل

  .أحدا
واألمر على الوجوب وبقي " إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع"وأما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصالة والسالم 
  .احملال عليه على األصل وهو اشتراط اعتبار رضاه

  ومن الشروط
إال أن منهم من أجازها يف  اليت اتفق عليها يف اجلملة كون ما على احملال عليه جمانسا ملا على احمليل قدرا ووصفا

الذهب والدراهم فقط ومنعها يف الطعام والذين منعوها يف ذلك رأوا أهنا من باب بيع الطعام قبل أن يستويف ألنه 
باع الطعام الذي كان له على غرميه بالطعام الذي كان عليه وذلك قبل أن يستوفيه من غرميه وأجاز ذلك مالك إذا 

  .قرض إذا كان دين احملال حاالكان الطعامان كالمها من 
وأما إن كان أحدمها من سلم فإنه ال جيوز إال أن يكون الدينان حالني وعند ابن القاسم وغريه من أصحاب مالك 
جيوز ذلك إذا كان الدين احملال به حاال ومل يفرق بني ذلك الشافعي ألنه كالبيع يف ضمان املستقرض وإمنا رخص 

  .عنده بيع القرض قبل أن يستوىفمالك يف القرض ألنه جيوز 
  .وأما أبو حنيفة فأجاز احلوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن األصول كخروج احلوالة بالدراهم

  واملسألة مبنية على أن ما شذ عن األصول

كون دين احملال هل يقاس عليه أم ال واملسألة مشهورة يف أصول الفقه وللحوالة عند مالك ثالثة شروط أحدها أن ي
  .حاال ألنه إن مل يكن حاال كان دينا بدين

والثاين أن يكون الدين الذي حييله به مثل الذي حييله عليه يف القدر والصفة ألنه إذا اختلفا يف أحدمها كان بيعا ومل 
  .يكن حوالة فخرج من باب الرخصة إىل باب البيع وإذا خرج إىل باب البيع دخله الدين بالدين

ط الثالث أن ال يكون الدين طعاما من سلم أو أحدمها ومل حيل الدين املستحال به على مذهب ابن القاسم والشر
وإذا كان الطعامان مجيعا من سلم فال جتوز احلوالة بأحدمها على اآلخر حلت اآلجال أو مل حتل أو حل أحدمها ومل 

ن أشهب يقول إن استوت رؤوس أمواهلما جازت حيل اآلخر ألنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستويف كما قلنا لك
احلوالة وكانت تولية وابن القاسم ال يقول ذلك كاحلال إذا اختلفت ويتنزل احملال يف الدين الذي أحيل عليه منزلة 



ه من أحاله ومنزلته يف الدين الذي أحاله به وذلك فيما يريد أن يأخذ بدله منه أو يبيعه له من غريه أعين أنه ال جيوز ل
من ذلك إال ما جيوز له مع الذي أحاله وما جيوز للذي أحال مع الذي أحاله عليه ومثال ذلك إن احتال بطعام كان 
له من قرض يف طعام من سلم أو بطعام من سلم يف طعام من قرض مل جيز له أن يبيعه من غريه قبل قبضه منه ألنه إن 

نزلة احمليل يف أنه ال جيوز له بيع ما على غرميه قبل أن كان احتال بطعام كان من قرض يف طعام من سلم نزل م
يستوفيه لكونه طعاما من بيع وإن كان احتال بطعام من سلم يف طعام من قرض نزل من احملتال عليه منزلته مع من 

ز أن يبيع أحاله أعين أنه ما كان جيوز له أن يبيع الطعام الذي كان على غرميه احمليل له قبل أن يستوفيه كذلك ال جيو
  .الطعام الذي أحيل عليه وإن كان من قرض وهذا كله مذهب مالك وأدلة هذه الفروق ضعيفة

وأما أحكامها فإن مجهور العلماء على أن احلوالة ضد احلمالة يف أنه إذا أفلس احملال عليه مل يرجع صاحب الدين 
  .على عدمي وقال أبو حنيفة على احمليل بشيء قال مالك وأصحابه إال أن يكون احمليل غره فأحاله

يرجع صاحب الدين على احمليل إذا مات احملال عليه مفلسا أو جحد احلوالة وإن مل تكن له بينة وبه قال شريح 
  .وعثمان البيت ومجاعة
  :وسبب اختالفهم

  .مشاهبة احلوالة للحمالة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب الوكالة

  .وفيها ثالث أبواب الباب األول يف أركاهنا وهي النظر فيما فيه التوكيل ويف املوكل
  .والثاين يف أحكام الوكالة

  .والثالث يف خمالفة املوكل للوكيل
  الباب األول يف أركاهنا

  .يف املوكل) الركن األول(وهي النظر فيما فيه التوكيل ويف املوكِّل ويف املوكَّل 
  .فقوا على وكالة الغائب واملريض واملرأة املالكني ألمور أنفسهموات

  .واختلفوا يف وكالة احلاضر الذكر الصحيح
  .فقال مالك جتوز وكالة احلاضر الصحيح الذكر وبه قال الشافعي

  .وقال أبو حنيفة ال جتوز وكالة الصحيح احلاضر وال املرأة إال أن تكون برزة
عل الغري عن فعل الغري إال ما دعت إليه الضرورة وانعقد اإلمجاع عليه قال ال جتوز فمن رأى أن األصل ال ينوب ف

  .نيابة من اختلف يف نيابته
ومن رأى أن األصل هو اجلواز قال الوكالة يف كل شيء جائزة إال فيما أمجع على أنه ال تصح فيه من العبادات وما 

  .جرى جمراها
  .يف الوكيل) الركن الثاين(

ل أن ال يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه يف الشيء الذي وكل فيه فال يصح توكيل الصيب وال اجملنون وشرط الوكي
  .وال املرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح

  .أما عند الشافعي فال مبباشرة وال بواسطة أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح



  .وجيوز عند مالك بالواسطة الذكر
  .ما فيه التوكيلفي) الركن الثالث(

وشرط حمل التوكيل أن يكون قابال للنيابة مثل البيع واحلوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة 
واملصارفة واجملاعلة واملساقاة والطالق والنكاح واخللع والصلح وال جتوز يف العبادات البدنية وجتوز يف املالية 

  دكالصدقة والزكاة واحلج وجتوز عن

مالك يف اخلصومة على اإلقرار واإلنكار وقال الشافعي يف أحد قوليه ال جتوز على اإلقرار وشبه ذلك بالشهادة 
  .واألميان وجتوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك وعند الشافعي مع احلضور قوالن

خلصومة هل يتضمن اإلقرار أم ال فقال والذين قالوا إن الوكالة جتوز على اإلقرار اختلفوا يف مطلق الوكالة على ا
  .مالك ال يتضمن

  .وقال أبو حنيفة يتضمن
وأما الوكالة فهي عقد يلزم باإلجياب والقبول كسائر العقود وليست هي من العقود الالزمة بل ) الركن الرابع(

  .اجلائزة على ما نقوله يف أحكام هذا العقد
  .ليت تقع عنده بالتوكيل العام الذي ال يسمى فيه شيء دون شيءوهي ضربان عند مالك عامة وخاصة فالعامة هي ا

وذلك أنه إن مسى عنده مل ينتفع بالتعميم والتفويض وقال الشافعي ال جتوز الوكالة بالتعميم وهي غرر وإمنا جيوز 
  .منها ما مسي وحدد ونص عليه وهو األقيس إذ كان األصل فيها املنع إال ما وقع عليه اإلمجاع

  لثاين يف األحكامالباب ا
  .وأما األحكام فمنها أحكام العقد ومنها أحكام فعل الوكيل

فأما هذا العقد فهو كما قلنا عقد غري الزم للوكيل أن يدع الوكالة مىت شاء عند اجلميع لكن أبو حنيفة يشترط يف 
  .ذلك حضور املوكل وللموكل أن يعزله مىت شاء قالوا إال أن تكون وكالة يف خصومة

أصبغ له ذلك ما مل يشرف على متام احلكم وليس للوكيل أن يعزل نفسه يف املوضع الذي ال جيوز أن يعزله  وقال
  .املوكل وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور اخلصم عند مالك والشافعي

  .وقال أبو حنيفة ذلك من شروطه
  .وكذلك ليس من شرط إثباهتا عند احلاكم حضوره عند مالك

  .من شرطه وقال الشافعي
  .واختلف أصحاب مالك هل تنفسخ الوكالة مبوت املوكل على قولني

فإذا قلنا تنفسخ باملوت كما تنفسخ بالعزل فمىت يكون الوكيل معزوال والوكالة منفسخة يف حق من عامله يف 
  .املذهب فيه ثالثة أقوال األول أهنا تنفسخ يف حق اجلميع باملوت والعزل

  .حق كل واحد منهم بالعلموالثاين أهنا تنفسخ يف 
  .فمن علم انفسخت يف حقه ومن مل يعلم مل تنفسخ يف حقه

  والثالث أهنا تنفسخ يف حق من عامل الوكيل

بعلم الوكيل وإن مل يعلم هو وال تنفسخ يف حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا مل يعلم الوكيل ولكن من دفع إليه شيئا 
  .من يعلم أنه ليس بوكيلبعد العلم بعزله ضمنه ألنه دفع إىل 



وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة أحدها إذا وكل على بيع شيء هل جيوز له أن يشتريه لنفسه فقال مالك 
  .جيوز

وقد قيل عنه ال جيوز وقال الشافعي ال جيوز وكذلك عند مالك األب والوصي ومنها إذا وكله يف البيع وكالة 
بيع إال بثمن مثله نقدا بنقد البلد وال جيوز إن باع نسيئة أو بغري نقد البلد أو بغري مثن مطلقة مل جيز له عند مالك أن ي

املثل وكذلك األمر عنده يف الشراء وفرق أبو حنيفة بني البيع والشراء ملعني فقال جيوز يف البيع أن يبيع بغري مثن 
ريه إال بثمن املثل نقدا ويشبه أن يكون أبو حنيفة املثل وأن يبيع نسيئة ومل جيز إذا وكله يف شراء عبد بعينه أن يشت

إمنا فرق بني الوكالة على شراء شيء بعينه ألن من حجته أنه كما أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من مثن مثله ونساء 
ملصلحة يراها يف ذلك كله كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله منزلته وقول اجلمهور أبني وكل ما يعتدي فيه الوكيل 

من عند من يرى أنه تعدى وإذا اشترى الوكيل شيئا وأعلم أن الشراء للموكل فامللك ينتقل إىل املوكل وقال أبو ض
  .حنيفة إىل الوكيل أوال مث إىل املوكل

  .وإذا دفع الوكيل دينا عن املوكل ومل يشهد فأنكر الذي له الدين القبض ضمن الوكيل
  الباب الثالث خمالفة املوكل للوكيل

اختالف الوكيل مع املوكل فقد يكون يف ضياع املال الذي استقر عند الوكيل وقد يكون يف دفعه إىل املوكل وأما 
وقد يكون يف مقدار الثمن الذي باع به أو اشترى إذا أمره بثمن حمدود وقد يكون يف املثمون وقد يكون يف تعيني 

  .من أمره بالدفع إليه وقد يكون يف دعوى التعدي
يف ضياع املال فقال الوكيل ضاع مين وقال املوكل مل يضع فالقول قول الوكيل إن كان مل يقبضه ببينة  فإذا اختلفا

فإن كان املال قد قبضه الوكيل من غرمي املوكل ومل يشهد الغرمي على الدفع مل يربأ الغرمي بإقرار الوكيل عند مالك 
  وغرم

  .قد قبضه ببينة برئ ومل يلزم الوكيل شيء ثانية وهل يرجع الغرمي على الوكيل فيه خالف وإن كان
  .وأما إذا اختلفا يف الدفع فقال الوكيل دفعته إليك وقال املوكل ال فقيل القول قول الوكيل

  .وقيل القول قول املوكل
  .وقيل إن تباعد ذلك فالقول قول الوكيل

 تفت السلعة فالقول قول املشتري وإن وأما اختالفهم يف مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء فقال ابن القاسم إن مل
  .فاتت فالقول قول الوكيل وقيل يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقيمة

وإن كان اختالفهم يف مقدار الثمن الذي أمره به يف البيع فعند ابن القاسم أن القول فيه قول املوكل ألنه جعل دفع 
  .الثمن مبنزلة فوات السلعة يف الشراء

  .وأما إذا اختلفا فيمن أمره بالدفع ففي املذهب فيه قوالن املشهور أن القول قول املأمور وقيل القول قول اآلمر
وأما إذا فعل الوكيل فعال هو تعد وزعم أن املوكل أمره فاملشهور أن القول قول املوكل وقد قيل إن القول قول 

  .الوكيل إنه قد أمره ألنه قد ائتمنه على الفعل

  اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما بسم
  كتاب اللقطة



  .والنظر يف اللقطة يف مجلتني اجلملة األوىل يف أركاهنا
  .والثانية يف أحكامها

  .يف أركاهنا واألركان ثالثة االلتقاط وامللتقط واللقطة) جلملة األوىل(ا
و أفضل أم الترك فقال أبو حنيفة األفضل االلتقاط ألنه من الواجب على املسلم فأما االلتقاط فاختلف العلماء هل ه

  .أن حيفظ مال أخيه املسلم
وبه قال الشافعي وقال مالك ومجاعة بكراهية االلتقاط وروي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال أمحد وذلك ألمرين 

وملا خياف أيضا من التقصري يف القيام مبا " رق النارضالة املؤمن ح: " أحدمها ما روي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
جيب هلا من التعريف وترك التعدي عليها وتأول الذين رأوا االلتقاط أول احلديث وقالوا أراد بذلك االنتفاع هبا ال 

  .أخذها للتعريف وقال قوم بل لقطها واجب
  وقد قيل إن هذا االختالف إذا كانت اللقطة

  .ام عادلبني قوم مأمونني واإلم
  .قالوا وإن كانت اللقطة بني قوم غري مأمونني واإلمام عادل فواجب التقاطها

  .وإن كانت بني قوم مأمونني واإلمام جائر فاألفضل أن ال يلتقطها
وإن كانت بني قوم غري مأمونني واإلمام غري عادل فهو خمري حبسب ما يغلب على ظنه من سالمتها أكثر من أحد 

ما عدا لقطة احلاج فإن العلماء أمجعوا على أنه ال جيوز التقاطها لنهيه عليه الصالة والسالم عن  الطرفني وهذا كله
ذلك ولقطة مكة أيضا ال جيوز التقاطها إال ملنشد لورود النص يف ذلك واملروي يف ذلك لفظان أحدمها أنه ال ترفع 

  .لقطتها إال ملنشد
واحد أهنا ال ترفع إال ملن ينشدها واملعىن الثاين ال يلتقطها إال من ينشدها والثاين ال يرفع لقتطها إال منشد فاملعىن ال

  .ليعرف الناس
  .وقال مالك تعرف هاتان اللقطتان أبدا

  .فأما امللتقط فهو كل حر مسلم بالغ ألهنا والية واختلف عن الشافعي يف جواز التقاط الكافر
  .قال أبو حامد واألصح جواز ذلك يف دار اإلسالم

  .ويف أهلية العبد والفاسق له قوالن فوجه املنع عدم أهلية الوالية ووجه اجلواز عموم أحاديث اللقطة قال
وأما اللقطة باجلملة فإهنا كل مال ملسلم معرض للضياع كان ذلك يف عامر األرض أو غامرها واجلماد واحليوان يف 

  .ذلك سواء إال اإلبل باتفاق
  .الد اجلهينواألصل يف اللقطة حديث يزيد بن خ

  .جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن اللقطة"وهو متفق على صحته أنه قال 
فقال اعرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأنك هبا قال فضالة الغنم يا رسول اهللا قال 

  .هي لك أو ألخيك أو للذئب
  .قال فضالة اإلبل
وهذا احلديث يتضمن معرفة ما " عها سقاؤها وحذاؤها وترد املاء وتأكل الشجر حىت يلقاها رهباقال ما لك وهلا م
  .يلتقط مما ال يلتقط

  .ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون يف العام وبعده ومباذا يستحقها مدعيها



  .فأما اإلبل فاتفقوا على أهنا ال تلتقط
  .واتفقوا على الغنم أهنا تلتقط

  .روترددوا يف البق
  .والنص عن الشافعي أهنا كاإلبل

  .وعن مالك أهنا كالغنم
  .وعنه خالف

  .وأما حكم التعريف فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما مل تكن من الغنم) اجلملة الثانية(
  .واختلفوا يف حكمها بعد السنة

  فاتفق

عي وأمحد وأبو عبيد وأبو ثور إذا انقضت كان له أن فقهاء األمصار مالك والثوري واألوزاعي وأبو حنيفة والشاف
  .يأكلها إن كان فقريا أو يتصدق هبا إن كان غنيا

  .فإن جاء صاحبها كان خمريا بني أن جييز الصدقة فينزل على ثواهبا أو يضمنه إياها
أبو حنيفة ليس له أن واختلفوا يف الغين هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد احلول فقال مالك والشافعي له ذلك وقال 

يأكلها أو يتصدق هبا وروي مثل قوله عن علي وابن عباس ومجاعة من التابعني وقال األوزاعي إن كان ماال كثريا 
  .جعله يف بيت املال وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمرو ابن مسعود وابن عمر وعائشة

  .ظاهروكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إال أهل ال
  واستدل مالك والشافعي بقوله

  .ومل يفرق بني غين وفقري" فشأنك هبا"عليه الصالة والسالم 
لقيت أويس بن كعب فقال وجدت صرة فيها "ومن احلجة هلما ما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال 

أجد مث أتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها مائة دينار فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عرفها حوال فعرفتها فلم 
  ".فاستنفقها"وخرج الترمذي وأبو داود " ووكاءها فإن جاء صاحبها وإال فاستمتع هبا

فسبب اخلالف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة ألصل الشرع وهو أنه ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب 
قال ال جيوز فيها تصرف " فشأنك هبا"عد التعريف نفس منه فمن غلب هذا األصل على ظاهر احلديث وهو قوله ب

إال بالصدقة فقط على أن يضمن إن مل جيز صاحب اللقطة الصدقة ومن غلب ظاهر احلديث على هذا األصل ورأى 
أنه مستثىن منه قال حتل له بعد العام وهي مال من ماله ال يضمنها إن جاء صاحبها ومن توسط قال يتصرف بعد 

  .انت عينا على جهة الضمانالعام فيها وإن ك
وأما حكم دفع اللقطة ملن ادعاها فاتفقوا على أهنا ال تدفع إليه إذا مل يعرف العفاص وال الوكاء واختلفوا إذا عرف 
ذلك هل حيتاج مع ذلك إىل بينة أم ال فقال مالك يستحق بالعالمة وال حيتاج إىل بينة وقال أبو حنيفة والشافعي ال 

  .يستحق إال ببينة
  :وسبب اخلالف

معارضة األصل يف اشتراط الشهادة يف صحة الدعوى لظاهر هذا احلديث فمن غلب األصل قال ال بد من البينة 
  وإمنا اشترط. ومن غلب ظاهر احلديث قال ال حيتاج إىل بينة



صاحبها اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء "الشهادة يف ذلك الشافعي وأبو حنيفة ألن قوله عليه الصالة والسالم 
حيتمل أن يكون إمنا أمره مبعرفة العفاص والوكاء لئال ختتلط عنده بغريها وحيتمل أن يكون أمره " وإال فشأنك هبا

بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاء فلما وقع االحتمال وجب الرجوع إىل األصل فإن األصول ال تعارض 
 نذكرها بعد وعند مالك وأصحابه أن على صاحب اللقطة أن باالحتماالت املخالفة هلا إال أن تصبح الزيادة اليت

يصف مع العفاص والوكاء صفة الدنانري والعدد قالوا وذلك موجود يف بعض روايات احلديث ولفظه فإن جاء 
صاحبها ووصف عفاصها ووكاءها وعددها فادفعها إليه قالوا ولكن اليضره اجلهل بالعدد إذا عرف العفاص 

  .والوكاء
  .ن زاد فيهوكذلك إ

  .واختلفوا إن نقص من العدد على قولني
  .وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء

  .وأما إذا غلط فيها فال شيء له
وأما إذا عرف إحدى العالمتني اللتني وقع النص عليهما وجهل األخرى فقيل إنه ال شيء له إال مبعرفتهما مجيعا 

  .ءوقيل يدفع إليه بعد االستربا
  .وقيل إن ادعى اجلهالة استربئ وإن غلط مل تدفع إليه

  .واختلف املذهب إذا أتى بالعالمة املستحقة هل يدفع إليه بيمني أو بغري ميني فقال ابن القاسم بغري ميني
  .وقال أشهب بيمني
  .وأما ضالة الغنم

لعمران أن يأكلها لقوله عليه الصالة فإن العلماء اتفقوا على أن لواجد ضالة الغنم يف املكان القفر البعيد من ا
واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم ال فقال مجهور العلماء " هي لك أو ألخيك أو للذئب: "والسالم يف الشاة

  .إنه يضمن قيمتها وقال مالك يف أشهر األقاويل عنه إنه ال يضمن
  :وسبب اخلالف

إال أن مالكا هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهر ومل جيز  معارضة الظاهر كما قلنا لألصل املعلوم من الشريعة
  .كذلك التصرف فيما وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ههنا

  .وعنه رواية أخرى أنه يضمن
  .وكذلك كل طعام ال يبقى إذا خشي عليه التلف إن تركه

يد ملتقطه وخيشى عليه التلف إن وحتصيل مذهب مالك عند أصحابه يف ذلك أهنا على ثالثة أقسام قسم يبقى يف 
تركه كالعني والعروض وقسم ال يبقى يف يد ملتقطه وخيشى عليه التلف إن ترك كالشاة يف القفر والطعام الذي 

  .يسرع إليه الفساد
  .وقسم ال خيشى عليه التلف

  .فأما القسم األول وهو ما يبقى يف يد ملتقطه وخيشى عليه التلف
ام أحدها أن يكون يسريا ال بال له وال قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه ال يطلبه لتفاهته فهذا فإنه ينقسم إىل ثالثة أقس

  .ال يعرف عنده وهو ملن وجده
لوال أن تكون من : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بتمرة يف الطريق فقال"واألصل يف ذلك ما روي 



  .عصا والسوط وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلكومل يذكر فيها تعريفا وهذا مثل ال" الصدقة ألكلتها
  .والثاين أن يكون يسريا إال أن له قدرا ومنفعة فهذا ال اختالف يف املذهب يف تعريفه

  .واختلفوا يف قدر ما يعرف فقيل سنة وقيل أياما
  .وأما الثالث فهو أن يكون كثريا أو له قدر
  .فهذا ال اختالف يف وجوب تعريفه حوال

م الثاين وهو ما ال يبقى بيد ملتقطه وخيشى عليه التلف فإن هذا يأكله كان غنيا كان أو فقريا وهل يضمن وأما القس
فيه روايتان كما قلنا األشهر أن ال ضمان عليه واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد يف احلاضرة فقيل ال ضمان 

  .ضمن أو يأكله فيضمنعليه وقيل عليه الضمان وقيل بالفرق بني أن يتصدق به فال ي
وأما القسم الثالث فهو كاإلبل أعين أن االختيار عنده فيه الترك للنص الوارد يف ذلك فإن أخذها وجب تعريفها 
واالختيار تركها وقيل يف املذهب هو عام يف مجيع األزمنة وقيل إمنا هو يف زمان العدل وأن الفضل يف زمان غري 

لذي تعرف فيه فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت العدل التقاطها وأما ضماهنا يف ا
عنده أنه غري ضامن واختلفوا إذا مل يشهد فقال مالك والشافعي وأبو يوسف وحممد بن احلسن ال ضمان عليه إن مل 

  .يضيع وإن مل يشهد وقال أبو حنيفة وزفر يضمنها إن هلكت ومل يشهد
فعي بأن اللقطة وديعة فال ينقلها ترك اإلشهاد من األمانة إىل الضمان قالوا وهي وديعة مبا جاء واستدل مالك والشا

  .من حديث سليمان بن بالل وغريه أنه قال إن جاء صاحبها وإال فلتكن وديعة عندك
: " سلمواستدل أبو حنيفة وزفر حبديث مطرف بن الشخري عن عياض بن محار قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

وإال فهو مال اهللا . من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل عليها وال يكتم وال يعنت فإن جاء صاحبها فهو أحق هبا
  ".يؤتيه من يشاء

  وحتصيل املذهب يف ذلك أن واجد اللقطة

  .عند مالك ال خيلو التقاطه هلا من ثالثة أوجه أحدها أن يأخذها على جهة االغتيال هلا
  .على جهة االلتقاط والثاين أن يأخذها

والثالث أن يأخذها ال على جهة االلتقاط وال على جهة االغتيال فإن أخذها على جهة االلتقاط فهي أمانة عنده 
عليه حفظها وتعريفها فإن ردها بعد أن التقطها فقال ابن القاسم يضمن وقال أشهب ال يضمن إذا ردها يف موضعها 

  .ة والقول قوله يف تلفها دون ميني إال أن يتهمفإن ردها يف غري موضعها ضمن كالوديع
  .وأما إذا قبضها مغتاال هلا فهو ضامن هلا ولكن ال يعرف هذا الوجه إال من قبله

وأما الوجه الثالث فهو مثل أن جيد ثوبا فيأخذه وهو يظنه لقوم بني يديه ليسأهلم عنه فهذا إن مل يعرفوه وال ادعوه 
  .ضمان عليه باتفاق عند أصحاب مالككان له أن يرده حيث وجده وال 

وتتعلق هبذا الباب مسألة اختلف العلماء فيها وهو العبد يستهلك اللقطة فقال مالك إهنا يف رقبته إما إن يسلمه 
سيده فيها وإما أن يفديه بقيمتها هذا إذا كان استهالكه قبل احلول فإن استهلكها بعد احلول كانت دينا عليه ومل 

  .قال الشافعي إن علم بذلك السيد فهو الضامن وإن مل يعلم هبا السيد كانت يف رقبة العبدتكن يف رقبته و
واختلفوا هل يرجع امللتقط مبا أنفق على اللقطة على صاحبها أم ال فقال اجلمهور ملتقط اللقطة متطوع حبفظها فال 

  .يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة
أن تكون النفقة عن إذن احلاكم وهذه املسألة هي من أحكام االلتقاط وهذا  وقال الكوفيون ال يرجع مبا أنفق إال



  .القدر كاف حبسب غرضنا يف هذا الباب
  باب يف اللقيط

والنظر يف أحكام االلتقاط ويف امللتقط واللقيط ويف أحكامه وقال الشافعي كل شيء ضائع ال كافل له فالتقاطه من 
  .ه خيفة االسترقاق خالففروض الكفايات ويف وجوب اإلشهاد علي

  .واخلالف فيه مبين على االختالف يف اإلشهاد على اللقطة
واللقيط هو الصيب الصغري غري البالغ وإن كان مميزا ففيه يف مذهب الشافعي تردد وامللتقط هو كل حر عدل رشيد 

  وليس العبد واملكاتب مبلتقط والكافر يلتقط الكافر دون املسلم ألنه ال والية

يه ويلتقط املسلم الكافر وينزع من يد الفاسق واملبذر وليس من شرط امللتقط الغىن وال تلزم نفقة امللتقط على له عل
  .من التقطه وإن أنفق مل يرجع عليه بشيء

وأما أحكامه فإنه حيكم له حبكم اإلسالم إن التقطه يف دار املسلمني وحيكم للطفل باإلسالم حبكم أبيه عند مالك 
  .ي حبكم من أسلم منهما وبه قال ابن وهب من أصحاب مالكوعند الشافع

وقد اختلف يف اللقيط فقيل إنه عبد ملن التقطه وقيل إنه حر ووالؤه ملن التقطه وقيل إنه حر ووالؤه للمسلمني وهو 
مذهب مالك والذي تشهد له األصول إال أن يثبت يف ذلك أثر ختصص به األصول مثل قوله عليه الصالة والسالم 

  ".ترث املرأة ثالثة لقيطها وعتيقها وولدها الذي العنت عليه"

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب الوديعة

وجل املسائل املشهورة بني فقهاء األمصار يف هذا الكتاب هي يف أحكام الوديعة فمنها أهنم اتفقوا على أهنا أمانة ال 
  .ة إال ما حكي عن عمر بن اخلطابمضمون

قال املالكيون والدليل على أهنا أمانة أن اهللا أمر برد األمانات ومل يأمر باإلشهاد فوجب أن يصدق املستودع يف 
دعواه رد الوديعة مع ميينه إن كذبه املودع قالوا إال أن يدفعها إليه ببينة فإنه ال يكون القول قوله قالوا ألنه إذا 

ه ببينة فكأنه ائتمنه على حفظها ومل يأمتنه على ردها فيصدق يف تلفها وال يصدق على ردها هذا هو دفعها إلي
املشهور عن مالك وأصحابه وقد قيل عن ابن القاسم إن القول قوله وإن دفعها إليه ببينة وبه قال الشافعي وأبو 

ألمانة وهذا فيمن دفع األمانة إىل اليد اليت حنيفة وهو القياس ألنه فرق بني التلف ودعوى الرد ويبعد أن تنتقض ا
  .دفعتها إليه

وأما من دفعها إىل غري اليد اليت دفعتها إليه فعليه ما على ويل اليتيم من اإلشهاد عند مالك وإال ضمن يريد قول اهللا 
قابض القبض فال يصدق املستودع يف الدفع عند فإن أنكر ال} فَإِذَا َدفَْعُتْم إِلَيْهِْم أَمَْوالَُهْم فَأَشْهُِدوا َعلَْيهِْم{ عز وجل 

مالك وأصحابه إال ببينة وقد قيل إنه يتخرج من املذهب أنه يصدق يف ذلك وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة 
  بدفعها إىل الذي دفعها

إن أقر املدفوع أو مل يأمر وقال أبو حنيفة إن كان ادعى دفعها إىل من أمره بدفعها فالقول قول املستودع مع ميينه ف
إليه بالوديعة أعين إذا كان غري املودع وادع التلف فال خيلو أن يكون املستودع دفعها إىل أمانة وهو وكيل 

املستودع أو إىل ذمة فإن كان القابض أمينا فاختلف يف ذلك قول ابن القاسم فقال مره يربأ الدافع بتصديق القابض 



  .ومرة قال ال يربأ الدافع إال بإقامة البينة على الدفع أو يأيت القابض باملال وتكون املصيبة من اآلمر الوكيل بالقبض
وأما إن دفع إىل ذمة مثل أن يقول رجل للذي عنده الوديعة ادفعها إيل سلفا أو تسلفا يف سلعة أو ما أشبه ذلك فإن 

  .نكانت الذمة قائمة برئ الدافع يف املذهب من غري خالف وإن كانت الذمة خربة فقوال
والسبب يف هذا االختالف كله أن األمانة تقوي دعوى املدعي حىت يكون القول قوله مع ميينه فمن شبه أمانة الذي 

أمره املودع أن يدفعها إليه أعين الوكيل بأمانة املودع عنده قال يكون القول قوله يف دعواه التلف كدعوى 
ربأ الدافع بتصديق القابض مع دعوى التلف ومن رأى املستودع عنده ومن رأى أن تلك األمانة أضعف قال ال ي

املأمور مبنزله اآلمر قال القول قول الدافع للمأمور كما كان القول قوله مع اآلمر وهو مذهب أيب حنيفة ومن رأى 
أنه أضعف منه قال الدافع ضامن إال أن حيضر القابض املال وإذا أودعها بشرط الضمان فاجلمهور على أنه ال 

  .قال الغري يضمنيضمن و
  وباجلملة فالفقهاء يرون بأمجعهم أنه ال ضمان على صاحب الوديعة إال أن يتعدى وخيتلفون

يف أشياء هل هي تعد أم ليس بتعد فمن مسائلهم املشهورة يف هذا الباب إذا أنفق الوديعة مث رد مثلها أو أخرجها 
ردها وقال أبو حنيفة إن ردها بعينها قبل أن ينفقها مل  لنفقته مث ردها فقال مالك يسقط عنه الضمان حبالة مثل إذا

يضمن وإن رد مثلها ضمن وقال عبد امللك والشافعي يضمن يف الوجهني مجيعا فمن غلظ األمر ضمنه إياها 
  .بتحريكها ونية استنفاقها ومن رخص مل يضمنها إذا أعاد مثلها

ر هبا إال أن تعطى له يف سفر وقال أبو حنيفة له أن يسافر ومنها اختالفهم يف السفر هبا فقال مالك ليس له أن يساف
  .هبا إذا كان الطريق آمنا ومل ينهه صاحب الوديعة

  ومنها أنه ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة غريه من غري عذر فإن فعل ضمن وقال

أن يستودع ما أودع عند  أبو حنيفة إن أودعها عند من تلزمه نفقته مل يضمن ألنه شبهه بأهل بيته وعند مالك له
  .عياله الذين يأمنهم وهم حتت غلقه من زوج أو ولد أو أمة ومن أشبههم

وباجلملة فعند اجلميع أنه جيب عليه أن حيفظها مما جرت به عادة الناس أن حتفظ أمواهلم فما كان بينا من ذلك أنه 
 املذهب فيمن جعل وديعة يف جيبه فذهبت حفظ اتفق عليه وما كان غري بني أنه حفظ اختلف فيه مثل اختالفهم يف

  .واألشهر أنه يضمن وعند ابن وهب أن من أودع وديعة يف املسجد فجعلها على نعله فذهبت أنه ال ضمان عليه
وخيتلف يف املذهب يف ضماهنا بالنسيان مثل أن ينساها يف موضع أو ينسى من دفعها إليه أو يدعيها رجالن فقيل 

  .وقيل إنه يضمن لكل واحد منهماحيلفان وتقسم بينهما 
وإذا أراد السفر فله عند مالك أن يودعها عند ثقة من أهل البلد وال ضمان عليه قدر على دفعها إىل احلاكم أو مل 

  .يقدر
واختلف يف ذلك أصحاب الشافعي فمنهم من يقول إن أودعها لغري احلاكم ضمن وقبول الوديعة عند مالك ال جيب 

ء من يرى أنه واجب إذا مل جيد املودع من يودعها عنده وال أجر للمودع عنده على حفظ يف حال ومن العلما
  .الوديعة وما حتتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى رهبا

واختلفوا من هذا الباب يف فرع مشهور وهو فيمن أودع ماال فتعدى فيه واجتر به فربح فيه هل ذلك الربح حالل 
أبو يوسف ومجاعة إذا رد املال طاب له الربح وإن كان غاصبا للمال فضال عن أن له أم ال فقال مالك والليث و

  .يكون مستودعا عنده
  .وقال أبو حنيفة وزفر وحممد بن احلسن يؤدي األصل ويتصدق بالربح وقال قوم لرب الوديعة األصل والربح



ة فاسد وهؤالء هم الذين أوجبوا وقال قوم هو خمري بني األصل والربح وقال قوم البيع الواقع يف تلك التجار
  .التصدق بالربح إذا مات

  .فمن اعترب التصرف قال الربح للمتصرف ومن اعترب األصل قال الربح لصاحب املال
ولذلك ملا أمر عمر رضي اهللا عنه ابنيه عبد اهللا وعبيد اهللا أن يصرفا املال الذي أسلفهما أبو موسى األشعري من 

ا قيل له لو جعلته قراضا فأجاب إىل ذلك ألنه قد روي أنه قد حصل للعامل جزء بيت املال فاجترا فيه فرحب
  .ولصاحب املال جزء وأن ذلك عدل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب العارية

املستعري واملعار والصيغة أما اإلعارة فهي فعل والنظر يف العارية يف أركاهنا وأحكامها وأركاهنا مخسة اإلعارة واملعري و
خري ومندوب إليه وقد شدد فيها قوم من السلف األول روي عن عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن مسعود أهنما قاال 

قدر وما أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو واحلبل وال} َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ{:يف قوله تعاىل 
أشبه ذلك وأما املعري فال يعترب فيه إال كونه مالكا للعارية إما لرقبتها وإما ملنفعتها واألظهر أهنا ال تصلح من املستعري 

  .أعين أن يعريها
وأما العارية فتكون يف الدور واألرضني واحليوان ومجيع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة االستعمال ولذلك ال 

  .حة اجلواري لالستمتاع ويكره لالستخدام إال أن تكون ذات حمرمجتوز إبا
وأما صيغة اإلعارة فهي كل لفظ يدل على اإلذن وهي عقد جائز عند الشافعي وأيب حنيفة أي للمعري أن يسترد 
 عاريته إذا شاء وقال مالك يف املشهور ليس له استرجاعها قبل االنتفاع وإن شرط مدة لزمته تلك املدة وإن مل

  .يشترط مدة لزمته من املدة ما يرى الناس أنه مدة ملثل تلك العارية
  :وسبب اخلالف

  .ما يوجد فيها من شبه العقود الالزمة وغري الالزمة
وأما األحكام فكثرية وأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة فمنهم من قال إهنا مضمونة وإن قامت البينة على تلفها 

قويل مالك ومنهم من قال نقيض هذا وهو أهنا ليست مضمونة أصال وهو قول وهو قول أشهب والشافعي وأحد 
أيب حنيفة ومنهم من قال يضمن فيما يغاب عليه إذا مل يكن على التلف بينة وال يضمن فيما ال يغاب عليه وال فيما 

  .قامت البينة على تلفه وهو مذهب مالك املشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه
  :وسبب اخلالف

بل عارية "رض اآلثار يف ذلك وذلك أنه ورد يف احلديث الثابت أنه قال عليه الصالة والسالم لصفوان بن أمية تعا
فمن رجح وأخذ " ليس على املستعري ضمان:" وروي عنه أنه قال " بل عارية مؤداة"ويف بعضها " مضمونة مؤداة 

  هبذا أسقط الضمان عنه ومن أخذ حبديث صفوان

مان ومن ذهب مذهب اجلمع فرق بني ما يغاب عليه وبني ما ال يغاب عليه فحمل هذا الضمان بن أمية ألزمه الض
غري " ليس على املستعري ضمان"على ما يغاب عليه واحلديث اآلخر على ما ال يغاب عليه إال أن احلديث الذي فيه 

ة مقبوضة ملنفعة الدافع مشهور وحديث صفوان صحيح ومن مل ير الضمان شبهها بالوديعة ومن فرق قال الوديع



  .والعارية ملنفعة القابض
واتفقوا يف اإلجارة على أهنا غري مضمونة أعين الشافعي وأبا حنيفة ومالكا ويلزم الشافعي إذا سلم أنه ال ضمان 

عليه يف اإلجارة أن ال يكون ضمان يف العارية إن سلم أن سبب الضمان هو االنتفاع ألنه إذا مل يضمن حيث قبض 
  عتهما فأحرى أن ال يضمن حيث قبض ملنفعته إذاملنف

  .كانت منفعة الدافع مؤثرة يف إسقاط الضمان
واختلفوا إذا شرط الضمان فقال قوم يضمن وقال قوم ال يضمن والشرط باطل وجييء على قول مالك إذا اشترط 

العارية ألن الشرط خيرج العارية  الضمان يف املوضع الذي ال جيب فيه عليه الضمان أن يلزم إجارة املثل يف استعماله
عن حكم العارية إىل باب اإلجارة الفاسدة إذا كان صاحبها مل يرض أن يعري إال بأن خيرجها يف ضمانه فهو عوض 

  .جمهول فيجب أن يرد إىل معلوم
لك باخليار واختلف عن مالك والشافعي إذا غرس املستعري و بىن مث انقضت املدة اليت استعار إليها فقال مالك املا

وإن شاء أخذ املستعري بقلع غراسته وبنائه وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعا إذا كان مما له قيمة بعد القلع وسواء عند 
مالك انقضت املدة احملدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة وقال الشافعي إذا مل يشترط عليه القلع فليس له مطالبته 

بأجر يعطاه أو ينقض بأرش أو يتملك ببدل فأيها أراد املعري أجرب عليه املستعري فإن أىب بالقلع بل خيري املعري بأن يبقيه 
  .كلف تفريغ امللك

ويف جواز بيعه للنقض عنده خالف ألنه معرض للنقض فرأى الشافعي أن أخذه املستعري بالقلع دون أرش هو ظلم 
الشروط وعند مالك أنه إن استعمل العارية  ورأى مالك أن عليه إخالء احملل وأن العرف يف ذلك يتنزل منزلة

  .استعماال ينقصها عن استعمال املأذون فيه ضمن ما نقصها باالستعمال
  واختلفوا من هذا الباب يف الرجل يسأل جاره أن يعريه جداره ليغرز فيه

 فيه فقال مالك وأبو خشبة ملنفعته وال تضر صاحب اجلدار وباجلملة يف كل ما ينتفع به املستعري وال ضرر على املعري
حنيفة ال يقضى عليه به إذ العارية ال يقضى هبا وقال الشافعي وأمحد وأبو ثور وداود ومجاعة أهل احلديث يقضى 

  .بذلك
ال مينع "وحجتهم ما خرجه مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .مث يقول أبو هريرة ما يل أراكم عنها معرضني واهللا ألرمني هبا بني أكتافكم" جدارهأحدكم جاره أن يغرز خشبة يف 
واحتجوا أيضا مبا رواه مالك عن عمر بن اخلطاب أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له من العريض فأرادوا أن مير 

منه أوال وآخرا وال به يف أرض حممد بن مسلمة فأىب حممد فقال له الضحاك أنت متنعين وهو لك منفعة تسقي 
يضرك فأىب حممد فكلم فيه الضحاك عمر بن اخلطاب فدعا عمر حممد بن مسلمة فأمره أن خيلي سبيله قال حممد ال 
فقال عمر ال متنع أخاك ما ينفعه وال يضرك فقال حممد ال فقال عمر واهللا ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن 

  .مير به ففعل الضحاك
و بن حيىي املازين عن أبيه أنه قال كان يف حائط جدي ربيع لعبد الرمحن بن عوف فأراد أن وكذلك حديث عمر

  .حيوله إىل ناحية من احلائط فمنعه صاحب احلائط فكلم عمر بن اخلطاب فقضى لعبد الرمحن بن عوف بتحويله
  .وقد عذل الشافعي مالكا إلدخاله هذه األحاديث يف موطئه وتركه األخذ هبا

وعند الغري " ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه" لك وأيب حنيفة قوله عليه الصالة والسالم وعمدة ما
  .أن عموم هذا خمصص هبذه األحاديث وخباصة حديث أيب هريرة



وعند مالك أهنا حممولة على الندب وأنه إذا أمكن أن تكون خمتصة وأن تكون على الندب فحملها على الندب أوىل 
  .العام على اخلاص إمنا جيب إذا مل ميكن بينهما مجع ووقع التعارض ألن بناء

  .وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه ال يؤخذ بقضاء عمر على حممد بن مسلمة يف اخلليج
ويؤخذ بقضائه لعبد الرمحن بن عوف يف حتويل الربيع وذلك أنه رأى أن حتويل الربيع أيسر من أن مير عليه بطريق مل 

  .يكن قبل
  .ا القدر كاف حبسب غرضناوهذ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب الغصب

  .وفيه بابان األول يف الضمان وفيه ثالثة أركان األول املوجب للضمان
  .والثاين ما فيه الضمان

  .والثالث الواجب
  .وأما الباب الثاين فهو يف الطوارئ على املغصوب

  الباب األول يف الضمان
وأما املوجب للضمان فهو إما املباشرة ألخذ املال املغصوب أو إلتالفه وإما املباشرة للسبب املتلف ) الركن األول(

  .وإما إثبات اليد عليه
واختلفوا يف السبب الذي حيصل مبباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر هل حيصل به ضمان أم ال 

  .أن يفتح قفصا فيه طائر فيطري بعد الفتح وذلك مثل
فقال مالك يضمنه هاجه على الطريان أو مل يهجه وقال أبو حنيفة ال يضمن على حال وفرق الشافعي بني أن يهيجه 

  .على الطريان أو ال يهيجه فقال يضمن إن هاجه وال يضمن إن مل يهجه
يقوالن إن حفره حبيث أن يكون حفره تعديا ضمن  ومن هذا من حفر بئرا فسقط فيه شيء فهلك فمالك والشافعي

ما تلف فيه وإال مل يضمن وجييء على أصل أيب حنيفة أنه ال يضمن يف مسألة الطائر وهل يشترط يف املباشرة العمد 
أو ال يشترط فاألشهر أن األموال تضمن عمدا وخطأ وإن كانوا قد اختلفوا يف مسائل جزئية من هذا الباب وهل 

أن يكون خمتارا فاملعلوم عند الشافعي أنه يشترط أن يكون خمتارا ولذلك رأى على املكره الضمان أعين  يشترط فيه
  .املكره على اإلتالف

وأما ما جيب فيه الضمان فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو ) الركن الثاين(
ول باتفاق واختلفوا فيما ال ينقل وال حيول مثل العقار فقال اجلمهور سلطت اليد عليه ومتلك وذلك فيما ينقل وحي

  .إهنا تضمن بالغصب
  أعين أهنا إن اهندمت الدار ضمن قيمتها وقال

هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل وحيول فمن : وسبب اختالفهم. أبو حنيفة ال يضمن
   جيعل حكم ذلك واحدا قال ال ضمانجعل حكم ذلك واحدا قال بالضمان ومن مل

  الركن الثالث وهو الواجب يف الغصب والواجب على الغاصب إن كان املال قائما عنده



بعينه مل تدخله زيادة وال نقصان أن يرده بعينه وهذا ال خالف فيه فإذا ذهبت عينه فإهنم اتفقوا على أنه إذا كان 
  .مثل ما استهلك صفة ووزنامكيال أو موزونا أن على الغاصب املثل أعين 

  .واختلفوا يف العروض فقال مالك ال يقضى يف العروض من احليوان وغريه إال بالقيمة يوم استهلك
  .وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود الواجب يف ذلك املثل وال تلزم القيمة إال عند عدم املثل

من أعتق شقصا له يف عبد قوم عليه الباقي "سلم وعمدة مالك حديث أيب هريرة املشهور عن النيب صلى اهللا عليه و
  .احلديث ووجه الدليل منه أنه مل يلزمه املثل وألزمه القيمة" قيمة العدل

وألن منفعة الشيء قد تكون هي املقصودة عند } فَجََزاٌء ِمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ{: وعمدة الطائفة الثانية قوله تعاىل
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان " هلم ما خرجه أبو داود من حديث أنس وغريه املتعدى عليه ومن احلجة 

عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني جارية بقصعة هلا فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة 
وهو يقول غارت  فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم الكسرتني فضم إحدامها إىل األخرى وجعل فيها مجيع الطعام

أمكم كلوا كلوا حىت جاءت قصعتها اليت يف بيتها وحبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القصعة حىت فرغوا فدفع 
أن عائشة كانت هي اليت غارت "ويف حديث آخر " الصحفة الصحيحة إىل الرسول وحبس املكسورة يف بيته
سلم ما كفارة ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل وكسرت اإلناء وأهنا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و

  ".طعام
  الباب الثاين يف الطوارئ

  .والطوارئ على املغصوب إما بزيادة وإما بنقصان وهذان إما من قبل املخلوق وإما من قبل اخلالق
  فأما النقصان الذي يكون بأمر من السماء فإنه

  .الغصب وقيل إن له أن يأخذه ويضمن الغاصب قيمة العيب ليس له إال أن يأخذه ناقصا أو يضمنه قيمته يوم
وأما إن كان النقص جبناية الغاصب فاملغصوب خمري يف املذهب بني أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه وما 

  .نقصته اجلناية يوم اجلناية عند ابن القاسم
 أن يضمنه القيمة أو يأخذه ناقصا وال وعند سحنون ما نقصته اجلناية يوم الغصب وذهب أشهب إىل أنه خمري بني
  .شيء له يف اجلناية كالذي يصاب بأمر من السماء وإليه ذهب ابن املواز

والسبب يف هذا االختالف أن من جعل املغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من 
عليه يف النقصان شيئا سواء أكان من سببه  مناء أو نقصان كأنه حدث يف ملك صحيح فأوجب له الغلة ومل يوجب

  .أو من عند اهللا وهو قياس قول أيب حنيفة
وباجلملة فقياس قول من يضمنه قيمته يوم الغصب فقط ومن جعل املغصوب مضمونا على الغاصب بقيمته يف كل 

فعله أو من عند اهللا  أوان كانت يده عليه آخذة بأرفع القيم وأوجب عليه رد الغلة وضمان النقصان سواء أكان من
  .وهو قول الشافعي أو قياس قوله

  .ومن فرق بني اجلناية اليت تكون من الغاصب وبني اجلناية اليت تكون
بأمر من السماء وهو مشهور مذهب مالك وابن القاسم فعمدته قياس الشبه ألنه رأى أن جناية الغاصب على 

عليه وهو يف ملك صاحبه فهذا هو نكتة االختالف يف  الشيء الذي غصبه هو غصب ثان متكرر منه كما لو جىن
  .هذا الباب فقف عليه

وأما إن كانت اجلناية عند الغاصب فعل الغاصب فاملغصوب خمري بني أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع 



  .يف يد الغاصبالغاصب اجلاين وبني أن يترك الغاصب ويتبع اجلاين حبكم اجلنايات فهذا حكم اجلنايات على العني 
وأما اجلناية على العني من غري أن يغصبها غاصب فإهنا تنقسم عند مالك إىل قسمني جناية تبطل يسريا من املنفعة 
واملقصود من الشيء باق فهذا جيب فيه ما نقص يوم اجلناية وذلك بأن يقوم صحيحا ويقوم باجلناية فيعطى ما بني 

  .القيمتني
بطل الغرض املقصود فإن صاحبه يكون خمريا إن شاء أسلمه للجاين وأخذ قيمته وإن شاء وأما إن كانت اجلناية مما ت

  .أخذ قيمة اجلناية وقال الشافعي وأبو حنيفة ليس له إال قيمة اجلناية
  وسبب االختالف االلتفات إىل احلمل

  .على الغاصب وتشبيه إتالف أكثر املنفعة بإتالف العني
  .حدمها أن يكون بفعل اهللا كالصغري يكرب واملهزول يسمن والعيب يذهبوأما النماء فإنه على قسمني أ

  .والثاين أن يكون مما أحدثه الغاصب
  .فأما األول فإنه ليس بفوت

وأما النماء مبا أحدثه الغاصب يف الشيء املغصوب فإنه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن مالك إىل قسمني أحدمها أن 
  .له عني قائمة كالصبغ يف الثوب والنقش يف البناء وما أشبه ذلك يكون قد جعل فيه من ماله ما

  .والثاين أن ال يكون قد جعل فيه من ماله سوى العمل كاخلياطة والنسج وطحن احلنطة واخلشبة يعمل منها توابيت
ذلك الشيء مما فأما الوجه األول وهو أن جيعل فيه من ماله ما له عني قائمة فإنه ينقسم إىل قسمني أحدمها أن يكون 

  .ميكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيها وما أشبه ذلك
  .والثاين أن ال يقدر على إعادته كالثوب يصبغه والسويق يلته

فأما الوجه األول فاملغصوب منه خمري بني أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حاهلا وإزالة ما له فيها مما جعله من 
لغاصب قيمة ماله فيها من النقض مقلوعا بعد حط أجر القلع وهذا إذا كان الغاصب نقض أو غريه وبني أن يعطي ا

ممن ال يتوىل ذلك بنفسه وال بغريه وإمنا يستأجر عليه وقيل إنه ال حيط من ذلك أجر القلع هذا إن كانت له قيمة 
يعيد له الغاصب ما وأما إن مل تكن له قيمة مل يكن للغاصب على املغصوب فيه شيء ألن من حق املغصوب أن 

  .غصب منه على هيئته فإن مل يطالبه بذلك مل يكن له مقال
وأما الوجه الثاين فهو فيه خمري بني أن يدفع قيمة الصبغ وما أشبه ويأخذ ثوبه وبني أن يضمنه قيمة الثوب يوم غصبه 

ه من الربا ويكون ذلك فوتا يلزم إال يف السويق الذي يلته يف السمن وما أشبه ذلك من الطعام فال خيري فيه ملا يدخل
  .الغاصب فيه املثل أو القيمة فيما ال مثل له

وأما الوجه الثاين من التقسيم األول وهو أن ال يكون أحدث الغاصب فيما أحدثه يف الشيء املغصوب سوى العمل 
  فإن ذلك أيضا ينقسم

  .اخلياطة يف الثوب أو الرفولة قسمني أحدمها أن يكون ذلك يسريا ال ينتقل به الشيء عن امسه مبنزلة
والثاين أن يكون العمل كثريا ينتقل به الشيء املغصوب عن امسه كاخلشبة يعمل منها تابوتا والقمح يطحنه والغزل 

  .ينسجه والفضة يصوغها حليا أو دراهم
  .فأما الوجه األول فال حق فيه للغاصب ويأخذ املغصوب منه الشيء املغصوب معموال



لثاين فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء املغصوب يوم غصبه أو مثله فيما له مثل هذا تفصيل مذهب وأما الوجه ا
ابن القاسم يف هذا املعىن وأشهب جيعل ذلك كله للمغصوب أصله مسألة البنيان فيقول إنه ال حق للغاصب فيما ال 

  .يقدر على أخذه من الصبغ والرفولة والنسج والدباغ والطحني
ن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب وقد قيل إهنما يكونان شريكني هذا وقد روي ع

بقيمة الصبغ وهذا بقيمة الثوب إن أىب رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ وإن أىب الغاصب أن يدفع قيمة الثوب 
  .ة ال تكون إال فيما كان بوجه شبهة جليةوهذا القول أنكره ابن القاسم يف املدونة يف كتاب اللقطة وقال إن الشرك

وقول الشافعي يف الصبغ مثل قول ابن القاسم إال أنه جييز الشركة بينهما ويقول إنه يؤمر الغاصب بقلب الصبغ إن 
أمكنه وإن نقص الثوب ويضمن للمغصوب مقدار النقصان وأصول الشرع تقتضي أن ال يستحل مال الغاصب من 

  .أجل غصبه
لكن هذا جممل " ليس لعرق ظامل حق"منفعة أو عينا إال أن حيتج حمتج بقوله عليه الصالة والسالم وسواء أكان 

ومفهومه األول أنه ليس له منفعة متولدة بني ماله وبني الشيء الذي غصبه أعين ماله املتعلق باملغصوب فهذا هو 
  .حكم الواجب يف عني املغصوب تغري أو مل يتغري

  .يف ذلك يف املذهب على قولني أحدمها أن حكم الغلة حكم الشيء املغصوب وأما حكم غلته فاختلف
والثاين أن حكمها خبالف الشيء املغصوب فمن ذهب إىل أن حكمها حكم الشيء املغصوب وبه قال أشهب من 

يلزمه  أصحاب مالك يقول إمنا تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتهت إليه قيمتها على قول من يرى أن الغاصب
  .أرفع القيم من يوم غصبها ال قيمة الشيء املغصوب يوم الغصب

وأما الذين ذهبوا إىل أن حكم الغلة خبالف حكم الشيء املغصوب فاختلفوا يف حكمها اختالفا كثريا بعد اتفاقهم 
  .اب عليهعلى أهنا إن تلفت ببينة أنه ال ضمان على الغاصب وإنه إن ادعى تلفها مل يصدق وأن كان مما ال يغ

وحتصيل مذهب هؤالء يف حكم الغلة هو أن الغالل تنقسم إىل ثالثة أقسام أحدها غلة متولدة عن الشيء املغصوب 
على نوعه وخلقته وهو الولد وغلة متولدة عن الشيء ال على صورته وهو مثل الثمر ولنب املاشية وجبنها وصوفها 

  .اجات وما أشبه ذلكوغالل غري متولدة بل هي منافع وهي األكرية واخلر

فأما ما كان على خلقته وصورته فال خالف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع األم املغصوبة وإن كان ولد 
  .الغاصب

وإمنا اختلفوا يف ذلك إذا ماتت األم فقال مالك هو خمري بني الولد وقيمة األم وقال الشافعي بل يرد الولد وقيمة 
  .األم وهو القياس
  .متولدا على غري خلقة األصل وصورته ففيه قوالن أحدمها أن للغاصب ذلك املتولد وأما إن كان

والثاين أنه يلزمه رده مع الشيء املغصوب إن كان قائما أو قيمتها إن ادعى تلفها ومل يعرف ذلك إال من قوله فإن 
يأخذه بالغلة وال شيء له من تلف الشيء املغصوب كان خمريا بني أن يضمنه بقيمته وال شيء له يف الغلة وبني أن 

  .القيمة
  .وأما ما كان غري متولد فاختلفوا فيه على مخسة أقوال أحدها أنه ال يلزمه رده مجلة من غري تفصيل

  .والثاين أنه يلزمه رده من غري تفصيل أيضا
  .والثالث أنه يلزمه الرد إن أكرى وال يلزمه الرد إن انتفع أو عطل

  .انتفع وال يلزمه إن عطلوالرابع يلزمه إن أكرى أو 



واخلامس الفرق بني احليوان واألصول أعين أنه يرد قيمة منافع األصول وال يرد قيمة منافع احليوان وهذا كله فيما 
  .اغتل من العني املغصوبة مع عينها وقيامها

قوال واحدا يف املذهب وقال وأما ما اغتل منها بتصريفها وحتويل عينها كالدنانري فيغتصبها فيتجر هبا فريبح فالغلة له 
  .قوم الربح للمغصوب وهذا أيضا إذا قصد غصب األصل

وأما إذا قصد غصب الغلة دون األصل فهو ضامن للغلة بإطالق وال خالف يف ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى 
  .كان مما يزال به أو مبا ال يزال به

ل عليها فال كراء عليه يف ركوبه إياها وال يف محله ألنه وقال أبو حنيفة إنه من تعدى على دابة رجل فركبها أو مح
ضامن هلا إن تلفت يف تعديه وهذا قوله يف كل ما ينقل وحيول فإنه ملا رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار يف ذمته 

ه حتولت جازت له املنفعة كما تقول املالكية فيما اجتر به من املال املغصوب وإن كان الفرق بينهما أن الذي اجتر ب
  .عينه وهذا مل تتحول عينه

  :وسبب اختالفهم
وقوله عليه " اخلراج بالضمان "يف هل يرد الغاصب الغلة أو ال يردها اختالفهم يف تعميم قوله عليه الصالة والسالم 

وذلك أن قوله عليه الصالة والسالم هذا خرج على سبب وهو يف غالم قيم " ليس لعرق ظامل حق"الصالة والسالم 
  ه بعيب فأراد الذي صرف عليه أن يرد املشتري غلته وإذا خرج العامفي

على سبب هل يقصر على سببه أم حيمل على عمومه فيه خالف بني فقهاء األمصار مشهور فمن قصر ههنا هذا 
احلكم على سببه قال إمنا جتب الغلة من قبل الضمان فيما صار إىل اإلنسان بشبهة مثل أن يشتري شيئا فيستغله 

  .فيستحق منه
وأما ما صار إليه بغري وجه شبهة فال جتوز له الغلة ألنه ظامل وليس لعرق ظامل حق فعمم هذا احلديث يف األصل 

  .والغلة أعين عموم هذا احلديث وخصص الثاين
على أكثر من السبب الذي خرج عليه " اخلراج بالضمان"وأما من عكس األمر فعمم قوله عليه الصالة والسالم 

بأن جعل ذلك يف الرقبة دون الغلة قال ال يرد الغلة " ليس لعرق ظامل حق"قوله عليه الصالة والسالم  وخصص
  .الغاصب

وأما من املعىن كما تقدم من قولنا فالقياس أن جتري املنافع واألعيان املتولدة جمرى واحدا وأن يعترب التضمن أو ال 
  .يعترب

  .ستحسانوأما سائر األقاويل اليت بني هذين فهي ا
  .وأمجع العلماء على أن من اغترس خنال أو مثرا باجلملة ونباتا يف غري أرضه أنه يؤمر

من أحيا :" بالقلع ملا ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  . أرض الغريوالعرق الظامل عندهم هو ما اغترس يف" أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق

أن رجلني اختصما إىل "وروى أبو داود يف هذا احلديث زيادة قال عروة ولقد حدثين الذي حدثين هذا احلديث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غرس أحدمها خنال يف أرض اآلخر فقضى لصاحب األرض بأرضه وأمر صاحب 

  .وهلا بالفؤوس وإهنا لنخل عم حىت أخرجت منهاقال فلقد رأيتها وإهنا لتضرب أص" النخل أن خيرج خنله منها
أن من زرع زرعا يف أرض غريه وفات أوان زراعته مل يكن لصاحب األرض أن "إال ما روي يف املشهور عن مالك 

  ".يقلع زرعه وكان على الزارع كراء األرض



ا قلعه وأزاله أنه للمغصوب وقد روي عنه ما يشبه قياس قول اجلمهور وعلى قوله إن كل ما ال ينتفع الغاصب به إذ
  .يكون الزرع على هذا للزارع

وفرق قوم بني الزرع والثمار فقالوا الزارع يف أرض غريه له نفقته وزريعته وهو قول كثري من أهل املدينة وبه قال 
  .أبو عبيد

قته وليس له من من زرع يف أرض قوم بغري إذهنم فله نف:" وروي عن رافع بن خديج أنه قال عليه الصالة والسالم 
  ".الزرع شيء

واختلف العلماء يف القضاء فيما أفسدته املواشي والدواب على أربعة أقوال أحدها أن كل دابة مرسلة فصاحبها 
  .ضامن ملا أفسدته

  .والثاين أنه ال ضمان عليه
  .والثالث أن الضمان على أرباب البهائم بالليل وال ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار

وجوب الضمان يف غري املنفلت وال ضمان يف املنفلت وممن قال يضمن بالليل وال يضمن بالنهار مالك  والرابع
والشافعي وبأن ال ضمان عليهم أصال قال أبو حنيفة وأصحابه وبالضمان بإطالق قال الليث إال أن الليث قال ال 

  .يضمن أكثر من قيمة املاشية والقول الرابع مروي عن عمر رضي اهللا عنه
وََداُوَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِفي الَْحْرِث إِذْ َنفََشْت { :فعمدة مالك والشافعي يف هذا الباب شيئان أحدمها قوله تعاىل

والنفش عند أهل اللغة ال يكون إال بالليل وهذا االحتجاج على مذهب من يرى أنا خماطبون بشرع } ِفيِه غََنُم الْقَْومِ
أن ناقة للرباء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول اهللا " مرسله عن ابن شهاب من قبلنا والثاين

أي " صلى اهللا عليه وسلم أن على أهل احلوائط بالنهار حفظها وأن ما أفسدته املواشي بالليل ضامن على أهلها
  مضمون

قال الطحاوي وحتقيق مذهب أيب حنيفة و" العجماء جرحها جبار: " وعمدة أيب حنيفة قوله عليه الصالة والسالم 
أنه ال يضمن إذا أرسلها حمفوظة فأما إذا مل يرسلها حمفوظة فيضمن واملالكية تقول من شرط قولنا أن تكون الغنم يف 

  .املسرح وأما إذا كانت يف أرض مزرعة ال مسرح فيها فهم يضمنون ليال وهنارا
هادة األصول له وذلك أنه تعد من املرسل واألصول على أن وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليال وهنارا ش

  على املعتدي الضمان ووجه من فرق بني املنفلت وغري املنفلت بني فإن املنفلت ال ميلك
جرح "فسبب اخلالف يف هذا الباب معارضة األصل للسمع ومعارضة السماع بعضه لبعض أعين أن األصل يعارض 

فرقة اليت يف حديث الرباء وكذلك التفرقة اليت يف حديث الرباء تعارض أيضا قوله ويعارض أيضا الت" العجماء جبار
  ".جرح العجماء جبار"

ومن مسائل هذا الباب املشهورة اختالفهم يف حكم ما يصاب من أعضاء احليوان فروي عن عمر بن اخلطاب أنه 
  قضى يف عني الدابة بربع

وفيون وقضى به عمر بن عبد العزيز وقال الشافعي ومالك يلزم فيما مثنها وكتب إىل شريح فأمره بذلك وبه قال الك
أصيب من البهيمة ما نقص يف مثنها قياسا على التعدي يف األموال والكوفيون اعتمدوا يف ذلك على قول عمر رضي 

ل به ألنه اهللا عنه وقالوا إذا قال الصاحب قوال وال خمالف له من الصحابة وقوله مع هذا خمالف للقياس وجب العم
  .يعلم أنه إمنا صار إىل القول به من جهة التوقيف



  .فسبب اخلالف إذن معارضة القياس لقول الصاحب
ومن هذا الباب اختالفهم يف اجلمل الصؤول وما أشبهه خياف الرجل على نفسه فيقتله هل جيب عليه غرمه أم ال 

وقال أبو حنيفة والثوري يضمن قيمته على كل فقال مالك والشافعي ال غرم عليه إذا بان أنه خافه على نفسه 
  .حال

وعمدة من مل ير الضمان القياس على من قصد رجال فأراد قتله فدافع املقصود عن نفسه فقتل يف املدافعة القاصد 
املتعدي أنه ليس عليه قود وإذا كان ذلك يف النفس كان يف املال أحرى ألن النفس أعظم حرمة من املال وقياسا 

  .ى إهدار دم الصيد احلرمي إذا صال ومتسك به حذاق أصحاب الشافعيأيضا عل
وعمدة أيب حنيفة أن األموال تضمن بالضرورة إليها أصله املضطر إىل طعام الغري وال حرمة للبعري من جهة ما هو ذو 

  .نفس
لك والشافعي ومن هذا الباب اختالفهم يف املكرهة على الزنا هل على مكرهها مع احلد صداق أم ال فقال ما

  .والليث عليه الصداق واحلد مجيعا وقال أبو حنيفة والثوري عليه احلد وال صداق عليه وهو قول ابن شربمة
وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان حق اهللا وحق لآلدمي فلم يسقط أحدمها اآلخر أصله السرقة اليت جيب هبا 

  .عندهم غرم املال والقطع
يف ذلك مبعنيني أحدمها أنه إذا اجتمع حقان حق هللا وحق للمخلوق سقط حق  وأما من مل يوجب الصداق فتعلق

  .املخلوق حلق اهللا وهذا على رأي الكوفيني يف أنه ال جيمع على السارق غرم وقطع
واملعىن الثاين أن الصداق ليس مقابل البضع وإمنا هو عبادة إذ كان النكاح شرعيا وإذا كان ذلك كذلك فال صداق 

  .الذي على غري الشرعيف النكاح 
ومن مسائلهم املشهورة يف هذا الباب من غصب أسطوانة فبىن عليها بناء يساوي قائما أضعاف قيمة األسطوانة 

  فقال مالك والشافعي حيكم على الغاصب باهلدم ويأخذ املغصوب منه أسطوانته وقال أبو حنيفة تفوت

ة كثرية وعند الشافعي ال يفوت املغصوب بشيء من الزيادة بالقيمة كقول مالك فيمن غري املغصوب بصناعة هلا قيم
  .وهنا انقضى هذا الكتاب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب االستحقاق

يد  وجل النظر يف هذا الكتاب هو يف أحكام االستحقاق وحتصيل أصول أحكام هذا الكتاب أن الشيء املستحق من
إنسان مبا تثبت به األشياء يف الشرع ملستحقها إذا صار إىل ذلك اإلنسان الذي استحق من يده الشيء املستحق 
بشراء أنه ال خيلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله مث إذا استحق منه كله أو جله فال خيلو أن 

كون مل يتغري مث ال خيلو أيضا أن يكون املستحق منه قد يكون قد تغري عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان أو ي
  .اشتراه بثمن أو مثمون

فأما إن كان استحق منه أقله فإنه إمنا يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده وليس له أن 
  .يرجع باجلميع

املستحق من يده على الذي اشتراه منه وأما إن كان استحق كله أو جله فإن كان مل يتغري أخذه املستحق ورجع 



بثمن ما اشتراه منه وإن كان اشتراه بثمن وإن كان اشتراه باملثمون رجع باملثمون بعينه إن كان مل يتغري فإن تغري 
تغريا يوجب اختالف قيمته رجع بقيمته يوم الشراء وإن كان املال املستحق قد بيع فإن للمستحق أن ميضي البيع 

و يأخذه بعينه فهذا حكم املستحق واملستحق من يده ما مل يتغري الشيء املستحق فإن تغري الشيء ويأخذ الثمن أ
املستحق فال خيلو أن يتغري بزيادة أو نقصان فأما إن كان تغري بزيادة فال خيلو أن يتغري بزيادة من قبل الذي استحق 

يء فيأخذها املستحق مثل أن تسمن اجلارية أو من يده الشيء أو بزيادة من ذات الشيء فأما الزيادة من ذات الش
  .يكرب الغالم

وأما الزيادة من قبل املستحق منه فمثل أن يشتري الدار فبىن فيها فتستحق من يده فإنه خمري بني أن يدفع قيمة 
مة ما الزيادة ويأخذ ما استحقه وبني أن يدفع إليه املستحق من يده قيمة ما استحق أو يكونا شريكني هذا بقدر قي

  .استحق من يده وهذا بقدر قيمة ما بىن أو غرس وهو قضاء عمر بن اخلطاب
  وأما إن كانت الزيادة والدة

من قبل املستحق منه مثل أن يشتري أمة فيولدها مث تستحق منه أو يزوجها على أهنا حرة فتخرج أمة فإهنم اتفقوا 
  .أخذ قيمتهمعلى أن املستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد واختلفوا يف 

وأما األم فقيل يأخذها بعينها وقيل يأخذ قيمتها وأما إن كان الولد بنكاح فاستحقت بعبودية فال خالف أن لسيدها 
أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غره وإذا ألزمناه قيمة الولد مل يرجع بذلك على من غره ألن الغرر مل 

  .يتعلق بالولد
فإنه إذا كان ضامنا بشبهة ملك فال خالف أن الغلة للمستحق منه وأعين بالضمان أهنا وأما غلة الشيء املستحق 

  .تكون من خسارته إذا هلكت عنده
  .وأما إذا كان غري ضامن مثل أن يكون وارثا فيطرأ عليه وارث آخر فيستحق بعض ما يف يده فإنه يرد الغلة

لعبد يستحق حبرية فإنه وإن هلك عنده يرجع بالثمن ففيه وأما إن كان غري ضامن إال أنه ادعى يف ذلك مثنا مثل ا
  .قوالن إنه ال يضمن إذا مل جيد على من يرجع ويضمن إذا وجد على من يرجع

  وأما من أي وقت تصح
  .الغلة للمستحق فقيل يوم احلكم وقيل من يوم ثبوت احلق وقيل من يوم توقيفه

قات الثالثة فإذا كانت أصوال فيها مثرة فأدرك هذا الوقت الثمر وإذا قلنا إن الغلة جتب للمستحق يف أحد هذه األو
ومل يقطف بعده فقيل إهنا للمستحق ما مل تقطف وقيل ما مل تيبس وقيل ما مل يطب ويرجع عليه مبا سقى وعاجل 

  .املستحق من يديه وهذا إن كان اشترى األصول قبل اإلبار
ند ابن القاسم إن جذت ويرجع بالسقي والعالج وقال أشهب هي وأما إن اشتراها بعد اإلبار فالثمرة للمستحق ع

  .للمستحق ما مل جتذ
  .واألرض إذا استحقت فالكراء إمنا هو للمستحق إن وقع االستحقاق يف إبان زريعة األرض

  .وأما إذا خرج اإلبان فقد وجب كراء األرض للمستحق منه
  .من يديه فال شيء على املستحق من يديهوأما إن كان بغري نقصان فإن كان من غري سبب املستحق 

وأما إن كان أخذ له مثنا مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها مث يستحقها من يده رجل آخر فإنه يرجع عليه بثمن ما 
  باع من النقض



قال القاضي ومل أجد يف هذا الباب خالفا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه وهي أصوهلم يف هذا 
  الباب ولكن جييء على أصول الغري أنه إذا كان املستحق مشترى بعرض،

وكان العرض قد ذهب أن يرجع املستحق من يده بعرض مثله ال بقيمته وهم الذين يرون يف مجيع املتلفات املثل 
قي وال وكذلك جييء على أصول الغري أن يرجع على املشتري إذا استحق منه قليل أو كثري ألنه مل يدخل على البا

  .انعقد عليه بيع وال وقع به تراض
  .كمل كتاب االستحقاق حبمد اهللا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب اهلبات

  .والنظر يف اهلبة يف أركاهنا ويف شروطها ويف أنواعها ويف أحكامها
  .املسائل املشهورةوحنن إمنا نذكر من هذه األجناس ما فيها من 

  .فنقول أما األركان فهي ثالثة الواهب واملوهوب له واهلبة
أما الواهب فإهنم اتفقوا على أنه جتوز هبته إذا كان مالكا للموهوب صحيح امللك وذلك إذا كان يف حال الصحة 

  .وحال إطالق اليد واختلفوا يف حال املرض ويف حال السفه والفلس
ور إهنا يف ثلثه تشبيها بالوصية أعين اهلبة التامة بشروطها وقالت طائفة من السلف ومجاعة وأما املريض فقال اجلمه

  .أهل الظاهر إن هبته خترج من رأس ماله إذا مات وال خالف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن اهلبة صحيحة
تة أعبد عند موته فأمره يف الذي أعتق س"وعمدة اجلمهور حديث عمران بن حصني عن النيب عليه الصالة والسالم 

وعمدة أهل الظاهر استصحاب احلال أعين حال اإلمجاع " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتق ثلثهم وأرق الباقي
وذلك أهنم ملا اتفقوا على جواز هبته يف الصحة وجب استصحاب حكم اإلمجاع يف املرض إال أن يدل الدليل من 

  مول على الوصية واألمراض اليت حيجر فيها عند اجلمهور هيكتاب أو سنة بينة واحلديث عندهم حم
األمراض املخوفة وكذلك عند مالك احلاالت املخوفة مثل الكون بني الصفني وقرب احلامل من الوضع وراكب 

  .البحر املرتج وفيه اختالف
  .وأما األمراض املزمنة فليس عندهم فيها حتجري وقد تقدم هذا يف كتاب احلجر

  .اء واملفلسون فال خالف عند من يقول باحلجر عليهم أن هبتهم غري ماضيةوأما السفه
  .وأما املوهوب فكل شيء صح ملكه

  .واتفقوا على أن لإلنسان أن يهب مجيع ماله لألجنيب
  واختلفوا يف تفضيل الرجل بعض

بكراهية ذلك له ولكن ولده على بعض يف اهلبة أو يف هبة مجيع ماله لبعضهم دون بعض فقال مجهور فقهاء األمصار 
إذا وقع عندهم جاز وقال أهل الظاهر ال جيوز التفضيل فضال عن أن يهب بعضهم مجيع ماله وقال مالك جيوز 

  .التفضيل وال جيوز أن يهب بعضهم مجيع املال دون بعض
حلديث ودليل أهل الظاهر حديث النعمان بن بشري وهو حديث متفق على صحته وإن كان قد اختلف يف ألفاظه وا

إن أباه بشريا أتى به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال إين حنلت ابين هذا غالما كان يل فقال رسول "أنه قال 



  ".اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكل ولدك حنلته مثل هذا قال ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فارجتعه
  .ا واالرجتاع يقتضي بطالن اهلبةواتفق مالك والبخاري ومسلم على هذا اللفظ قالو

  ".هذا جور"ويف بعض ألفاظ روايات هذا احلديث أنه قال عليه الصالة والسالم 
وعمدة اجلمهور أن اإلمجاع منعقد على أن للرجل أن يهب يف صحته مجيع ماله لألجانب دون أوالده فإذا كان 

  .ذلك لألجنيب فهو للولد أحرى
أنه كان حنل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال  واحتجوا حبديث أيب بكر املشهور

واهللا يا بنية ما من الناس أحد أحب إيل غىن بعدي منك وال أعز علي فقرا بعدي منك وإين كنت حنلتك جذاذ 
  .عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك وإمنا هو اليوم مال وارث

ألست تريد أن يكونوا لك يف الرب " راد به الندب والدليل على ذلك أن يف بعض رواياته قالوا وذلك احلديث امل
  ".واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غريي

وأما مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل مجيع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن حيمل على الوجوب 
  .أن خيص الرجل بعض أوالده جبميع ماله فأوجب عنده مفهوم هذا احلديث النهي عن

فسبب اخلالف يف هذه املسألة معارضة القياس للفظ النهي الوارد وذلك أن النهي يقتضي عند األكثر بصيغته 
التحرمي كما يقتضي األمر الوجوب فمن ذهب إىل اجلمع بني السماع والقياس محل احلديث على الندب أو خصصه 

وال خالف عند القائلني بالقياس أنه جيوز ختصيص عموم السنة بالقياس وكذلك  يف بعض الصور كما فعل مالك
  العدول هبا عن ظاهرها أعين أن

  .يعدل بلفظ النهي عن مفهوم احلظر إىل مفهوم الكراهية
  .وأما أهل الظاهر فلما مل جيز عندهم القياس يف الشرع اعتمدوا ظاهر احلديث وقالوا بتحرمي التفضيل يف اهلبة

تلفوا من هذا الباب يف جواز هبة املشاع غرياملقسوم فقال مالك والشافعي وأمحد وأبو ثور تصح وقال أبو واخ
  .حنيفة ال تصح

  .وعمدة اجلماعة أن القبض فيها يصح كالقبض يف البيع
عدوم وعمدة أيب حنيفة أن القبض فيها ال يصح إال مفردة كالرهن وال خالف يف املذهب يف جواز هبة اجملهول وامل

املتوقع الوجود وباجلملة كل ما ال يصح بيعه يف الشرع من جهة الغرر وقال الشافعي ما جاز بيعه جازت هبته 
كالدين وما مل جيز بيعه مل جتز هبته وكل ما ال يصح قبضه عند الشافعية ال تصح هبته كالدين والرهن وأما اهلبة فال 

  .بد من اإلجياب فيها والقبول عند اجلميع
  .رط املوهوب له أن يكون ممن يصح قبوله وقبضهومن ش

وأما الشروط فأشهرها القبض أعين أن العلماء اختلفوا هل القبض شرط يف صحة العقد أم ال فاتفق الثوري 
والشافعي وأبو حنيفة أن من شرط صحة اهلبة القبض وأنه إذا مل يقبض مل يلزم الواهب وقال مالك ينعقد بالقبول 

كالبيع سواء فإن تأىن املوهوب له عن طلب القبض حىت أفلس الواهب أو مرض بطلت اهلبة وله وجيرب على القبض 
  .إذا باع تفصيل إن علم فتواىن مل يكن له إال الثمن وإن قام يف الفور كان له املوهوب

 فمالك القبض عنده يف اهلبة من شروط التمام ال من شروط الصحة وهو عند الشافعي وأيب حنيفة من شروط
  .الصحة

وقال أمحد وأبو ثور تصح اهلبة بالعقد وليس القبض من شروطها أصال ال من شرط متام وال من شرط صحة وهو 



  .قول أهل الظاهر
  .وقد روي عن أمحد بن حنبل أن القبض من شروطها يف املكيل واملوزون

قبض مشترط يف صحتها حىت يقوم  فعمدة من مل يشترط القبض يف اهلبة تشبيهها بالبيع وأن األصل يف العقود أن ال
  .الدليل على اشتراط القبض

  .وعمدة من اشترط القبض أن ذلك مروي عن أيب بكر رضي اهللا عنه يف حديث هبته لعائشة املتقدم
  .وهو نص يف اشتراط القبض يف صحة اهلبة

ن مات ابن أحدهم قال مايل وما روى مالك عن عمر أيضا أنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم حنال مث ميسكوهنا فإ
  بيدي مل أعطه أحدا وإن مات قال هو البين قد كنت أعطيته إياه فمن حنل حنلة فلم حيزها الذي حنلها للمنحول

له وأبقاها حىت تكون إن مات لورثته فهي باطلة وهو قول علي قالوا وهو إمجاع من الصحابة ألنه مل ينقل عنهم يف 
  .ذلك خالف

األمرين مجيعا أعين القياس وما روي عن الصحابة ومجع بينهما فمن حيث هي عقد من العقود مل وأما مالك فاعتمد 
يكن عنده شرطا من شروط صحتها القبض ومن حيث شرطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة اليت ذكرها عمر 

ض أو إفالس على جعل القبض فيها من شرط التمام ومن حق املوهوب له وأنه إن تراخى حىت يفوت القبض مبر
  .الواهب سقط حقه

ومجهور فقهاء األمصار على أن األب حيوز البنه الصغري الذي يف والية نظره وللكبري السفيه الذي ما وهبه كما 
جيوز هلما ما وهبه غريه هلما وأنه يكفي يف احليازة له إشهاده باهلبة واإلعالن بذلك وذلك كله فيما عدا الذهب 

  .نيوالفضة وفيما ال يتع
  .واألصل يف ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب

عن سعيد بن املسيب أن عثمان بن عفان قال من حنل ابنا له صغريا مل يبلغ أن حيوز حنلته فأعلن ذلك وأشهد عليه 
  .فهي حيازة وإن وليها

منها وكذلك امللبوس وقال مالك وأصحابه ال بد من احليازة يف املسكون وامللبوس فإن كانت دارا سكن فيها خرج 
  .إن لبسه بطلت اهلبة وقالوا يف سائر العروض مبثل قول الفقهاء أعين أنه يكفي يف ذلك إعالنه وإشهاده

وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك فروي عنه أنه ال جيوز إال أن خيرجه األب عن يده إىل يد غريه 
  .إناء وختم عليها خبامت وأشهد على ذلك الشهودوروي عنه أنه جيوز إذا جعلها يف ظرف أو 

  .وال خالف بني أصحاب مالك أن الوصي يقوم يف ذلك مقام األب
واختلفوا يف األم فقال ابن القاسم ال تقوم مقام األب ورواه عن مالك وقال غريه من أصحابه تقوم وبه قال 

  .أم األم تقوم مقام األم واألم عنده تقوم مقام األبأبوحنيفة وقال الشافعي اجلد مبنزلة األب واجلدة عند ابن وهب 
  القول يف أنواع اهلبات

  .واهلبة منها ما هي هبة عني ومنها ما هي هبة منفعة
  .وهبة العني منها ما يقصد هبا الثواب ومنها ما ال يقصد هبا الثواب

  واليت يقصد هبا الثواب منها ما يقصد



  .خلوقهبا وجه اهللا ومنها ما يقصد به وجه امل
  .فأما اهلبة لغري الثواب فال خالف يف جوازها وإمنا اختلفوا يف أحكامها

  .وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها فأجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي وبه قال داود وأبو ثور
  :وسبب اخلالف

و من بيوع الغرر اليت ال جتوز هل هي بيع جمهول الثمن أو ليس بيعا جمهول الثمن فمن رآه بيعا جمهول الثمن قال ه
  .ومن مل ير أهنا بيع جمهول قال جيوز

وكأن مالكا جعل العرف فيها مبنزلة الشرط وهو ثواب مثلها ولذلك اختلف القول عندهم إذا مل يرضى الواهب 
مر على ما بالثواب ما احلكم فقيل تلزمه اهلبة إذا أعطاه املوهوب القيمة وقيل ال تلزمه إال أن يرضيه وهو قول ع

  .سيأيت بعد فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد واألول هو املشهور عن مالك
وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد وإمنا حيمل مالك اهلبة على الثواب إذا اختلفوا يف ذلك وخصوصا إذا دلت 

  .ا قصد بذلك الثوابقرينة احلال على ذلك مثل أن يهب الفقري للغين أو ملن يرى أنه إمن
وأما هبات املنافع فمنها ما هي مؤجلة وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة 

املوهوب له هذه تسمى العمرى مثل أن يهب رجل رجال سكىن دار حياته وهذه اختلف العلماء فيها على ثالثة 
  .بة للرقبة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأمحد ومجاعةأقوال أحدها أهنا هبة مبتوتة أي أهنا ه

والقول الثاين أنه ليس للمعمر فيها إال املنفعة فإذا مات عادت الرقبة للمعمر أو إىل ورثته وبه قال مالك وأصحابه 
  .وعنده أنه إن ذكر العقب عادت إذ انقطع العقب إىل املعمر أو إىل ورثته

  قال هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا والقول الثالث أنه إذا
  .للمعمر فإذا مل يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت املعمر للمعمر أو لورثته وبه قال داود وأبو ثور

  :وسبب اخلالف
  .يف هذا الباب اختالف اآلثار ومعارضة الشرط والعمل لألثر

اه مالك عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه أما األثر ففي ذلك حديثان أحدمها متفق على صحته وهو ما رو
ألنه أعطى عطاء " أميا رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإهنا للذي يعطاها ال ترجع إىل الذي أعطاها أبدا:" وسلم قال 

  .وقعت فيه املواريث
  واحلديث الثاين حديث أيب الزبري عن جابر

صار أمسكوا عليكم أموالكم وال تعمروها فمن أعمر شيئا يا معشر األن: "قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال تعمروا وال ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو "وقد روي عن جابر بلفظ آخر " حياته فهو له حياته ومماته

  .فحديث أيب الزبري عن جابر خمالف لشرط املعمر" لورثته
نه أقل يف املخالفة وذلك أن ذكر العقب يوهم تبتيت وحديث مالك عنه خمالف أيضا لشرط املعمر إال أنه خييل أ

العطية فمن غلب احلديث على الشرط قال حبديث أيب الزبري عن جابر وحديث مالك عن جابر ومن غلب الشرط 
قال بقول مالك وأما من قال إن العمرى تعود إىل املعمر إن مل يذكر العقب وال تعود إن ذكر فإنه أخذ بظاهر 

  .احلديث
  .ديث أيب الزبري عن جابر فمختلف فيه أعين رواية أيب الزبري عن جابروأما ح

وأما إذا أتى بلفظ اإلسكان فقال أسكنتك هذه الدار حياتك فاجلمهور على أن اإلسكان عندهم أو اإلخدام خبالف 



  .العمرى وإن لفظ بالعقب فسوى مالك بني التعمري واإلسكان
سكىن والتعمري يف أهنا ال تنصرف إىل املسكن أبدا على قول اجلمهور يف وكان احلسن وعطاء وقتادة يسوون بني ال

  .العمرى
واحلق أن اإلسكان والتعمري معىن مفهوم منهما واحد وأنه جيب أن يكون احلكم إذا صرح بالعقب خمالفا له إذا مل 

  .يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه أهل الظاهر
  القول يف األحكام

رة يف هذا الباب جواز االعتصار يف اهلبة وهو الرجوع فيها فذهب مالك ومجهور علماء املدينة ومن مسائلهم املشهو
أن لألب أن يعتصر ما وهبه البنه ما مل يتزوج االبن أو مل يستحدث دينا أو باجلملة ما مل يترتب عليه حق للغري وأن 

ا ال تعتصر وقال أمحد وأهل الظاهر ال جيوز لألم أيضا أن تعتصر ما وهبت إن كان األب حيا وقد روي عن مالك أهن
  .ألحد أن يعتصر ما وهبه وقال أبو حنيفة جيوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إال ما وهب لذي رحم حمرمة عليه

  .وأمجعوا على أن اهلبة اليت يراد هبا الصدقة أي وجه اهللا أنه ال جيوز ألحد الرجوع فيها
  :وسبب اخلالف

  يف هذا الباب تعارض

العائد يف هبته "آلثار فمن مل ير االعتصار أصال احتج بعموم احلديث الثابت وهو قوله عليه الصالة والسالم كا
ال حيل لواهب أن "ومن استثىن األبوين احتج حبديث طاوس أنه قال عليه الصالة والسالم " كالكلب يعود يف قيئه
افعي لو اتصل حديث طاوس لقلت به وقال غريه قد وقاس األم على الوالد وقال الش" يرجع يف هبته إال الوالد

  .اتصل من طريق حسني املعلم وهو ثقة
وأما من أجاز االعتصار إال لذوي الرحم احملرمة فاحتج مبا رواه مالك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال 

منا أراد الثواب هبا فهو من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة فإنه ال يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إ
على هبته يرجع فيها إذا مل يرض منها قالوا وأيضا فإن األصل أن من وهب شيئا من غري عوض أنه ال يقضى عليه به 

  .كما لو وعد إال ما اتفقوا عليه من اهلبة على وجه الصدقة
ويف مرسالت مالك أن رجال ومجهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فمات االبن بعد أن حازها فإنه يرثها 

أنصاريا من اخلزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا فورث ابنهما املال وهو خنل فسأل عن ذلك النيب عليه الصالة 
وخرج أبو داود عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن امرأة " قد أجرت يف صدقتك وخذها مبرياثك:" والسالم فقال

كنت قد تصدقت على أمي بوليدة وإهنا ماتت وتركت تلك الوليدة :" فقالت  أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقال أهل الظاهر ال جيوز االعتصار ألحد لعموم " فقال صلى اهللا عليه وسلم وجب أجرك ورجعت إليك باملرياث

" د يف قيئهال تشتره يف الفرس الذي تصدق به فإن العائد يف هبته كالكلب يعو"قوله عليه الصالة والسالم لعمر 
  .واحلديث متفق على صحته

قال القاضي والرجوع يف اهلبة ليس من حماسن األخالق والشارع عليه الصالة والسالم إمنا بعث ليتمم حماسن 
  .األخالق وهذا القدر كاف يف هذا الباب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب الوصايا



  .نظر فيها ينقسم أوال قسمني القسم األول النظر يف األركانوال
  .والثاين يف األحكام

  .وحنن فإمنا نتكلم من هذه فيما وقع فيها من املسائل املشهورة
  القول يف األركان

  .واألركان أربعة املوصي واملوصى له واملوصى به والوصية
عند مالك وصية السفيه والصيب الذي يعقل القرب أما املوصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح امللك ويصح 

  .وقال أبو حنيفة ال جتوز وصية الصيب الذي مل يبلغ وعن الشافعي القوالن
  .وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا مل يوص مبحرم

واختلفوا " ال وصية لوارث"وأما املوصى له فإهنم اتفقوا على أن الوصية ال جتوز لوارث لقوله عليه الصالة والسالم 
هل جتوز لغري القرابة فقال مجهور العلماء إهنا جتوز لغري األقربني مع الكراهية وقال احلسن وطاوس ترد الوصية على 

  .القرابة وبه قال إسحاق
  .واأللف والالم تقتضي احلصر} الَْوِصيَّةُ ِللْوَاِلَدْينِ َواَألقَْربَِني{:وحجة هؤالء ظاهر قوله تعاىل 

ستة أعبد له يف مرضه عند موته ال مال له .أن رجال أعتق"حبديث عمران بن حصني املشهور وهو واحتج اجلمهور 
والعبيد غري القرابة وأمجعوا كما قلنا " غريهم فأقرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة

  .أهنا ال جتوز لوارث إذا مل جيزها الورثة
  .جازهتا الورثة فقال اجلمهور جتوز وقال أهل الظاهر واملزين ال جتوزواختلفوا كما قلنا إذا أ

  :وسبب اخلالف
هل املنع لعلة الورثة أو عبادة فمن قال عبادة قال ال جتوز وإن أجازها الورثة ومن قال باملنع حلق الورثة أجازها إذا 

هل هو " ال وصية لوارث"لصالة والسالم أجازها الورثة وتردد هذا اخلالف راجع إىل تردد املفهوم من قوله عليه ا
معقول املعىن أم ليس مبعقول واختلفوا يف الوصية للميت فقال قوم تبطل مبوت املوصى له وهم اجلمهور وقال قوم 

  ال تبطل ويف الوصية للقائل

قيل هلم خطأ وعمدا يف هذا الباب فرع مشهور وهو إذا أذن الورثة للميت هل هلم أن يرجعوا يف ذلك بعد موته ف
وقيل ليس هلم وقيل بالفرق بني أن يكون الورثة يف عيال امليت أو ال يكونوا أعين أهنم إن كانوا يف عياله كان هلم 

  .الرجوع والثالثة األقوال يف املذهب
  القول يف املوصى به والنظر يف جنسه وقدره

ع فقال مجهور فقهاء األمصار ذلك جائز وقال أما جنسه فإهنم اتفقوا على جواز الوصية يف الرقاب واختلفوا يف املناف
  .ابن أيب ليلى وابن شربمة وأهل الظاهر الوصية باملنافع باطلة

وعمدة اجلمهور أن املنافع يف معىن األموال وعمدة الطائفة الثانية أن املنافع منتقلة إىل ملك الوارث ألن امليت ال 
  . هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد الربملك له فال تصح له وصية مبا يوجد يف ملك غريه وإىل

  .وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه ال جتوز الوصية يف أكثر من الثلث ملن ترك ورثة
واختلفوا فيمن مل يترك ورثة ويف القدر املستحب منها هل هو الثلث أو دونه وإمنا صار اجلميع إىل أن الوصية ال 

أنه عاد سعد بن أيب وقاص قال له يا رسول "رث مبا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم جتوز يف أكثر من الثلث ملن له وا
اهللا قد بلغ مين الوجع ما ترى وأنا ذو مال وال يرثي إال ابنة يل أفأتصدق بثلثي مايل فقال له رسول اهللا صلى اهللا 



الثلث والثلث كثري إنك أن تذر  عليه وسلم ال فقال له سعد فالشطر قال ال مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فصار الناس ملكان هذا احلديث إىل أن الوصية ال جتوز بأكثر " ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

  .من الثلث
واختلفوا يف املستحب من ذلك فذهب قوم إىل أنه ما دون الثلث لقوله عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث 

  .وقال هبذا كثري من السلف" والثلث كثري"
  .قال قتادة أوصى أبو بكر باخلمس وأوصى عمر بالربع واخلمس أحب إيل

إن : "وأما من ذهب إىل أن املستحب هو الثلث فإهنم اعتمدوا على ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  اهللا جعل لكم يف الوصية ثلث أموالكم

  .عيف عند أهل احلديثوهذا احلديث ض" زيادة يف أعمالكم
  وثبت عن ابن عباس أنه قال لو غض الناس يف الوصية من

  ".الثلث والثلث كثري" الثلث إىل الربع لكان أحب إيل ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
فيه وأما اختالفهم يف جواز الوصية بأكثر من الثلث ملن ال وارث له فإن مالكا ال جييز ذلك واألوزاعي واختلف 

  .قول أمحد وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو قول ابن مسعود
  :وسبب اخلالف

هل هذا احلكم خاص بالعلة اليت علله هبا الشارع أم ليس خباص وهو أن ال يترك ورثته عالة يتكففون الناس كما 
فمن جعل هذا " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"قال عليه الصالة والسالم 

السبب خاصا وجب أن يرتفع احلكم بارتفاع هذه العلة ومن جعل احلكم عبادة وإن كان قد علل بعلة أو جعل 
  .مجيع املسلمني يف هذا املعىن مبنزلة الورثة قال ال جتوز الوصية بإطالق بأكثر من الثلث

  القول يف املعىن الذي يدل عليه لفظ الوصية
الرجل ما له لشخص آخر أو ألشخاص بعد موته أو عتق غالمه سواء صرح بلفظ الوصية  والوصية باجلملة هي هبة

أو مل يصرح به وهذا العقد هو من العقود اجلائزة باتفاق أعين أن للموصي أن يرجع فيما أوصى به إال املدبر فإهنم 
  .ال بعد موت املوصياختلفوا فيه على ما سيأيت يف كتاب التدبري وأمجعوا على أنه ال جيب للموصى له إ

واختلفوا يف قبول املوصى له هل هو شرط يف صحتها أم ال فقال مالك قبول املوصى له إياها شرط يف صحة الوصية 
  .وروي عن الشافعي أنه ليس القبول شرطا يف صحتها ومالك شبهها باهلبة

  القول يف األحكام
سائلهم املشهورة احلكمية اختالفهم يف حكم من وهذه األحكام منها لفظية ومنها حسابية ومنها حكمية فمن م

أوصى بثلث ماله لرجل وعني ما أوصى له به يف ماله مما هو الثلث فقال الورثة ذلك الذي عني أكثر من الثلث فقال 
  مالك الورثة خمريون بني أن يعطوه ذلك الذي عينه املوصي أو يعطوه

  .والشافعي وأبو ثور وأمحد وداود الثلث من مجيع مال امليت وخالفه يف ذلك أبو حنيفة
وعمدهتم أن الوصية قد وجبت للموصى له مبوت املوصي وقبوله إياها باتفاق فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له 
بغري طيب نفس منه وتغري الوصية وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما ادعوه وما أحسن ما رأى أبو عمر بن 

قال إذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا فإن ثبت ذلك أخذ منه املوصى له  عبد الرب يف هذه املسألة وذلك أنه



قدر الثلث من ذلك الشيء املوصى به وكان شريكا للورثة وإن كان الثلث فأقل جربوا على إخراجه وإذا مل خيتلفوا 
ا إليه ما أوصي له به أو يف أن ذلك الشيء املوصى به هو فوق الثلث فعند مالك أن الورثة خمريون بني أن يدفعو

يفرجوا له عن مجيع ثلث مال امليت إما يف ذلك الشيء بعينه وإما يف مجيع املال على اختالف الرواية عن مالك يف 
  .ذلك وقال أبو حنيفة والشافعي له ثلث تلك العني ويكون بباقيه شريكا للورثة يف مجيع

  .ما ترك امليت حىت يستويف متام الثلث
  :وسبب اخلالف

أن امليت ملا تعدى يف أن جعل وصيته يف شيء بعينه فهل األعدل يف حق الورثة أن خيريوا بني إمضاء الوصية أو 
يفرجوا له إىل غاية ما جيوز للميت أن خيرج عنهم من ماله أو يبطل التعدي ويعود ذلك احلق مشتركا وهذا هو 

  .ث أعين أن الواجب أن يسقط التعينياألوىل إذا قلنا إن التعدي هو التعيني لكونه أكثر من الثل
  .وأما أن يكلف الورثة أن ميضوا التعيني أو يتخلوا عن مجيع الثلث فهو محل عليهم

ومن هذا الباب اختالفهم فيمن وجبت عليه زكاة فمات ومل يوص هبا وإذا أوصى هبا فهل هي من الثلث أو من 
  .إخراجهارأس املال فقال مالك إذا مل يوص هبا مل يلزم الورثة 

وقال الشافعي يلزم الورثة إخراجها من رأس املال وإذا وصى هبا فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من 
فدين اهللا "الثلث وهي عند الشافعي يف الوجهني من رأس املال شبهها بالدين لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الواجب عنده ومالك جيعلها من جنس الوصايا بالتوصية وكذلك الكفارات الواجبة واحلج " أحق أن يقضى
بإخراجها بعد املوت وال خالف أنه لو أخرجها يف احلياة أهنا من رأس املال ولو كان يف السياق وكأن مالكا اهتمه 

  هنا على الورثة أعين يف توصيته بإخراجها قال ولو أجيز هذا جلاز

ذا دنا من املوت وصى هبا فإذا زامحت الوصايا الزكاة قدمت عند لإلنسان أن يؤخر مجيع زكاته طول عمره حىت إ
  .مالك على ما هو أضعف منها وقال أبو حنيفة هي وسائر الوصايا سواء يريد يف احملاصة

واتفق مالك ومجيع أصحابه على أن الوصايا اليت يضيق عنها الثلث إذا كانت مستوية أهنا تتحاص يف الثلث وإذا 
  .بعض قدم األهمكان بعضها أهم من 

واختلفوا يف الترتيب على ما هو مسطور يف كتبهم ومن مسائلهم احلسابية املشهورة يف هذا الباب إذا أوصى لرجل 
بنصف ماله وآلخر بثلثيه ورد الورثة الزائد فعند مالك والشافعي أهنما يقتسمان الثلث بينهما أمخاسا وقال أبو حنيفة 

  .بل يقتسمان الثلث بالسوية
  :اخلالف وسبب

هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط االعتبار به يف القسمة كما يسقط يف نفسه بإسقاط الورثة فمن قال يبطل 
يف نفسه وال يبطل االعتبار به يف القسمة إذ كان مشاعا قال يقتسمون املال أمخاسا ومن قال يبطل االعتبار به كما 

  .اءلو كان معينا قال يقتسمون الباقي على السو
ومن مسائلهم اللفظية يف هذا الباب إذا أوصى جبزء من ماله وله مال يعلم به ومال ال يعلم به فعند مالك أن الوصية 

  .تكون فيما علم به دون ما مل يعلم وعند الشافعي تكون يف املالني
  :وسبب اخلالف

ور عن مالك أن املدبر يكون يف املالني هل اسم املال الذي نطق به يتضمن ما علم وما مل يعلم أو ما علم فقط واملشه
  .إذا مل خيرج من املال الذي يعلم



ويف هذا الباب فروع كثرية وكلها راجعة إىل هذه الثالثة األجناس وال خالف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد موته 
  .بأوالده وأن هذه خالفة جزئية كاخلالفة العظمى الكلية اليت لإلمام أن يوصي هبا

  الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليمابسم اهللا 
  كتاب الفرائض

فيمن يرث وفيمن ال يرث ومن يرث هل يرث دائما أو مع وارث دون وارث وإذا ورث . والنظر يف هذا الكتاب
 مع غريه فكم يرث وكذلك إذا ورث وحده كم يرث وإذا ورث مع وارث فهل خيتلف ذلك حبسب وارث وارث

  .أو ال خيتلف
  والتعليم يف هذا ميكن على وجوه كثرية قد سلك أكثرها أهل الفرائض والسبيل احلاضرة يف ذلك بأن يذكر حكم

جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك اجلنس وحكمه مع سائر األجناس الباقية مثال ذلك أن ينظر إىل الولد 
  .جناس الباقية من الوارثنيإذا انفرد كم مرياثه مث ينظر حاله مع سائر األ

  .فأما األجناس الوارثة فهي ثالثة ذو نسب وأصهار وموايل فأما ذو النسب فمنها متفق عليها ومنها خمتلف فيها
فأما املتفق عليها فهي الفروع أعين األوالد واألصول أعين اآلباء واألجداد ذكورا كانوا أو إناثا وكذلك الفروع 

األدىن أعين اإلخوة ذكورا أو إناثا أو املشاركة األدىن أو األبعد يف أصل واحد وهم  املشاركة للميت يف األصل
األعمام وبنو األعمام وذلك الذكور من هؤالء خاصة فقط وهؤالء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة ومن النساء 

من أي جهة كان أعين لألم  سبعة أما الرجال فاالبن وابن االبن وإن سفل واألب واجلد أبو األب وإن عال واألخ
  .واألب أو ألحدمها وابن األخ وإن سفل والعم وابن العم وإن سفل والزوج وموىل النعمة

  .وأما النساء فاالبنة وابنة االبن وإن سفلت واألم واجلدة وإن علت واألخت والزوجة واملوالة
وال هم عصبة وهم باجلملة بنو البنات  وأما املختلف فيهم فهم ذوو األرحام وهم من ال فرض هلم يف كتاب اهللا

وبنات اإلخوة وبنو األخوات وبنات األعمام والعم أخو األب لألم فقط وبنو اإلخوة لألم والعمات واخلاالت 
  .واألخوال

فذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء األمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إىل أنه ال مرياث هلم وذهب سائر 
  .راق والكوفة والبصرة ومجاعة العلماء من سائر اآلفاق إىل توريثهمالصحابة وفقهاء الع

  .والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا يف صفة توريثهم فذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل توريثهم على ترتيب العصبات
  .هوذهب سائر من ورثهم إىل التنزيل وهو أن ينزل كل من أدىل بذي سهم أو عصبة مبنزلة السبب الذي أدىل ب

وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض ملا كانت ال جمال للقياس فيها كان األصل أن ال يثبت فيها شيء إال 
  .بكتاب أو سنة ثابتة أو ذلك معدوم يف هذه املسألة

  .وأما الفرقة الثانية فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس
ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن {:وقوله تعاىل } اَألْرَحامِ بَْعضُُهْم أَوْلَى بِبَْعضٍَوأُولُوا {:أما الكتاب فقوله تعاىل 

  واسم القرابة ينطلق على ذوي األرحام ويرى} َواَألقَْرُبونَ

  .املخالف أن هذه خمصوصة بآيات املواريث
  تب إىلوأما السنة فاحتجوا مبا خرجه الترمذي عن عمر بن اخلطاب أنه ك



  ".اهللا ورسوله موىل من ال موىل له واخلال وارث من ال وارث له"أيب عبيدة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وأما من طريق املعىن فإن القدماء من أصحاب أيب حنيفة قالوا إن ذوي األرحام أوىل من املسلمني ألهنم قد اجتمع 

 األخ الشقيق على األخ لألب أعين أن من اجتمع له سببان أوىل ممن له هلم سببان القرابة واإلسالم فأشبهوا تقدمي
  .سبب واحد

وأما أبو زيد ومتأخرو أصحابه فشبهوا اإلرث بالوالية وقالوا ملا كانت والية التجهيز والصالة والدفن للميت عند 
األول اعتراضات يف فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي األرحام وجب أن يكون هلم والية اإلرث وللفريق 

  .هذه املقاييس فيها ضعف
وإذ قد تقرر هذا فلنشرع يف ذكر جنس جنس من أجناس الوارثني ونذكر من ذلك ما جيري جمرى األصول من 

  .املسائل املشهورة املتفق عليها واملختلف فيها
ا وإناثا معا هو أن للذكر مرياث الصلب وأمجع املسلمون على أن مرياث الولد من والدهم ووالدهتم إن كانوا ذكور

منهم مثل حظ األنثيني وأن االبن الواحد إذا انفرد فله مجيع املال وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن هلا 
  .النصف وإن كن ثالثا فما فوق فلهن الثلثان

  .النصف واختلفوا يف االثنتني فذهب اجلمهور إىل أن هلما الثلثني وروي عن ابن عباس أنه قال للبنتني
  :والسبب يف اختالفهم

هل حكم االثنتني املسكوت عنه يلحق } فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَركَ {:تردد املفهوم يف قوله تعاىل 
شهور عن حبكم الثالثة أو حبكم الواحدة واألظهر من باب دليل اخلطاب أهنما الحقان حبكم الواحدة وقد قيل إن امل

  .ابن عباس مثل قول اجلمهور
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى "وقد روي عن ابن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن حامت بن عبد اهللا وعن جابر 

قال فيما أحسب أبو عمر بن عبد الرب وعبد اهللا بن عقيل قد قبل مجاعة من أهل العلم حديثه " البنتني الثلثني
  .وخالفهم آخرون

َوإِنْ {إىل قوله } يُوصِيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالدِكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ اُألْنثََييْنِ{ :بب االتفاق يف هذه اجلملة قوله تعاىل وس
  وأمجعوا من هذا الباب على أن بين البنني يقومون مقام البنني عند فقد} كَاَنْت وَاِحَدةً فَلََها النِّْصُف

ن وحيجبون كما حيجبون إال شيء روي عن جماهد أنه قال ولد االبن ال حيجبون الزوج من البنني يرثون كما يرثو
  .النصف إىل الربع كما حيجب الولد نفسه وال الزوجة من الربع إىل الثمن وال األم من الثلث إىل السدس

  .وأمجعوا على أنه ليس لبنات االبن مرياث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات املتوىف الثلثني
واختلفوا إذا كان مع بنات االبن ذكر ابن ابن يف مرتبتهن أو أبعد منهن فقال مجهور فقهاء األمصار إنه يعصب 

بنات االبن فيما فضل عن بنات الصلب فيقسمون املال للذكر مثل حظ األنثيني وبه قال علي رضي اهللا عنه وزيد 
البنات الثلثني أن الباقي البن االبن دون بنات االبن  بن ثابت من الصحابة وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل

  .كن يف مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه
  وكان ابن مسعود يقول يف هذه للذكر مثل حظ األنثيني إال أن يكون

  .احلاصل للنساء أكثر من السدس فال تعطى إال السدس
وأن ولد الولد ولد من } ِفي أَْوالِدكُْم لِلذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ اُألْنثََيْينِ يُوصِيكُمُ اللَُّه{ :وعمدة اجلمهور عموم قوله تعاىل 

  .طريق املعىن وأيضا ملا كان ابن االبن يعصب من يف درجته يف مجلة املال فواجب أن يعصب يف الفاضل من املال



ملال بني أهل الفرائض على اقسموا ا" وعمدة داود وأيب ثور حديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
ومن طريق املعىن أيضا أن بنت االبن ملا مل ترث مفردة من " كتاب اهللا عز وجل فما أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر

  .الفاضل عن الثلثني كان أحرى أن ال ترث مع غريها
  :وسبب اختالفهم

يف أن بنات االبن ملا كن ال يرثن مع عدم تعارض القياس والنظر يف الترجيح وأما قول ابن مسعود فمبين على أصله 
االبن أكثر من السدس مل جيب هلن مع الغري أكثر مما وجب هلن مع االنفراد وهي حجة قريبة من حجة داود 

  .واجلمهور على أن ذكر ولد االبن يعصبهن كان يف درجتهن أو أطرف منهن
مجهور العلماء على أنه إذا ترك املتوىف بنتا لصلب وشذ بعض املتأخرين فقال ال يعصبهن إال إذا كان يف مرتبتهن و

وبنت ابن أو بنات ابن ليس معهن ذكر أن لبنات االبن السدس تكملة الثلثني وخالفت الشيعة يف ذلك فقالت ال 
  ترث بنت االبن مع البنت شيئا كاحلال يف ابن االبن مع

  .لبنات فيما دون الثلثني وفوق النصفاالبن فاالختالف يف بنات االبن يف موضعني مع بين االبن ومع ا
فاملتحصل فيهن إذا كن مع بين االبن أنه قيل يرثن وقيل ال يرثن وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا وقيل يرثن 

تعصيبا إال أن يكون أكثر من السدس وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا كان ابن االبن يف درجتهن وقيل كيفما كان 
  .اثتهن مع عدم ابن االبن فيما فضل عن النصف إىل تكلمة الثلثني قيل يرثن وقيل ال يرثنواملتحصل يف ور

مرياث الزوجات وأمجع العلماء على أن مرياث الرجل من امرأته إذا مل تترك ولدا وال ولد ابن النصف ذكرا كان 
ث املرأة من زوجها إذا مل يترك الزوج الولد أو أنثى إال ما ذكرنا عن جماهد وأهنا إن تركت ولدا فله الربع وأن مريا

ولدا وال ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن وأنه ليس حيجبهن أحد عن املرياث وال ينقصهن إال الولد 
  .اآلية} وَلَكُْم نِْصُف َما تََرَك أَزَْواُجكُمْ إِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ وَلٌَد { :وهذا لورود النص يف قوله تعاىل 

مرياث األب واألم وأمجع العلماء على أن األب إذا انفرد كان له مجيع املال وأنه إذا انفرد األبوان كان لألم الثلث 
وأمجعوا على أن فرض األبوين من مرياث ابنهما إذا كان } َوَورِثَُه أَبََواُه فَُألمِّهِ الثُّلُثُ{ :ولألب الباقي لقوله تعاىل 
َوَألَبَوْيهِ ِلكُلِّ وَاِحٍد ِمْنُهَما { :دسان أعين أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعاىل لالبن ولد أو ولد ابن الس

واجلمهور على أن الولد هو الذكر دون األنثى وخالفهم يف ذلك من شذ } السُُّدُس ِممَّا َتَرَك إِنْ كَانَ لَُه َولَدٌ 
ما زاد وأمجعوا من هذا الباب على أن األم  وأمجعوا على أن األب ال ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله

  .}فَإِنْ كَانَ لَُه إِخَْوةٌ فَُألمِِّه السُُّدُس{ :حيجبها اإلخوة من الثلث إىل السدس لقوله تعاىل 
واختلفوا يف أقل ما حيجب األم من الثلث إىل السدس من اإلخوة فذهب علي رضي اهللا عنه وابن مسعود إىل أن 

اثنان فصاعدا وبه قال مالك وذهب ابن عباس إىل أهنم ثالثة فصاعدا وأن االثنني ال حيجبان  اإلخوة احلاجبني مها
  األم من الثلث إىل السدس واخلالف آيل إىل أقل ما ينطلق عليه اسم اجلمع فمن

سم قال أقل ما ينطلق عليه اسم اجلمع ثالثة قال اإلخوة احلاجبون ثالثة فما فوق ومن قال أقل ما ينطلق عليه ا
وال خالف أن الذكر واألنثى } فَإِنْ كَانَ لَُه إِخَْوةٌ { :اجلمع اثنان قال اإلخوة احلاجبون مها اثنان أعين يف قوله تعاىل 

  .يدخالن حتت اسم اإلخوة يف اآلية وذلك عند اجلمهور
س ينطلق عليهن اسم وقال بعض املتأخرين ال أنقل األم من الثلث إىل السدس باألخوات املنفردات ألنه زعم أنه لي

  .اإلخوة إال أن يكون معهن أخ ملوضع تغليب املذكر على املؤنث إذ اسم اإلخوة هو مجع أخ واألخ مذكر



واختلفوا من هذا الباب فيمن يرث السدس الذي حتجب عنه األم باإلخوة وذلك إذا ترك املتوىف أبوين وإخوة فقال 
  .اجلمهور ذلك السدس لألب مع األربعة األسداس

وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس لإلخوة الذين حجبوا ولألب الثلثان ألنه ليس يف األصول من حيجب وال 
  .يأخذ ما حجب إال اإلخوة مع اآلباء وضعف قوم اإلسناد بذلك عن ابن عباس وقول ابن عباس هو القياس

أو زوجا وأبوين فقال اجلمهور يف واختلفوا من هذا الباب يف اليت تعرف بالغراوين وهي فيمن ترك زوجة وأبوين 
األوىل للزوجة الربع ولألم ثلث ما بقي وهو الربع من رأس املال ولألب ما بقي وهو النصف وقالوا يف الثانية 

للزوج النصف ولألم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس املال ولألب ما بقي وهو السدسان وهو قول زيد 
  .واملشهور من قول علي رضي اهللا عنه

قال ابن عباس يف األوىل للزوجة الربع من رأس املال ولألم الثلث منه أيضا ألهنا ذات فرض ولألب ما بقي ألنه و
عاصب وقال أيضا يف الثانية للزوج النصف ولألم الثلث ألهنا ذات فرض مسمى ولألب ما بقي وبه قال شريح 

  .القاضي وداود وابن سريين ومجاعة
ملا كانا إذا انفردا باملال كان لألم الثلث ولألب الباقي وجب أن يكون احلال  وعمدة اجلمهور أن األب واألم

  .كذلك فيما بقي من املال كأهنم رأوا أن يكون مرياث األم أكثر من مرياث األب خروجا عن األصول
وعمدة الفريق اآلخر أن األم ذات فرض مسمى واألب عاصب والعاصب ليس له فرض حمدود مع ذي الفروض 

  قل ويكثر وما عليه اجلمهور من طريقبل ي

التعليل أظهر وما عليه الفريق الثاين مع عدم التعليل أظهر وأعين بالتعليل ههنا أن يكون أحق سبيب اإلنسان أوىل 
  .باإليثار أعين األب من األم

ا كان أو أنثى مرياث اإلخوة لألم وأمجع العلماء على أن اإلخوة لألم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكر
  .وأهنم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء يف الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ األنثى سواء

وأمجعوا على أهنم ال يرثون مع أربعة وهم األب واجلد أب األب وإن عال والبنون ذكراهنم وإناثهم وبنو البنني وإن 
اآلية وذلك } إِنْ كَانَ َرُجلٌ يُوَرثُ كَاللَةً أَوِ اْمَرأَةٌ َولَُه أَخٌ أَْو أُْخٌتَو{: سفلوا ذكراهنم وإناثهم وهذا كله لقوله تعاىل

وكذلك } َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت من أمه{ أن اإلمجاع انعقد على أن املقصود هبذه اآلية هم اإلخوة لألم فقط وقد قرئ 
اليت ذكرنا من النسب أعين اآلباء واألجداد أمجعوا فيما أحسب ههنا على أن الكاللة هي فقد األصناف األربعة 

  .والبنني وبين البنني
مرياث اإلخوة لألب واألم أو لألب وأمجع العلماء على أن اإلخوة لألب واألم أو لألب فقط يرثون يف الكاللة 

  .أيضا
إن كانوا ذكورا وإناثا  أما األخت إذا انفردت فإن هلا النصف وإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان كاحلال يف البنات وأهنم

إال } َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفي الْكَاللَِة{ :فللذكر مثل حظ األنثيني كحال البنني مع البنات وهذا لقوله تعاىل 
  .أهنم اختلفوا يف معىن الكاللة ههنا يف أشياء واتفقوا منها يف أشياء يأيت ذكرها إن شاء اهللا تعاىل

م أمجعوا من هذا الباب على أن اإلخوة لألب واألم ذكرانا أو إناثا أهنم ال يرثون مع الولد الذكر شيئا فمن ذلك أهن
  .وال مع ولد الولد وال مع األب شيئا

واختلفوا فيما سوى ذلك فمنها أهنم اختلفوا يف مرياث اإلخوة لألب واألم مع البنت أو البنات فذهب اجلمهور إىل 
  .ضل عن البنات وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إىل ال ترث مع البنت شيئاأهنن عصبة يعطون ما ف



أن "وعمدة اجلمهور يف هذا حديث ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف ابنة وابنة ابن وأخت 
  ".للبنت النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثني وما بقي فلألخت

  .مجعوا على توريث اإلخوة مع البنات فكذلك األخواتوأيضا من جهة النظر ملا أ
فلم جيعل لألخت شيئا إال مع عدم } إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه َولٌَد َولَُه أُْختٌ { :وعمدة الفريق اآلخر ظاهر قوله تعاىل 

  .الولد واجلمهور محلوا اسم الولد ههنا على الذكور دون اإلناث
ب على أن اإلخوة لألب واألم حيجبون اإلخوة لألب عن املرياث قياسا على بين األبناء وأمجع العلماء من هذا البا

  .مع بين الصلب
قضى رسول "قال أبو عمر وقد روي ذلك يف حديث حسن من رواية اآلحاد العدول عن علي رضي اهللا عنه قال 

ع العلماء على أن األخوات لألب واألم وأمج" اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أعيان بين األم يتوارثون دون بين العالت
  إذا استكملن الثلثني فإنه ليس لألخوات لألب معهن شيء كاحلال يف بنات االبن مع بنات

  .الصلب وأنه إن كانت األخت لألب واألم واحدة فلألخوات لألب ما كن بقية الثلثني وهو السدس
بهن ويقتسمون املال للذكر مثل حظ األنثيني كاحلال واختلفوا إذا كان مع األخوات لألب ذكر فقال اجلمهور يعص

يف بنات االبن مع بنات الصلب واشترط مالك أن يكون يف درجتهن وقال ابن مسعود إذا استكمل األخوات 
الشقائق الثلثني فالباقي للذكور من اإلخوة لألب دون اإلناث وبه قال أبو ثور وخالفه داود يف هذه املسألة مع 

مسألة بنات الصلب وبين البنني فإن مل يستكملن الثلثني فللذكر عنده من بين األب مثل حظ األنثيني  موافقته له يف
  .إال أن يكون احلاصل للنساء أكثر من السدس كاحلال يف بنت الصلب مع بين االبن

  .وأدلة الفريقني يف هذه املسألة هي تلك األدلة بأعياهنا
قام اإلخوة لألب واألم عند فقدهم كاحلال يف بين البنني مع البنني وأنه إذا وأمجعوا على أن اإلخوة لألب يقومون م

كان معهن ذكر عصبهن بأن يبدأ مبن له فرض مسمى مث يرثون الباقي للذكر مثل حظ األنثيني كاحلال يف البنني إال 
وفيت وتركت زوجها يف موضع واحد وهي الفريضة اليت تعرف باملشتركة فإن العلماء اختلفوا فيها وهي امرأة ت

وأمها وإخوهتا ألمها وإخوهتا ألبيها وأمها فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف ولألم السدس 
  ولإلخوة لألم الثلث فيستغرقون املال فيبقى اإلخوة لألب واألم بال شيء فكانوا يشركون اإلخوة لألب واألم

لذكر مثل حظ األنثيني وبالتشريك قال من فقهاء األمصار مالك يف الثلث مع اإلخوة لألم يقتسمونه بينهم ل
  .والشافعي والثوري

وكان علي رضي اهللا عنه وأيب بن كعب وأبو موسى األشعري ال يشركون إخوة األب واألم يف الثلث مع إخوة األم 
وابن أيب ليلى وأمحد وأبو يف هذه الفريضة وال يوجبون هلم شيئا فيها وقال به مجاعة من فقهاء األمصار أبو حنيفة 

  .ثور وداود ومجاعة
وحجة الفريق األول أن اإلخوة لألب واألم يشاركون اإلخوة لألم يف السبب الذي به يستوجبون اإلرث وهي األم 

  .فوجب أن ال ينفردوا به دوهنم ألنه إذا اشتركوا يف السبب الذي به يورثون وجب أن يشتركوا يف املرياث
  . أن اإلخوة الشقائق عصبة فال شيء هلم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام باملرياثوحجة الفريق الثاين

وعمدهتم باتفاق اجلميع على أن من ترك زوجا وأما وأخا واحدا ألم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر أن األخ لألم 
  .يستحق ههنا السدس كامال والسدس الباقي بني الباقني مع أهنم مشاركون له يف األم



  .الختالف يف أكثر مسائل الفرائض هو تعارض املقاييس واشتراك األلفاظ فيما فيه نصفسبب ا
مرياث اجلد وأمجع العلماء على أن األب حيجب اجلد وأنه يقوم مقام األب عند عدم األب مع البنني وأنه عاصب 

ألب فذهب ابن مع ذوي الفرائض واختلفوا هل يقوم مقام األب يف حجب اإلخوة الشقائق أو حجب اإلخوة ل
عباس وأبو بكر رضي اهللا عنهما ومجاعة إىل أنه حيجبهم وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور واملزين وابن سريج من أصحاب 

  .الشافعي وداود
ومجاعة واتفق علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث اإلخوة مع اجلد إال أهنم 

  .ى ما أقوله بعداختلفوا يف كيفية ذلك عل
وعمدة من جعل اجلد مبنزلة األب اتفاقهما يف املعىن أعين من قبل أن كليهما أب للميت ومن اتفاقهما يف كثري من 
األحكام اليت أمجعوا على اتفاقهما فيها حىت إنه قد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال أما يتقي اهللا زيد بن 

  .جيعل أب األب أباثابت جيعل ابن االبن ابنا وال 
وقد أمجعوا على أنه مثله يف أحكام أخرى سوى الفروض منها أن شهادته حلفيده كشهادة األب وأن اجلد يعتق على 

  حفيده كما يعتق األب على االبن وأنه ال يقتص له من

  .جد كما ال يقتص له من أب
د أبو أيب امليت واألخ ابن أيب امليت واالبن وعمدة من ورث األخ مع اجلد أن األخ أقرب إىل امليت من اجلد ألن اجل

  .أقرب من األب وأيضا فما أمجعوا عليه من أن ابن األخ يقدم على العم وهو يديل باألب والعم يديل باجلد
  .فسبب اخلالف تعارض القياس يف هذا الباب

فإن اجلد أب يف املرتبة فإن قيل فأي القياسني أرجح حبسب النظر الشرعي قلنا قياس من ساوى بني األب يروي 
  .الثانية أو الثالثة كما أن ابن االبن ابن يف املرتبة الثانية أو الثالثة

وإذا مل حيجب االبن اجلد وهو حيجب اإلخوة فاجلد جيب أن حيجب من حيجب االبن واألخ ليس بأصل للميت وال 
األصل واجلد ليس هو أصال للميت من  فرع وإمنا هو مشارك له يف األصل واألصل أحق بالشيء من املشارك له يف

قبل األب بل هو أصل أصله واألخ يرث من قبل أنه فرع ألصل امليت فالذي هو أصل ألصله أوىل من الذي هو 
فرع ألصله ولذلك ال معىن لقول من قال إن األخ يديل بالبنوة واجلد يديل باألبوة فإن األخ ليس ابنا للميت وإمنا 

  .امليت والبنوة إمنا هي أقوى يف املرياث من األبوة يف الشخص الواحد بعينه أعين املوروث هو ابن أبيه واجلد أبو
وأما البنوة اليت تكون ألب موروث فليس يلزم أن تكون يف حق املوروث أقوى من األبوة اليت تكون ألب املوروث 

اليت ألب املوروث بنوة ما للموروث ألن األبوة اليت ألب املوروث هي أبوة ما للموروث أعين بعيدة وليس البنوة 
ال قريبة وال بعيدة فمن قال األخ أحق من اجلد ألن األخ يديل بالشيء الذي من قبله كان املرياث بالبنوة وهو األب 

  .واجلد يديل باألبوة هو قول غالط خميل ألن اجلد أب ما وليس األخ ابنا ما
  .رض واجلد سبب من أسبابه والسبب أملك للشيء من الحقهوباجلملة األخ الحق من لواحق امليت وكأنه أمر عا
  .واختلف الذين ورثوا اجلد مع اإلخوة يف كيفية ذلك

فتحصيل مذهب زيد يف ذلك أنه ال خيلو أن يكون معه سوى اإلخوة ذو فرض مسمى أو ال يكون فإن مل يكن معه 
ن كواحد من اإلخوة الذكور وسواء أكان ذو فرض مسمى أعطي األفضل له من اثنني إما ثلث املال وإما أن يكو

  اإلخوة ذكرانا أو إناثا أو األمرين مجيعا فهو مع األخ الواحد يقامسه املال وكذلك مع االثنني ومع الثالثة واألربعة



يأخذ الثلث و هو مع األخت الواحدة إىل األربع يقامسهن للذكر مثل حظ األنثيني ومع اخلمس أخوات له الثلث 
  .ه من املقامسة فهذه هي حاله مع اإلخوة فقط دون غريهمألنه أفضل ل

وأما إن كان معهم ذو فرض مسمى فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم فما بقي أعطي األفضل له من ثالث 
إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائض وإما أن يكون مبنزلة ذكر من اإلخوة وإما أن يعطى السدس من رأس 

قص منه مث ما بقي يكون لإلخوة للذكر مثل حظ األنثيني يف األكدرية على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر املال ال ين
  .مذاهب العلماء

وأما علي رضي اهللا عنه فكان يعطي اجلد األحظى له من السدس أو املقامسة وسواء أكان مع اجلد واإلخوة غريهم 
سدس شيئا ألهنم ملا أمجعوا أن األبناء ال ينقصونه منه شيئا كان من ذوي الفرائض أو مل يكن وإمنا مل ينقصه من ال

  .أحرى أن ال ينقصه األخوة
وعمدة قول زيد أنه ملا كان حيجب اإلخوة لألم فلم حيجب عما جيب هلم وهو الثلث وبقول زيد قال مالك 

  .والشافعي والثوري ومجاعة وبقول علي رضي اهللا عنه قال أبو حنيفة
يت تعرف باألكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وجدا فإن العلماء اختلفوا وأما الفريضة ال

فيها فكان عمر رضي اهللا عنه وابن مسعود يعطيان للزوج النصف ولألم السدس ولألخت النصف وللجد السدس 
  .وذلك على جهة العول

صف ولألم الثلث ولألخت النصف وللجد السدس وكان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وزيد يقوالن للزوج الن
فريضة إال أن زيدا جيمع سهم األخت واجلد فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ األنثيني وزعم بعضهم أن هذا ليس 

من قول زيد وضعف اجلميع التشريك الذي قال به زيد يف هذه الفريضة وبقول زيد قال مالك وقيل إمنا مسيت 
د فيها وهذا كله على مذهب من يرى العول وبالعول قال مجهور الصحابة وفقهاء األمصار األكدرية لتكدر قول زي

إال ابن عباس فإنه روي عنه أنه قال أعال الفرائض عمر بن اخلطاب وامي اهللا لو قدم من قدم اهللا وأخر من أخر اهللا 
طها اهللا عز وجل عن موجبها إال إىل ما عالت فريضة قيل له وأيها قدم اهللا وأيها أخر اهللا قال كل فريضة مل يهب

  فريضة أخرى فهي ما قدم اهللا وكل فريضة إذا زالت عن فرضها مل يكن هلا إال ما بقي فتلك اليت أخر اهللا

فاألول مثل الزوجة واألم واملتأخر مثل األخوات والبنات قال فإذا اجتمع الصنفان بدئ من قدم اهللا فإن بقي شيء 
  .شيء له قيل له فهال قلت هذا القول لعمر قال هبته فلمن أخر اهللا وإال فال

وذهب زيد إىل أنه إذا كان مع اجلد واإلخوة الشقائق إخوة ألب أن اإلخوة الشقائق يعادون اجلد باإلخوة لألب 
فيمنعونه هبم كثرة املرياث وال يرثون مع اإلخوة الشقائق شيئا إال أن يكون الشقائق أختا واحدة فإهنا تعاد اجلد 

بإخوهتا لألب ما بينهما وبني أن تستكمل فريضتها وهي النصف وإن كان فيما حياز هلا وإلخوهتا ألبيها فضل عن 
  نصف رأس املال كله

فهو إلخوهتا ألبيها للذكر مثل حظ األنثيني فإن مل يفضل شيء على النصف فال مرياث هلم فأما علي رضي اهللا عنه 
اع على أن اإلخوة الشقائق حيجبوهنم وألن هذا الفعل أيضا خمالف لألصول فكان ال يلتفت هنا لإلخوة لألب لإلمج

  .أعين أن حيتسب مبن ال يرث
واختلف الصحابة رضي اهللا عنهم من هذا الباب يف الفريضة اليت تدعى اخلرقاء وهي أم وأخت وجد على مخسة 

  .أقوال
قي للجد وحجبوا به األخت وهذا على رأيهم يف فذهب أبو بكر رضي اهللا عنه وابن عباس إىل أن لألم الثلث والبا



  .إقامة اجلد مقام األب
  .وذهب علي رضي اهللا عنه إىل أن لألم الثلث ولألخت النصف وما بقي للجد

  .وذهب عثمان إىل أن لألم الثلث ولألخت الثلث وللجد الثلث
اذ اهللا أن أفضل أما على وذهب ابن مسعود إىل أن لألخت النصف وللجد الثلث ولألم السدس وكان يقول مع

  .جد
  .وذهب زيد إىل أن لألم الثلث وما بقي بني اجلد واألخت للذكر مثل حظ األنثيني

مرياث اجلدات وأمجعوا على أن للجدة أم األم السدس مع عدم األم وأن للجدة أيضا أم األب عند فقد األب 
  .السدس فإن اجتمعا كان السدس بينهما

ذهب زيد وأهل املدينة إىل أن اجلدة أم األم يفرض هلا السدس فريضة فإذا اجتمعت واختلفوا فيما سوى ذلك ف
اجلدتان كان السدس بينهما إذا كان قعددمها سواء أو كانت أم األب أقعد فإن كانت أم األم أقعد أي أقرب إىل 

  امليت كان هلا السدس ومل يكن للجدة أم األب شيء وقد روي عنه

دس وبه قال علي رضي اهللا عنه ومن فقهاء األمصار أبو حنيفة والثوري وأبو ثور وهؤالء أيهما أقعد كان هلا الس
ليس يورثون إال هاتني اجلدتني اجملتمع على توريثهما وكان األوزاعي وأمحد يورثان ثالث جدات واحدة من قبل 

أربع جدات أم األم وأم األب األم واثنتان من قبل األب أم األب وأم أيب األب أعين اجلد وكان ابن مسعود يورث 
  .وأم أيب األب أعين اجلد وأم أيب األم أعين اجلد وبه قال احلسن وابن سريين

  .وكان ابن مسعود يشرك بني اجلدات يف السدس دنياهن وقصواهن ما مل تكن حتجبها بنتها أو بنت بنتها
  .وقد روي أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة واحدة

  .عن ابن عباس أن اجلدة كاألم إذا مل تكن أم وهو شاذ عند اجلمهور ولكن له حظ من القياسوروي 
جاءت اجلدة إىل أيب بكر رضي اهللا "فعمدة زيد وأهل املدينة والشافعي ومن قال مبذهب زيد ما رواه مالك أنه قال 
مت لك يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عنه تسأله عن مرياثها فقال أبو بكر مالك يف كتاب اهللا عز وجل شيء وما عل

عليه وسلم شيئا فارجعي حىت أسأل الناس فقال له املغرية بن شعبة حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاها 
السدس فقال أبو بكر هل معك غريك فقال حممد بن مسلمة فقال مثل ما قال املغرية فأنفذه أبو بكر هلا مث جاءت 

بن اخلطاب تسأله مرياثها فقال هلا ما لك يف كتاب اهللا عز وجل شيء وما كان القضاء الذي اجلدة األخرى إىل عمر 
قضى به إال لغريك وما أنا بزائد يف الفرائض ولكنه ذلكالسدس فإن اجتمعتما فيه فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو 

  .هلا
لليت من قبل األم فقال له رجل أما إنك تترك وروى مالك أيضا أنه أتت اجلدتان إىل أيب بكر فأراد أن جيعل السدس 

اليت لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما قالوا فواجب أن ال يتعدى يف هذا هذه السنة 
  .وإمجاع الصحابة

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورث"وأما عمدة من ورث الثالث جدات فحديث ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم 
وأما ابن مسعود فعمدته القياس يف تشبيهها باجلدة لألب " ثالث جدات اثنتني من قبل األب وواحدة من قبل األم

  .لكن احلديث يعارضه
  واختلفوا هل حيجب اجلدة لألب ابنها وهو األب فذهب زيد إىل أنه



هو مروي عن عمر وابن حيجب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وقال آخرون ترث اجلدة مع ابنها و
  .مسعود ومجاعة من الصحابة وبه قال شريح وعطاء وابن سريين وأمحد وهو قول الفقهاء املصريني

وعمدة من حجب اجلدة بابنها أن اجلد ملا كان حمجوبا باألب وجب أن تكون اجلدة أوىل بذلك وأيضا فلما كانت 
  .مع األب أم األم ال ترث بإمجاع مع األم شيئا كان كذلك أم األب

وعمدة الفريق الثاين ما روى الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا قال أول جدة أعطاها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم سدسا جدة مع ابنها وابنها حي قالوا ومن طريق النظر ملا كانت األم وأم األم ال حيجنب بالذكور كان كذلك 

الف زيدا إال يف فريضة واحدة وهي امرأة هلكت وتركت زوجا حكم مجيع اجلدات وينبغي أن يعلم أن مالكا ال خي
وأما وإخوة ألم وإخوة ألب وأم وجدا فقال مالك للزوج النصف ولألم السدس وللجد ما بقي وهو الثلث وليس 

لإلخوة الشقائق شيء وقال زيد للزوج النصف ولألم السدس وللجد السدس وما بقي لإلخوة الشقائق فخالف 
  .ملسألة أصله من أن اجلد ال حيجب اإلخوة الشقائق وال األخوات لألبمالك يف هذه ا

  .وحجته أنه ملا حجب اإلخوة لألم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أوىل به
  .وأما زيد فعلى أصله يف أنه ال حيجبهم

  باب يف احلجب
خ لألب حيجب بين األخ الشقيق وأن بين األخ وأمجع العلماء على أن األخ الشقيق حيجب األخ لألب وأن األ

الشقيق حيجبون أبناء األخ لألب وبنو األخ لألب أوىل من بين ابن األخ لألب واألم وبنو األخ لألب أوىل من العم 
أخي األب وابن العم أخي األب الشقيق أوىل من ابن العم أخي األب لألب وكل واحد من هؤالء حيجبون بنيهم 

  .صنفا فهو حيجب من حيجبه ذلك الصنفومن حجب منهم 
وباجلملة أما اإلخوة فاألقرب منهم حيجب األبعد فإذا استووا حجب منهم من أدىل بسببني أم وأب من أدىل بسبب 

  واحد وهو األب فقط وكذلك األعمام األقرب منهم حيجب األبعد فإن

حد أعين أنه حيجب العم أخو األب ألب استووا حجب منهم من يديل منهم إىل امليت بسببني من يديل بسبب وا
  .وابن العم الذي هو أخو األب ألب فقط

  وأمجعوا على أن اإلخوة الشقائق واإلخوة لألب حيجبون األعمام ألن اإلخوة بنو أب
املتوىف واألعمام بنو جده واألبناء حيجبون بنيهم واآلباء أجدادهم والبنون وبنوهم حيجبون اإلخوة واجلد حيجب من 

ه من األجداد بإمجاع واألب حيجب اإلخوة وحيجب من حتجبه اإلخوة واجلد حيجب األعمام بإمجاع واإلخوة فوق
  .لألم وحيجب بنو اإلخوة الشقائق بين اإلخوة لألب

  .والبنات وبنات البنني حيجنب اإلخوة لألم
ة والثوري لألخ لألم السدس واختلف العلماء فيمن ترك ابين عم أحدمها أخ لألم فقال مالك والشافعي وأبو حنيف

من جهة ما هو أخ ألم وهو يف باقي املال مع ابن العم اآلخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء وهو قول علي 
رضي اهللا عنه وزيد وابن عباس وقال قوم املال كله البن العم الذي هو أخ ألم يأخذ سدسه باألخوة وبقيته 

  .بالتعصيب ألنه قد أدىل بسببني
  .قال هبذا القول من الصحابة ابن مسعود ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطربي وهو قول احلسن وعطاء وممن

واختلف العلماء يف رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت من املال فضلة مل تستوفها الفرائض ومل 
املال وبه قال مالك والشافعي وقال جل يكن هناك من يعصب فكان زيد ال يقول بالرد وجيعل الفاضل يف بيت 



الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة وإن كانوا اختلفوا يف كيفية ذلك وبه قال فقهاء العراق 
  .من الكوفيني والبصريني

جزء وأمجع هؤالء الفقهاء على أن الرد يكون هلم بقدر سهامهم فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقي وهكذا يف 
  .جزء

وعمدهتم أن قرابة الدين والنسب أوىل من قرابة الدين فقط أي أن هؤالء اجتمع هلم سببان وللمسلمني سبب 
  .واحد

وهنا مسائل مشهورة اخلالف بني أهل العلم فيها تعلق بأسباب املواريث جيب أن نذكرها هنا فمنها أنه أمجع 
وملا ثبت }ً َولَْن َيجَْعلَ اللَُّه لِلْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ َسبِيال{ : املسلمون على أن الكافر ال يرث املسلم لقوله تعاىل

واختلفوا يف مرياث املسلم الكافر ويف " ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم" من قوله عليه الصالة والسالم 
  مرياث املسلم املرتد فذهب مجهور

األمصار إىل أنه ال يرث املسلم الكافر هبذا األثر الثابت وذهب معاذ بن جبل  العلماء من الصحابة والتابعني وفقهاء
ومعاوية من الصحابة و سعيد بن املسيب ومسروق من التابعني ومجاعة إىل أن املسلم يرث الكافر وشبهوا ذلك 

رووا يف ذلك حديثا بنسائهم فقالوا كما جيوز لنا أن ننكح نساءهم وال جيوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك اإلرث و
  .مسندا قال أبو عمر وليس بالقوي عند اجلمهور وشبهوه أيضا بالقصاص يف الدماء اليت ال تتكافأ

وأما مال املرتد إذا قتل أو مات فقال مجهور فقهاء احلجاز هو جلماعة املسلمني وال يرثه قرابته وبه قال مالك 
  .والشافعي وهو قول زيد من الصحابة

والثوري ومجهور الكوفيني وكثري من البصريني يرثه ورثته من املسلمني وهو قول ابن مسعود من  وقال أبو حنيفة
  .الصحابة وعلي رضي اهللا عنهما

وعمدة الفريق األول عموم احلديث وعمدة احلنفية ختصيص العموم بالقياس وقياسهم يف ذلك هو أن قرابته أوىل من 
  القرابة واملسلمون بسبب واحد وهواملسلمني ألهنم يدلون بسببني باإلسالم و

اإلسالم ورمبا أكدوا مبا يبقى ملاله حكم اإلسالم بدليل أنه ال يؤخذ يف احلال حىت ميوت فكانت حياته معتربة يف بقاء 
ماله على ملكه وذلك ال يكون إال بأن يكون ملاله حرمة إسالمية ولذلك مل جيز أن يقر على االرتداد خبالف الكافر 

فعي وغريه يؤخذ بقضاء الصالة إذا تاب من الردة يف أيام الردة والطائفة األخرى تقول يوقف ماله ألن له وقال الشا
  .حرمة إسالمية وإمنا وقف رجاء أن يعود إىل اإلسالم وأن استيجاب املسلمني ملاله ليس على طريق اإلرث

  .بذلكوشذت طائفة فقالت ماله للمسلمني عندما يرتد وأظن أن أشهب ممن يقول 
  .وأمجعوا على توريث أهل امللة الواحدة بعضهم بعضا

واختلفوا يف توريث امللل املختلفة فذهب مالك ومجاعة إىل أن أهل امللل املختلفة ال يتوارثون كاليهود والنصارى 
ان وبه قال أمحد ومجاعة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري وداود وغريهم الكفار كلهم يتوارثون وك

شريح وابن أيب ليلى ومجاعة جيعلون امللل اليت ال تتوارث ثالثا النصارى واليهود والصابئني ملة واجملوس ومن ال 
  .كتاب له ملة واإلسالم ملة

  .وقد روي عن ابن أيب ليلى مثل قول مالك
  وعمدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب



وعمدة الشافعية واحلنفية قوله عليه " ال يتوارث أهل ملتني"هللا عليه وسلم قال عن أبيه عن جده أن النيب صلى ا
وذلك أن املفهوم من هذا بدليل اخلطاب أن املسلم " ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم "الصالة والسالم 

  .يرث املسلم والكافر يرث الكافر
  .والقول بدليل اخلطاب فيه ضعف وخاصة هنا

يف توريث احلمالء واحلمالء هم الذين يتحملون بأوالدهم من بالد الشرك إىل بالد اإلسالم وهم يدعون واختلفوا 
الوالدة املوجبة للنسب وذلك على ثالثة أقوال قول إهنم يتوارثون مبا يدعون من النسب وهو قول مجاعة من 

  .التابعني وإليه ذهب إسحاق
  .أنساهبم وبه قال شريح واحلسن ومجاعة وقول إهنم ال يتوارثون إال ببينة تشهد على

وقول إهنم ال يتوارثون أصال وروي عن عمر الثالثة األقوال إال أن األشهر عنه أنه كان ال يورث إال من ولد يف 
  .بالد العرب وهو قول عثمان وعمر بن عبد العزيز

نة وهو قول ابن القاسم ومنهم من وأما مالك وأصحابه فاختلف يف ذلك قوهلم فمنهم من رأى أن ال يورثون إال ببي
رأى أن ال يورثون أصال وال بالبينة العادلة وممن قال هبذا القول من أصحاب مالك عبد امللك ابن املاجشون وروى 
ابن القاسم عن مالك يف أهل حصن نزلوا على حكم اإلسالم فشهد بعضهم لبعض أهنم يتوارثون وهذا يتخرج منه 

  .أهنم يتوارثون بال بينة
  .ألن مالكا ال جيوز شهادة الكفار بعضهم على بعض قال فأما إن سبوا فال يقبل قوهلم يف ذلك

وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي وأمحد وأبو ثور وذلك أهنم قالوا إن خرجوا إىل بالد اإلسالم وليس 
  .قبل قوهلم إال ببينةألحد عليهم يد قبلت دعواهم يف أنساهبم وأما إن أدركهم السيب والرق فال ي

  .ففي املسألة أربعة أقوال اثنان طرفان واثنان مفرقان
  ومجهور

العلماء من فقهاء األمصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر أن من ال يرث ال حيجب مثل الكافر واململوك والقاتل 
يد وبالقاتلني عمدا وبه قال عمدا وكان ابن مسعود حيجب هبؤالء الثالثة دون أن يورثهم أعين بأهل الكتاب وبالعب

  .داود وأبو ثور
  .وعمدة اجلمهور أن احلجب يف معىن اإلرث وأهنما متالزمان

  .وحجة الطائفة الثانية أن احلجب ال يرتفع إال باملوت
  واختلف العلماء يف الذين يفقدون يف حرب أو غرق أو هدم وال يدرى من

مرياث فذهب مالك وأهل املدينة إىل أهنم ال يورث بعضهم من  مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهل
بعض وأن مرياثهم مجيعا ملن بقي من قرابتهم الوارثني أو لبيت املال إن مل تكن هلم قرابة ترث وبه قال الشافعي وأبو 

  .حنيفة وأصحابه فيما حكى عنه الطحاوي
ا ذكر غري الطحاوي عنه ومجهور البصريني إىل أهنم وذهب علي وعمر رضي اهللا عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة فيم

يتوارثون وصفة توريثهم عندهم أهنم يورثون كل واحد من صاحبه يف أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض 
أعين أنه ال يضم إىل مال املورث ما ورث من غريه فيتوارثون الكل على أنه مال واحد كاحلال يف الذين يعلم تقدم 

ى بعض مثال ذلك زوج وزوجته توفيا يف حرب أو غرق أو هدم ولكل واحد منهما ألف درهم موت بعضهم عل
فيورث الزوج من املرأة مخسمائة درهم وتورث املرأة من األلف اليت كانت بيد الزوج دون اخلمسمائة اليت ورث 



  .منها ربعها وذلك مائتان ومخسون
املالعنة وولد الزنا فذهب أهل املدينة و زيد بن ثابت إىل أن  ومن مسائل هذا الباب اختالف العلماء يف مرياث ولد

ولد املالعنة يورث كما يورث غري ولد املالعنة وأنه ليس ألمه إال الثلث والباقي لبيت املال إال أن يكون له إخوة 
لمني وبه قال مالك ألم فيكون هلم الثلث أو تكون أمه موالة فيكون باقي املال ملواليها وإال فالباقى لبيت مال املس

  .والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إال أن أبا حنيفة على مذهبه جيعل ذوي األرحام أوىل من مجاعة املسلمني
وأيضا على قياس من يقول بالرد يرد على األم بقية املال وذهب علي وعمر وابن مسعود إىل أن عصبته عصبة أمه 

  .أعين الذين يرثوهنا
أهنم كانوا ال جيعلون عصبته عصبة أمه إال مع فقد األم وكانوا ينزلون األم مبنزلة األب  وروي عن علي وابن مسعود

  .وبه قال احلسن وابن سريين والثوري وابن حنبل ومجاعة
ه أم وكل أم هلا فقالوا هذ} فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه وَلٌَد َوَورِثَهُ أَبََواُه فَُألمِِّه الثُّلُثُ{ :وعمدة الفريق األول عموم قوله تعاىل 

  .الثلث فهذه هلا الثلث
وعمدة الفريق الثاين ما روي من حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أحلق ولد املالعنة بأمه وحديث 

وحديث " جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مرياث ابن املالعنة ألمه ولورثته"عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
  قع عن النيب صلى اهللا عليه وسلمواثلة بن األس

وحديث مكحول عن النيب صلى اهللا عليه " املرأة حتوز ثالثة أموال عتيقها ولقيطها وولدها الذي العنت عليه:" قال 
  .وسلم مبثل ذلك خرج مجيع ذلك أبو داود وغريه

  .قال القاضي هذه اآلثار املصري إليها واجب
  .ألهنا قد خصصت عموم الكتاب

على أن السنة خيصص هبا الكتاب ولعل الفريق األول مل تبلغهم هذه األحاديث أو مل تصح عندهم وهذا واجلمهور 
القول مروي عن ابن عباس وعثمان وهو مشهور يف الصدر األول واشتهاره يف الصحابة دليل على صحة هذه 

  .اآلثار فإن هذا ليس يستنبط بالقياس
  .واهللا أعلم

ب للمرياث اختالفهم فيمن ترك ابنني وأقر أحدهم بأخ ثالث وأنكر الثاين فقال ومن مسائل ثبوت النسب املوج
مالك وأبو حنيفة جيب عليه أن يعطيه حقه من املرياث يعنون املقر وال يثبت بقوله نسبه وقال الشافعي ال يثبت 

  .النسب وال جيب على املقر أن يعطيه من املرياث شيئا
الذي جيب على األخ املقر فقال مالك جيب عليه ما كان جيب عليه لو أقر األخ واختلف مالك وأبو حنيفة يف القدر 

  .الثاين وثبت النسب
وقال أبو حنيفة جيب عليه أن يعطيه نصف ما بيده وكذلك احلكم عند مالك وأيب حنيفة فيمن ترك ابنا واحدا فأقر 

يف هذه املسألة قوالن أحدمها أنه ال يثبت  بأخ له آخر أعين أنه ال يثبت النسب وجيب املرياث وأما الشافعي فعنه
  .النسب وال جيب املرياث

والثاين يثبت النسب وجيب املرياث وهو الذي عليه تناظر الشافعية يف املسائل الطبلولية وجيعلها مسألة عامة وهو أن 
  .كل من حيوز املال يثبت النسب بإقراره وإن كان واحدا أخا أو غري ذلك

املسألة األوىل ويف أحد قوليه يف هذه املسألة أعين القول الغري املشهور أن النسب ال يثبت إال وعمدة الشافعية يف 



  .بشاهدي عدل وحيث ال يثبت فال مرياث ألن النسب أصل واملرياث فرع وإذا مل يوجد األصل مل يوجد الفرع
عليه إال بشاهدين عدلني وأما  وعمدة مالك وأيب حنيفة أن ثبوت النسب هو حق متعد إىل األخ املنكر فال يثبت

  .حظه من املرياث الذي بيد املقر فإقراره فيه عامل ألنه حق أقر به على نفسه
واحلق أن القضاء عليه ال يصح من احلاكم إال بعد ثبوت النسب وأنه ال جيوز له بني اهللا تعاىل وبني نفسه أن مينع من 

  وأما.يعرف أنه شريكه يف املرياث حظه منه

  .شافعية يف إثباهتم النسب بإقرار الواحد الذي جيوز له املرياث فالسماع والقياسعمدة ال
كان عتبة بن أيب وقاص " أما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة املتفق على صحته قالت 

ه سعد بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص أن ابن وليدة زمعة مين فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذ
وقال ابن أخي قد كان عهد إيل فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أيب ولد على فراشه فتساوقاه إىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال سعد يا رسول اهللا ابن أخي قد كان عهد إيل فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال 

هو لك يا عبد بن زمعة مث قال رسول :" راشه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأخي وابن وليدة أيب ولد على ف
اهللا صلى اهللا عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر احلجر مث قال لسودة بنت زمعة احتجيب منه ملا رأى من شبهه بعتبة 

سلم لعبد بن زمعة بأخيه بن أيب وقاص قالت فما رآها حىت لقي اهللا عز وجل فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  ".وأثبت نسبه بإقراره إذ مل يكن هنالك وارث منازع له

وأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معىن هذا احلديث خلروجه عندهم عن األصل اجملمع عليه يف إثبات النسب 
 يثبت نسب إال وهلم يف ذلك تأويالت وذلك أن ظاهر هذا احلديث أنه أثبت نسبه بإقرار أخيه به واألصل أن ال

بشاهدي عدل ولذلك تأول الناس يف ذلك تأويالت فقالت طائفة إنه إمنا أثبت نسبه عليه الصالة والسالم بقول 
أخيه ألنه ميكن أن يكون قد علم أن تلك األمة كان يطؤها زمعة بن قيس وأهنا كانت فراشا له قالوا ومما يؤكد ذلك 

ه عليه الصالة والسالم فيمكن أن ال خيفى عليه أمرها وهذا على أنه كان صهره وسودة بنت زمعة كانت زوجت
القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه وال يليق هذا التأويل مبذهب مالك ألنه ال يقضي القاضي عنده بعلمه ويليق 

  .مبذهب الشافعي على قوله اآلخر أعين الذي ال يثبت فيه النسب
ر سودة باحلجبة احتياطا لشبهة الشبه ال أن ذلك كان واجبا وقال ملكان هذا والذين قالوا هبذا التأويل قالوا إمنا أم

بعض الشافعية إن للزوج أن حيجب األخت عن أخيها وقالت طائفة أمره باالحتجاب لسودة دليل على أنه مل يلحق 
  .نسبه بقول عتبة وال بعلمه بالفراش

  وافترق هؤالء يف تأويل قوله

فقال طائفة إمنا أراد هو عبدك إذ كان ابن أمة أبيك ظاهر لتعليل رسول اهللا صلى " هو لك"عليه الصالة والسالم 
وقال الطحاوي إمنا أراد بقوله عليه الصالة " الولد للفراش وللعاهر احلجر"اهللا عليه وسلم حكمه يف ذلك بقوله 

وهذه التأويالت تضعف لتعليله أي يدك عليه مبنزلة ما هو يد الالقط على اللقطة " هو لك ياعبد بن زمعة"والسالم 
  ".الولد للفراش وللعاهر احلجر"عليه الصالة والسالم حكمه بأن قال 

وأما املعىن الذي يعتمده الشافعية يف هذا املذهب فهو أن إقرار من حيوز املرياث هو إقرار خالفه أي إقرار من حاز 
أن اإلقرار الذي كان للميت انتقل إىل هذا الذي حاز  خالفة امليت وعند الغري أنه إقرار شهادة ال إقرار خالفة يريد

  .مرياثه



واتفق اجلمهور على أن أوالد الزنا ال يلحقون بآبائهم إال يف اجلاهلية على ما روي عن عمر بن اخلطاب على 
  .اختالف يف ذلك بني الصحابة وشذ قوم فقالوا يلتحق ولد الزنا يف اإلسالم أعين الذي كان عن زنا يف اإلسالم

واتفقوا على أن الولد ال يلحق بالفراش يف أقل من ستة أشهر إما من وقت العقد وإما من وقت الدخول وأنه يلحق 
  .من وقت الدخول إىل قصر زمان احلمل أو إن كان قد فارقها واعتزهلا

سبع وقال واختلفوا يف أطول زمان احلمل الذي يلحق به الوالد الولد فقال مالك مخس سنني وقال بعض أصحابه 
  .الشافعي أربع سنني وقال الكوفيون سنتان

  .وقال حممد بن احلكم سنة وقال داود ستة أشهر
  .وهذه املسألة مرجوع فيها إىل العادة والتجربة

ويقول ابن عبد احلكم والظاهرية هو أقرب إىل املعتاد واحلكم إمنا جيب أن يكون باملعتاد ال بالنادر ولعله أن يكون 
  .مستحيال

  ب مالك والشافعي إىل أن من تزوجوذه
امرأة ومل يدخل هبا أو دخل هبا بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد ال من وقت الدخول أنه ال يلحق 

  .به إال إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول
  .وقال أبو حنيفة هي فراش له ويلحقه الولد

  .إال بإمكان الوطء وهو مع الدخولوعمدة مالك أهنا ليست بفراش 
وعمدة أيب حنيفة عموم قوله عليه الصالة والسالم الولد للفراش وكأنه يرى أن هذا تعبد مبنزلة تغليب الوطء 

  .احلالل على الوطء احلرام يف إحلاق الولد بالوطء احلالل
  واختلفوا من هذا الباب يف إثبات النسب بالقافة وذلك

هر واحد مبلك ميني أو بنكاح ويتصور أيضا احلكم بالقافة يف اللقيط الذي يدعيه رجالن أو عندما يطأ رجالن يف ط
  .ثالثة

والقافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس فقال بالقافة من فقهاء األمصار 
عراق واحلكم عند هؤالء أنه إذا ادعى مالك والشافعي وأمحد وأبو ثور واألوزاعي وأىب احلكم بالقافة وأكثر أهل ال

رجالن ولدا كان الولد بينهما وذلك إذا مل يكن ألحدمها فراش مثل أن يكون لقيطا أو كانت املرأة الواحدة لكل 
واحد منهما فراشا مثل األمة أو احلرة يطؤها رجالن يف طهر واحد وعند اجلمهور من القائلني هبذا القول إنه جيوز 

لالبن الواحد أبوان فقط وقال حممد صاحب أيب حنيفة جيوز أن يكون ابنا لثالثة إن ادعوه وهذا أن يكون عندهم 
  .كله ختليط وإبطال للمعقول واملنقول

وعمدة استدالل من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن عمر بن اخلطاب كان يليط أوالد اجلاهلية 
سالم فأتى رجالن كالمها يدعي ولد امرأة فدعا قائفا فنظر إليه فقال القائف مبن استالطهم أي مبن ادعاهم يف اإل

لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة مث دعا املرأة فقال أخربيين خبربك فقالت كان هذا ألحد الرجلني يأيت يف إبل 
ما مث خلف هذا عليها ألهلها فال يفارقها حىت يظن ونظن أنه قد استمر هبا محل مث انصرف عنها فأهريقت عليه د

  .تعين اآلخر
  .فال أدري أيهما هو فكرب القائف فقال عمر للغالم وال أيهما شئت

  .قالوا فقضاء عمر مبحضر من الصحابة بالقافة من غري إنكار من واحد منهم هو كاإلمجاع



هما شئت وال يلحق وهذا احلكم عند مالك إذا قضى القافة باالشتراك أن يؤخر الصيب حىت يبلغ ويقال له وال أي
واحد باثنني وبه قال الشافعي وقال أبو ثور يكون ابنا هلما إذا زعم القائف أهنما اشتركا فيه وعند مالك أنه ليس 

 واحتج القائلون بالقافة أيضا حبديث} َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ وَأُنْثَى{ ر :يكون ابنا لالثنني لقوله تعاىل
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسرورا تربق أسارير وجهه فقال أمل "ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 

قالوا وهذا مروي " تسمعي ما قال حمرز املدجلي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما فقال إن هذه األقدام بعضها من بعض
  عن

  .ابن عباس وعن أنس بن مالك وال خمالف هلم من الصحابة
  .أما الكوفيون فقالوا األصل أن ال حيكم ألحد املتنازعني يف الولد إال أن يكون هنالك فراشو

فإذا عدم الفراش أو اشتركا للفراش كان ذلك بينهما وكأهنم رأوا ذلك " الولد للفراش"لقوله عليه الصالة والسالم 
واحد عن أبوين بالعقل أن ال جيوز وقوع  بنوة شرعية ال طبيعية فإنه ليس يلزم من قال إنه ال ميكن أن يكون ابن

  .ذلك يف الشرع وروي مثل قوهلم عن عمر ورواه عبد الرازق عن علي وقال الشافعي ال يقبل يف القافة إال رجالن
  .وعن مالك يف ذلك روايتان إحدامها مثل قول الشافعي والثانية أنه يقبل قول قائف واحد

هبا يف ملك اليمني فقط ال يف النكاح وروى ابن وهب عنه مثل قول  والقافة يف املشهور عن مالك إمنا يقضى
الشافعي وقال أبو عمر بن عبد الرب يف هذا حديث حسن مسند أخذ به مجاعة من أهل احلديث وأهل الظاهر رواه 

طهر  كان علي باليمن فأيت بامرأة وطئها ثالثة أناس يف"الثوري عن صاحل بن حي عن الشعيب عن زيد بن أرقم قال 
واحد فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأىب فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة وجعل عليه 

ويف هذا القول إنفاذ " ثلثي الدية فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعجبه وضحك حىت بدت نواجذه
  .احلكم بالقافة وإحلاق الولد بالقرعة

  .ث القاتل على أربعة أقوال فقال قوم ال يرث القاتل أصال من قتلهواختلفوا يف مريا
  .وقال آخرون يرث القاتل وهم األقل

  .وفرق قوم بني اخلطأ والعمد فقالوا ال يرث يف العمد شيئا ويرث يف اخلطأ إال من الدية وهو قول مالك وأصحابه
ثل أن يكون من له إقامة احلدود وباجلملة بني أن وفرق قوم بني أن يكون يف العمد قتل بأمر واجب أو بغري واجب م

  .يكون ممن يتهم أو ال يتهم
  :وسبب اخلالف

معارضة أصل الشرع يف هذا املعىن للنظر املصلحي وذلك أن النظر املصلحي يقتضي أن ال يرث لئال يتذرع الناس 
نه لو كان ذلك مما قصد اللتفت إليه من املواريث إىل القتل واتباع الظاهر والتعبد يوجب أن ال يلتفت إىل ذلك فإ

اً{الشارع    .كما تقول الظاهرية} وََما كَانَ رَبَُّك َنِسّي
واختلفوا يف الوارث الذي ليس مبسلم يسلم بعد موت مورثه املسلم وقبل قسم املرياث كذلك إن كان مورثه على 

  غري دين اإلسالم فقال اجلمهور

ليوم الذي مات فيه املسلم وارثه ليس مبسلم مل يرثه أصال سواء قبل قسم إمنا يعترب يف ذلك وقت املوت فإن كان ا
املرياث أو بعده وكذلك إن كان مورثه على غري دين اإلسالم وكان الوارث يوم مات غري مسلم ورثه ضرورة 

  .سواء أكان إسالمه قبل القسم أو بعده



  .قسم وروي ذلك عن عمر بن اخلطابوقالت طائفة منهم احلسن وقتادة ومجاعة املعترب يف ذلك يوم ال
أميا دار أو أرض قسمت يف اجلاهلية فهي على قسم اجلاهلية و أميا "وعمدة كال الفريقني قوله صلى اهللا عليه وسلم 

فمن اعترب وقت القسمة حكم للمقسوم يف ذلك " دار أو أرض أدركها اإلسالم ومل تقسم فهي على ما قسم اإلسالم
  .ن اعترب وجوب القسمة حكم يف وقت املوت للمقسوم حبكم اإلسالمالوقت حبكم اإلسالم وم

  وروي من حديث عطاء أن رجال أسلم على مرياث على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يقسم
فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصيبه وكذلك احلكم عندهم فيمن أعتق من الورثة بعد املوت وقبل 

  .القسمة
  .هي املسائل املشهورة اليت تتعلق هبذا الكتاب فهذه

قال القاضي وملا كان املرياث إمنا يكون بأحد إما بنسب أو صهر أو والء وكان قد قيل يف الذي يكون بالنسب 
  .والصهر فيجب أن نذكر ههنا الوالء
  .وملن جيب فيه ممن ال جيب وما أحكامه

  باب يف الوالء
  .ائل مشهورة جتري جمرى األصول هلذا البابفأما من جيب له الوالء ففيه مس

أمجع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن والءه له وأنه يرثه إذا مل يكن له وارث وأنه ) املسألة األوىل(
  .عصبة له إذا كان هنالك ورثة ال حييطون باملال

" إمنا الوالء ملن أعتق"م يف حديث بريرة فأما كون الوالء للمعتق عن نفسه فلما ثبت من قوله عليه الصالة والسال
  واختلفوا إذا أعتق عبدا عن غريه فقال مالك الوالء للمعتق عنه ال الذي باشر العتق

وقال أبو حنيفة والشافعي إن أعتقه عن علم املعتق عنه فالوالء للمعتق عنه وإن أعتقه عن غري علمه فالوالء للمباشر 
  .للعتق

الوالء "وقوله عليه الصالة والسالم " الوالء ملن أعتق"ظاهر قوله عليه الصالة والسالم وعمدة احلنفية والشافعية 
قالوا فلما مل جيز أن يلتحق نسب باحلر بغري إذنه فكذلك الوالء ومن طريق املعىن فألن عتقه " حلمة كلحمة النسب

  .حرية وقعت يف ملك املعتق فوجب أن يكون الوالء له أصله إذا أعتقه من نفسه
وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه فأشبه الوكيل ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له املعتق عنه كان والؤه 

له ال للمباشر وعند مالك أنه من قال لعبده أنت حر لوجه اهللا وللمسلمني أن الوالء يكون للمسلمني وعندهم 
  .يكون للمعتق

من أسلم على يديه رجل هل يكون والؤه له فقال مالك والشافعي والثوري اختلف العلماء في) املسألة الثانية(
وداود ومجاعة ال والء له وقال أبو حنيفة وأصحابه له والؤه إذا وااله وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يوايل رجال 

س اإلسالم على آخر فريثه ويعقل عنه وأن له أن ينصرف من والؤه إىل والء غريه ما مل يعقل عنه وقال غريه بنف
  .يديه يكون له والؤه

وإمنا هذه هي اليت يسموهنا احلاصرة وكذلك " إمنا الوالء ملن أعتق"فعمدة الطائفة األوىل قوله صلى اهللا عليه وسلم 
األلف والالم هي عندهم للحصر ومعىن احلصر هو أن يكون احلكم خاصا باحملكوم عليه ال يشاركه فيه غريه أعين 

  .ء حبسب مفهوم هذا القول إال للمعتق فقط املباشرأن ال يكون وال
ونَ{:وعمدة احلنفية يف إثبات الوالء باملواالة قوله تعاىل  وقوله تعاىل } وَِلكُلٍّ َجَعلَْنا مََواِلَي ِممَّا َتَرَك الْوَاِلَداِن وَاَألقَْرُب



قال الوالء يكون بنفس اإلسالم فقط حديث متيم الداري  وحجة من} وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم فَآُتوُهْم َنِصيَبُهْم{ :
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املشرك يسلم على يد مسلم فقال هو أحق الناس وأوالهم حبياته : "قال
  .وقضى به عمر بن عبد العزيز" ومماته

  .منسوخة} وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم{ :وعمدة الفريق األول أن قوله تعاىل 
  بآية املواريث وأن ذلك كان يف صدر
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لكتاب  ملقتصد: ا ية ا هنا اجملتهد و  ية    بدا
لقرطيب : املؤلف  بن رشد ا بن أمحد  بن حممد  بن أمحد  وليد حممد  بو ال  أ

  .وأمجعوا على أنه ال جيوز بيع الوالء وال هبته لثبوت هنيه عليه الصالة والسالم عن ذلك إال والء السائبة.اإلسالم
د لعبده أنت سائبة فقال مالك والؤه وعقله للمسلمني وجعله مبنزلة من اختلف العلماء إذا قال السي) املسألة الثالثة(

أعتق عن املسلمني إال أن يريد به معىن العتق فقط فيكون والؤه له وقال الشافعي وأبو حنيفة والؤه للمعتق على 
كان والؤه  كل حال وبه قال أمحد وداود وأبو ثور وقالت طائفة له أن جيعل والءه حيث شاء وإن مل يوال أحدا

للمسلمني وبه قال الليث واألوزاعي وكان إبراهيم والشعيب يقوالن ال بأس ببيع والء السائبة وهبته وحجة هؤالء 
  .هي احلجج املتقدمة يف املسألة اليت قبلها

  .وأما من أجاز بيعه فال أعرف له حجة يف هذا الوقت
إذا أعتقه النصراين قبل أن يباع ملن يكون فقال مالك اختلف العلماء يف والء العبد املسلم ) املسألة الرابعة(

وأصحابه والؤه للمسلمني فإن أسلم مواله بعد ذلك مل يعد إليه والؤه وال مرياثه وقال اجلمهور والؤه لسيده فإن 
  .أسلم كان له مرياثه

لعبد وأما عمدة مالك وعمدة اجلمهور أن الوالء كالنسب وأنه إذا أسلم األب بعد إسالم االبن أنه يرثه فكذلك ا
فهو يقول أنه ملا مل جيب له الوالء يوم العتق مل } َولَْن َيجَْعلَ اللَُّه ِللْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َسبِيالً { :فعموم قوله تعاىل 
  .جيب له فيما بعد

  .املانع أنه يعود الوالء له وأما إذا وجب له يوم العتق مث طرأ عليه مانع من وجوبه فلم خيتلفوا أنه إذا ارتفع ذلك
ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتق النصراين الذمي عبده النصراين قبل أن يسلم أحدمها مث أسلم العبد أن الوالء يرتفع فإن 

  .أسلم املوىل عاد إليه
وقال أبو وإن كانوا اختلفوا يف احلريب يعتق عبده وهو على دينه مث خيرجان إلينا مسلمني فقال مالك هو مواله يرثه 

  .حنيفة ال والء بينهما وللعبد أن يوايل من شاء على مذهبه يف الوالء والتحالف
  .وخالف أشهب مالكا فقال إذا أسلم العبد قبل املوىل مل يعد إىل املوىل والؤه أبدا وقال ابن القاسم يعود

  .وهو معىن قول مالك ألن مالكا يعترب وقت العتق
  . القول ال تقع بعدوهذه املسائل كلها هي مفروضة يف

  فإنه ليس من دين النصارى أن يسترق

  .وال من دين اليهود فيما يعتقدونه يف هذا الوقت ويزعمون أنه من مللهم.بعضهم بعضا
أمجع مجهور العلماء على أن النساء ليس هلن مدخل يف وراثة الوالء إال من باشرن عتقه بأنفسهن ) املسألة اخلامسة(

اشرن عتقه إما بوالء أو بنسب مثل معتق معتقها أو ابن معتقها وأهنن ال يرثن معتق من يرثنه أو أو ما جر إليهن من ب
  .ما حكي عن شريح

  .وعمدته أنه ملا
كان هلا والء ما أعتقت بنفسها كان هلا والء ما أعتقه مورثها قياسا على الرجل وهذا هو الذي يعرفونه بقياس املعىن 

  .الذي يوهنه الشذوذ وهو أرفع مراتب القياس وإمنا



وعمدة اجلمهور أن الوالء إمنا وجب للنعمة اليت كانت للمعتق على املعتق وهذه النعمة إمنا توجد فيمن باشر العتق 
  .أو كان من سبب قوي من أسبابه وهم العصبة

  .قال القاضي وإذ قد تقرر من له والء ممن ليس له والء فبقي النظر يف ترتيب أهل الوالء يف الوالء
فمن أشهر مسائلهم يف هذا الباب املسألة اليت يعرفوهنا بالوالء للكرب مثال ذلك رجل أعتق عبدا مث مات ذلك 

الرجل وترك أخوين أو ابنني مث مات أحد األخوين وترك ابنا أو أحد االبنني فقال اجلمهور يف هذه املسألة إن حظ 
أخيه ألنه أحق به من ابنه خبالف املرياث ألن احلجب يف  األخ امليت من الوالء ال يرثه عنه ابنه وهو راجع إىل

املرياث يعترب بالقرب من امليت وهنا بالقرب من املباشر للعتق وهو مروي عن عمر بن اخلطاب وعلي وعثمان وابن 
  .مسعود وزيد بن ثابت من الصحابة وقال شريح وطائفة من أهل البصرة حق األخ امليت يف هذه املسألة لبنيه

  .ة هؤالء تشبيه الوالء باملرياثوعمد
  .وعمدة الفريق األول أن الوالء نسب مبدؤه من املباشر

  .ومن مسائلهم املشهورة يف هذا الباب املسألة اليت تعرف جبر الوالء
وصورهتا أن يكون عبد له بنون من أمة فأعتقت األمة مث أعتق العبد بعد ذلك فإن العلماء اختلفوا ملن يكون والء 

  .إذا أعتق األب البنني
وذلك أهنم اتفقوا على أن والءهم بعد عتق األم إذا مل ميس املولود الرق يف بطن أمه وذلك يكون إذا تزوجها العبد 

  .بعد العتق وقبل عتق األب هو ملوايل األم
عي وأصحاهبم واختلفوا إذا أعتق األب هل جير والء بنيه ملواليه أم ال جير فذهب اجلمهور ومالك وأبو حنيفة والشاف

  إىل أنه جير

  .وبه قال علي رضي اهللا عنه وابن مسعود والزبري وعثمان بن عفان
  .وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب ومجاعة ال جير والءه

وروي عن عمر وقضى به عبد امللك بن مروان ملا حدثه به قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن اخلطاب وإن كان قد روي 
  .عن عمر مثل قول اجلمهور

  .دة اجلمهور أن الوالء مشبه بالنسب والنسب لألب دون األموعم
وعمدة الفريق الثاين أن البنني ملا كانوا يف احلرية تابعني ألمهم كانوا يف موجب احلرية تابعني هلا وهو الوالء وذهب 

يف ذلك  مالك إىل أن اجلد جير والء حفدته إذا كان أبوهم عبدا إال أن يعتق األب وبه قال الشافعي وخالفه
الكوفيون واعتمدوا يف ذلك على أن والء اجلد إمنا يثبت ملعتق اجلد على البنني من جهة األب وإذا مل يكن لألب 

  .والء فأحرى أن ال يكون للجد
وعمدة الفريق الثاين أن عبودية األب هي كموته فوجب أن ينتقل الوالء إىل أيب األب وال خالف بني من يقول بأن 

فيما أعلم أن األبناء أحق من اآلباء وأنه ال ينتقل إىل العمود األعلى إال إذا فقد العمود األسفل الوالء للعصبة 
خبالف املرياث ألن البنوة عندهم أقوى تعصيبا من األبوة واألب أضعف تعصيبا واإلخوة وبنوهم أقعد عند مالك 

  .من اجلد
  وعند

  .الشافعي وأيب حنيفة اجلد أقعد منهم
  :وسبب اخلالف



ن أقرب نسبا وأقوى تعصيبا وليس يورث بالوالء جزء مفروض وإمنا يورث تعصيبا فإذا مات املوىل األسفل ومل م
يكن له ورثة أصال أو كان له ورثة ال حييطون باملرياث كان عاصبه املوىل األعلى وكذلك يعصب املوىل األعلى كل 

  .نيهمن للموىل األعلى عليه والدة نسب أعين بناته وبنيه وبين ب
ويف هذا الباب مسألة مشهورة وهي إذا ماتت امرأة وهلا والء وولد وعصبة ملن ينتقل الوالء فقالت طائفة لعصبتها 

أهنم الذين يعقلون عنها والوالء للعصبة وهو قول علي بن أيب طالب وقال قوم البنها وهو قول عمر بن اخلطاب 
  .ن ابن املرأة ليس من عصبتهاوعليه فقهاء األمصار وهو خمالف ألهل هذا السلف أل

  .مت كتاب الفرائض والوالء واحلمد هللا حق محده

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب العتق

والنظر يف هذا الكتاب فيمن يصح عتقه ومن ال يصح ومن يلزمه ومن ال يلزمه أعين بالشرع ويف ألفاظه العتق ويف 
  .األميان به ويف أحكامه ويف الشروط الواقعة فيه

  .وحنن فإمنا نذكر من هذه األبواب ما فيها من املسائل املشهورة اليت يتعلق أكثرها باملسموع
فأما من يصح عتقه فإهنم أمجعوا على أنه يصح عتق املالك التام امللك الصحيح الرشيد القوي اجلسم الغين غري 

  .العدمي
  .ق من أحاط الدين مباله ويف عتق املريض وحكمهواختلفوا يف عت

فأما من أحاط الدين مباله فإن العلماء اختلفوا يف جواز عتقه فقال أكثر أهل املدينة مالك وغريه ال جيوز ذلك وبه 
  .قال األوزاعي والليث

خرج عن مالك وقال فقهاء العراق وذلك جائز حىت حيجر عليه احلاكم وذلك عند من يرى التحجري منهم وقد يت
  .يف ذلك اجلواز قياسا على ما روي عنه يف الرهن أنه جيوز وإن أحاط الدين مبال الراهن ما مل حيجر عليه احلاكم

وعمدة من منع عتقه أن ماله يف تلك احلال مستحق للغرماء فليس له أن خيرج منه شيئا بغري عوض وهي العلة اليت 
ب أن توجد مع وجود عللها وحتجري احلاكم ليس بعلة إمنا هو حكم هبا حيجر احلاكم عليه التصرف واألحكام جي
  .واجب من موجبات العلة فال اعتبار بوقوعه

وعمدة الفريق الثاين أنه قد انعقد اإلمجاع على أن له أن يطأ جاريته وحيبلها وال يرد شيئا مما أنفقه من ماله على 
  .ن حكم تصرفاته هذا احلكم وهذا هو قول الشافعينفسه وعياله حىت يضرب احلاكم على يديه فوجب أن يكو

وال خالف عند اجلميع أنه ال جيوز أن يعتق غري احملتلم ما مل تكن وصية منه وكذلك احملجور وال جيوز عند العلماء 
  .عتقه لشيء من مماليكه إال مالكا وأكثر أصحابه فإهنم أجازوا عتقه ألم ولده

إن صح وقع وإن مات كان من الثلث وقال أهل الظاهر هو مثل عتق وأما املريض فاجلمهور على أن عتقه 
  .الصحيح

  .وعمدة اجلمهور
  .احلديث على ما تقدم. حديث عمران بن احلصني أن رجال أعتق ستة أعبد له

  وأما من



يدخل عليهم العتق كرها فهم ثالثة من بعض العتق وهذا متفق عليه يف أحد قسميه واثنان خمتلف فيهما ومها من 
  .ملك من يعتق عليه ومن مثل بعبده

  .فأما من بعض العتق فإنه ينقسم قسمني أحدمها من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إال اجلزء املعتق
  .والثاين أن يكون ميلك العبد كله ولكن بعض عتقه اختيارا منه

حكم ذلك فقال مالك والشافعي وأمحد بن فأما العبد بني الرجلني يعتق أحدمها حظه منه فإن الفقهاء اختلفوا يف 
حنبل إن كان املعتق موسرا قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل فدفع ذلك إىل شريكه وعتق الكل عليه وكان 

والؤه له وإن كان املعتق معسرا مل يلزمه شيء وبقي املعتق بعضه عبدا وأحكامه أحكام العبد وقال أبو يوسف وحممد 
بد يف قيمته للسيد الذي مل يعتق حظه منه وهو حر يوم أعتق حظه منه األول ويكون والؤه إن كان معسرا سعى الع

لألول وبه قال األوزاعي وابن شربمة وابن أيب ليلى ومجاعة الكوفيني إال أن ابن شربمة وابن أيب ليلى جعال للعبد أن 
  .يرجع على املعتق مبا سعى فيه مىت أيسر

على أن له اخليار يف أن يعتق أو يقوم نصيبه على املعتق وقال أبو حنيفة لشريك  وأما شريك املعتق فإن اجلمهور
املوسر ثالث خيارات أحدها أن يعتق كما أعتق شريكه ويكون الوالء بينهما وهذا ال خالف فيه بينهم واخليار الثاين 

  .أن تقوم عليه حصته
ينهما للسيد املعتق عبده عنده إذا قوم عليه شريكه والثالث أن يكلف العبد السعي يف ذلك إن شاء ويكون الوالء ب
  .نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى فيه ويكون الوالء كله للمعتق

من أعتق شركا له يف عبد : " وعمدة مالك والشافعي حديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإال فقد عتق منه ما وكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى ش

  ".عتق
: وعمدة حممد وأيب يوسف صاحيب أيب حنيفة ومن يقول بقوهلم حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وكال " من أعتق شقصا له يف عبد فخالصه ماله إن كان له مال فإن مل يكن له مال استسعى غري مشقوق عليه" 
  يثني خرجه أهل الصحيح البخاري ومسلم وغريمها ولكل طائفة منهم قول يف ترجيح حديثه الذي أخذ به فممااحلد

وإال "وهنت به الكوفية حديث ابن عمر أن بعض رواته شك يف الزيادة املعارضة فيه حلديث أيب هريرة وهو قوله 
قول نافع وأن يف ألفاظه أيضا بني رواته فهل هو من قوله عليه الصالة والسالم أم من " فقد عتق منه ما عتق

  .اضطرابا ومما وهن به املالكيون حديث أيب هريرة أنه اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة يف ذكر السعاية
وأما من طريق املعىن فاعتمدت املالكية يف ذلك على أنه إمنا لزم السيد التقومي إن كان له مال للضرر الذي أدخله 

  .د مل يدخل ضررا فليس يلزمه شيءعلى شريكه والعب
  .وعمدة الكوفيني من طريق املعىن

أن احلرية حق شرعي ال جيوز تبعيضه فإذا كان الشريك املعتق موسرا عتق الكل عليه وإذا كان معسرا سعى العبد 
وقالوا ملا  يف قيمته وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد ورمبا أتوا بقياس شبهي

  .كان العتق يوجد منه يف الشرع نوعان نوع يقع باالختيار وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب اهللا
ونوع يقع بغري اختيار وهو أن يعتق على السيد من ال جيوز له بالشريعة ملكه وجب أن يكون العتق بالسعي 

  .كذلك
  .ختيار هو السعيفالذي باالختيار منه هو الكتابة والذي هو داخل بغري ا



واختلف مالك والشافعي يف أحد قوليه إذا كان املعتق موسرا هل يعتق عليه نصيب شريكه باحلكم أو بالسراية أعين 
أنه يسري وجوب عتقه عليه بنفس العتق فقالت الشافعية يعتق بالسراية وقالت املالكية باحلكم واحتجت املالكية 

  .العدم واليسربأنه لو كان واجبا بالسراية لسرى مع 
فقالوا ما جيب تقوميه فإمنا " قوم عليه قيمة العدل"واحتجت الشافعية بالالزم عن مفهوم قوله عليه الصالة والسالم 

جيب بعد إتالفه فإذن بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقوميه يف وقت اإلتالف وإن مل يكن حيكم عليه 
  .ق نصيبه ألنه قد نفذ العتق وهذا بنيبذلك حاكم وعلى هذا فليس للشريك أن يعت

وقول أيب حنيفة يف هذه املسألة خمالف لظاهر احلديثني وقد روي فيها خالف شاذ فقيل عن ابن سريين أنه جعل 
  .حصة الشريك يف بيت املال وقيل عن ربيعة فيمن أعتق نصيبا له يف عبد أن العتق باطل

تق فيما أعتق وقال قوم بوجوب التقومي على املعتق موسرا أو معسرا وقال قوم ال يقوم على املعسر الكل وينفذ الع
  ويتبعه شريكه وسقط

  .العسر يف بعض الروايات يف حديث ابن عمر وهذا كله خالف األحاديث ولعلهم مل تبلغهم األحاديث
فقيل يقوم واختلف قول مالك من هذا يف فرع وهو إذا كان معسرا فأخر احلكم عليه بإسقاط التقومي حىت أيسر 

  .وقيل ال يقوم
واتفق القائلون هبذه اآلثار على أن من ملك باختياره شقصا يعتق عليه من عبد أنه يعتق عليه الباقي أن كان موسرا 
إال إذا ملكه بوجه ال اختيار له فيه وهو إن ميلكه مبرياث فقال قوم يعتق عليه يف حال اليسر وقال قوم ال يعتق عليه 

  .ليسر بالسعاية وقال قوم الوقال قوم يف حال ا
وإذا ملك السيد مجيع العبد فأعتق بعضه فجمهور علماء احلجاز والعراق مالك والشافعي والثوري واألوزاعي 

وأمحد وابن أيب ليلى وحممد بن احلسن وأبو يوسف يقولون يعتق عليه كله وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر يعتق منه 
  .يف الباقي وهو قول طاوس ومحاد ذلك القدر الذي عتق ويسعى العبد

وعمدة استدالل اجلمهور أنه ملا ثبت السنة يف إعتاق نصيب الغري على الغري حلرمة العتق كان أحرى أن جيب ذلك 
  .عليه يف ملكه

وعمدة أيب حنيفة أن سبب وجوب العتق على املبعض للعتق هو الضرر الداخل على شريكه فإذا كان ذلك كله 
  .هنالك ضررملكا له مل يكن 

  .فسبب االختالف من طريق املعىن هل علة هذا احلكم حرمة
  .العتق أعين أنه ال يقع فيه تبعيض أو مضرة الشريك

واحتجت احلنفية مبا رواه إمساعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده فلم ينكر رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم عتقه

أن رجال من هذيل أعتق شقصا له من مملوك "سائي وأبو داود عن أيب املليح عن أبيه ومن عمدة اجلمهور ما رواه الن
وعلى هذا فقد نص على العلة اليت متسك هبا اجلمهور " فتمم النيب عليه الصالة والسالم عتقه وقال ليس هللا شريك

  .وصارت علتهم أوىل ألن العلة املنصوص عليها أوىل من املستنبطة
  .رض اآلثار يف هذا الباب وتعارض القياسفسبب اختالفهم تعا

وأما اإلعتاق الذي يكون باملثلة فإن العلماء اختلفوا فيه فقال مالك والليث واألوزاعي من مثل بعبده أعتق عليه 



وقال أبو حنيفة والشافعي ال يعتق عليه وشذ األوزاعي فقال من مثل بعبد غريه أعتق عليه واجلمهور على أنه يضمن 
  قيمة العبد فمالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ما نقص من

أن زنباعا وجد غالما مع جارية فقطع ذكره وجدع كالمها فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له "جده 
عليه وسلم فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم ما محلك على ما فعلت فقال فعل كذا وكذا فقال النيب صلى اهللا 

  ".اذهب فأنت حر
قالوا " من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه"وعمدة الفريق الثاين قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن عمر 

فلم يلزم العتق يف ذلك وإمنا ندب إليه وهلم من طريق املعىن أن األصل يف الشرع هو أنه ال يكره السيد على عتق 
  .عبده إال ما خصصه الدليل

  .وأحاديث عمرو بن شعيب خمتلف يف صحتها فلم تبلغ من القوة أن خيصص هبا مثل هذه القاعدة
وأما هل يعتق على اإلنسان أحد من قرابته وإن عتق فمن يعتق فإهنم اختلفوا يف ذلك فجمهور العلماء على أنه يعتق 

حد من قبل قرىب والذين قالوا بالعتق على الرجل بالقرابة إال داود وأصحابه فإهنم مل يروا أن يعتق أحد على أ
اختلفوا فيمن يعتق ممن ال يعتق بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل أبوه وولده فقال مالك يعتق على الرجل 

  .ثالثة
أحدها أصوله وهم اآلباء واألجداد واجلدات واألمهات وآباؤهم وأمهاهتم وباجلملة كل من كان له على اإلنسان 

  .والدة
 فروعه وهم األبناء والبنات وولدهم مهما سلفوا سواء يف ذلك ولد البنني وولد البنات وباجلملة كل من والثاين

  .للرجل عليه والدة بغري توسط أو بتوسط ذكر أو أنثى
والثالث الفروع املشاركة له يف أصله القريب وهم اإلخوة وسواء كانوا ألب وأم أو ألب فقط أو ألم فقط واقتصر 

  .عمود على القريب فقط فلم يوجب عتق بين اإلخوةمن هذا ال
  .وأما الشافعي فقال مثل قول مالك يف العمودين األعلى واألسفل وخالفه يف اإلخوة فلم يوجب عتقهم

وأما أبو حنيفة فأوجب عتق كل ذي رحم حمرم بالنسب كالعم والعمة واخلال واخلالة وبنات األخ ومن أشبههم ممن 
  .رمهو من اإلنسان ذو حم

ال " وسبب اختالف أهل الظاهر مع اجلمهور اختالفهم يف مفهوم احلديث الثالث وهو قوله عليه الصالة والسالم 
  خرجه مسلم والترمذي وأبو داود وغريهم فقال اجلمهور" جيزي ولد عن والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه

  .جيب عليه شراؤهيفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه وأنه ليس 
وقالت الظاهرية املفهوم من احلديث أنه ليس جيب عليه شراؤه وال عتقه إذا اشتراه قالوا ألن إضافة عتقه إليه دليل 

  .على صحة ملكه له ولو كان ما قالوا صوابا لكان اللفظ إال أن يشتريه فيعتق عليه
من ملك ذا رحم حمرم فهو : " اهللا عليه وسلم قال وعمدة احلنفية ما رواه قتادة عن احلسن عن مسرة أن النيب صلى

وكأن هذا احلديث مل يصح عند مالك والشافعي وقاس مالك اإلخوة على األبناء واآلباء ومل يلحقهم هبم " حر
  .الشافعي واعتمد احلديث املتقدم فقط وقاس األبناء على اآلباء
ي {: العبودية وأنه ليس جتتمع معها لقوله تعاىل وقد رامت املالكية أن حتتج ملذهبها بأن البنوة صفة هي ضد َوَما َيْنبَِغ

  .}ًِللرَّْحَمنِ أَنْ يَتَِّخذَ َولَداً إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ إِالَّ آِتي الرَّْحَمنِ َعْبدا



  .معقولةوهذه العبودية هي معىن غري العبودية اليت حيتجون هبا فإن هذه العبودية معقولة وبنوة 
والعبودية اليت بني املخلوقني واملواليية هي عبودية بالشرع وال بالطبع أعين بالوضع ال جمال للعقل كما يقولون فيها 

  .عندهم وهو احتجاج ضعيف
وإمنا أراد اهللا تعاىل أن البنوة تساوي األبوة يف جنس الوجود أو يف نوعه أعين أن املوجودين اللذين أحدمها أب 

مها متقاربان جدا حىت أهنما إما أن يكونا من نوع واحد أو جنس واحد وما دون اهللا من املوجودات  واآلخر ابن
فليس جيتمع معه سبحانه يف جنس قريب وال بعيد بل التفاوت بينهما غاية التفاوت فلم يصح أن يكون يف 

وجودات إليه نسبة العبد إىل السيد املوجودات اليت ههنا شيء نسبته إليه نسبة األب إىل االبن بل إن كان نسبة امل
كان أقرب إىل حقيقة األمر من نسبة االبن إىل األب ألن التباعد الذي بني السيد والعبد يف املرتبة أشد من التباعد 
الذي بني األب واالبن وعلى احلقيقة فال شبه بني النسبتني لكن ملا مل يكن يف املوجودات نسبة أشد تباعدا من هذه 

عين تباعد طرفيهما يف الشرف واخلسة ضرب املثال هبا أعين نسبة العبد للسيد ومن حلظ احملبة اليت بني النسبة أ
  .األب واالبن والرمحة والرأفة والشفقة أجاز أن يقول يف الناس إهنم أبناء اهللا على ظاهر شريعة عيسى

  بغري اختياره وقد فهذه مجلة املسائل املشهورة اليت تتعلق بالعتق الذي يدخل على اإلنسان

اختلفوا من أحكام العتق يف مسألة مشهورة تتعلق بالسماع وذلك أن الفقهاء اختلفوا فيمن أعتق عبيدا له يف مرضه 
أو بعد موته وال مال له غريهم فقال مالك والشافعي وأصحاهبما وأمحد ومجاعة إذا أعتق يف مرضه وال مال له 

  .زء بالقرعة بعد موته وكذلك احلكم يف الوصية بعتقهمسواهم قسموا ثالثة أجزاء وعتق منهم ج
  .وخالف أشهب وأصبغ مالكا يف العتق املبتل يف املرض فقاال مجيعا إمنا القرعة يف الوصية

  .وأما حكم العتق املبتل فهو كحكم املدبر
  وال خالف يف مذهب مالك أن املدبرين يف

  .حد منهم بقدر حظه من الثلثكلمة واحدة إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل وا
  .وقال أبو حنيفة وأصحابه يف العتق املبتل إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد منه ثلثه

  .وقال الغري بل يعتق من اجلميع ثلثه
  .فقوم من هؤالء اعتربوا يف ثلث اجلميع القيمة وهو مذهب مالك والشافعي وقوم اعتربوا العدد

تة أعبد مثال عتق منهم الثلث بالقيمة كان احلاصل يف ذلك اثنني منهم أو أقل أو أكثر وذلك فعند مالك إذا كانوا س
أيضا بالقرعة بعد أن جيربوا على القسمة أثالثا وقال قوم بل املعترب العدد فإن كانوا ستة عتق منهم اثنان وإن كانوا 

  .مثال سبعة عتق منهم اثنان وثلث
أن رجال أعتق ستة مملوكني عند موته ومل يكن له "لبصرة عن عمران بن احلصني فعمدة أهل احلجاز ما رواه أهل ا

خرجه " مال غريهم فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجزأهم أثالثا مث أقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة
  .البخاري ومسلم مسندا وأرسله مالك

  .يت بطرق اآلحاد إذا خالفتها األصول الثابتة بالتواتروعمدة احلنفية ما جرت به عادهتم من رد اآلثار اليت تأ
وعمدهتم أنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم العتق تاما فلو كان له مال لنفذ بإمجاع فإذا مل يكن له مال وجب أن 

ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث اجلائز فعلى السيد فيه وهذا األصل ليس بينا من قواعد الشرع يف هذا الوضع 
وذلك أنه ميكن أن يقال له إنه إذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد املعتقني وقد 



ألزم الشرع مبعض العتق أن يتم عليه فلما مل ميكن ههنا أن يتمم عليه مجع يف أشخاص بأعياهنم لكن مىت اعتربت 
  العتق فلذلك كان األوىل أن القيمة يف ذلك دون العدد أفضت إىل هذا األصل وهو تبعيض

يعترب العدد وهو ظاهر احلديث وكان اجلزء املعتق يف كل واحد منهم هو حق هللا فوجب أن جيمع يف أشخاص 
  .بأعياهنم أصله حق الناس

واختلفوا يف مال العبد إذا أعتق ملن يكون فقالت طائفة املال للسيد وقالت طائفة ماله تبع له وباألول قال ابن 
ن الصحابة ومن الفقهاء أبو حنيفة والثوري وأمحد وإسحاق وبالثاين قال ابن عمر وعائشة واحلسن وعطاء مسعود م

  .ومالك وأهل املدينة
  ".من أعتق عبدا فماله له إال أن يشترط السيد ماله"واحلجة هلم حديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ية عند أكثر فقهاء األمصار وأما األلفاظ الصرحية فهو أن يقول أنت حر وأما ألفاظ العتق فإن منها صرحيا ومنها كنا
  .أو أنت عتيق وما تصرف من هذه فهذه األلفاظ تلزم السيد بإمجاع من العلماء

وأما الكناية فهي مثل قول السيد لعبده ال سبيل يل عليك أو ال ملك يل عليك فهذه ينوى فيها سيد العبد هل أراد 
  .عند اجلمهوربه العتق أم ال 

ومما اختلفوا فيه يف هذا الباب إذا قال السيد لعبده يا بين أو ألمته يا بنيت أو قال يا أيب أو يا أمي فقال قوم وهم 
اجلمهور ال عتق يلزمه وقال أبو حنيفة يعتق عليه وشذ زفر فقال لو قال السيد لعبده هذا ابين عتق عليه وإن كان 

  ثونالعبد له عشرون سنة وللسيد ثال
  .سنة

  .ومن هذا الباب اختالفهم فيمن قال لعبده ما أنت إال حر
  .فقال قوم هو ثناء عليه وهم األكثر وقال قوم هو حر وهو قول احلسن البصري

ومن هذا الباب من نادى عبدا من عبيده بامسه فاستجاب له عبد آخر فقال له أنت حر وقال إمنا أردت األول فقيل 
  .ل ينوىيعتقان عليه مجيعا وقي

  .واتفق على أن من أعتق ما يف بطن أمته فهو حر دون األم
واختلفوا فيمن أعتق أمة واستثىن ما يف بطنها فقالت طائفة له استثناؤه وقالت طائفة مها حران واختلفوا يف سقوط 

كقوهلم يف الطالق  العتق باملشيئة فقالت طائفة ال استثناء فيه كالطالق وبه قال مالك وقال قوم يؤثر فيه االستثناء
  .أعين قول القائل لعبده أنت حر إن شاء اهللا

وكذلك اختلفوا يف وقوع العتق بشرط امللك فقال مالك يقع وقال الشافعي وغريه ال يقع وحجتهم قوله عليه 
  وحجة" ال عتق فيما ال ميلك ابن آدم"الصالة والسالم 

  .الفرقة الثانية تشبيههم إياه باليمني
  .باب شبيهة بألفاظ الطالق وشروطه كشروطه وكذلك األميان فيه شبيهة بأميان الطالقوألفاظ هذا ال

وأما أحكامه فكثرية منها أن اجلمهور على أن األبناء تابعون يف العتق والعبودية لألم وشذ قوم فقالوا إال أن يكون 
  .األب عربيا

كانت جارية وال يبيع وال يهب وبه قال مالك  ومنها اختالفهم يف العتق إىل أجل فقال قوم ليس له أن يطأها إن
  .وقال قوم له مجيع ذلك وبه قال األوزاعي والشافعي



  .واتفقوا على جواز اشتراط اخلدمة على املعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق
قه وقال إن باعه واختلفوا فيمن قال لعبده إن بعتك فأنت حر فقال قوم ال يقع عليه العتق ألنه إذا باعه مل ميلك عت

  .يعتق عليه أعين من مال البائع إذا باعه وبه قال مالك والشافعي وباألول قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري
  .وفروع هذا الباب كثرية ويف هذا كفاية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب الكتابة

  .ابة ينحصر يف أركاهنا وشروطها وأحكامهاوالنظر الكلي يف الكت
  .وأما األركان فثالثة العقد وشروطه وصفته والعاقد واملعقود عليه وصفاهتما

  .وحنن نذكر املسائل املشهورة ألهل األمصار يف جنس جنس من هذه األجناس
واجب أو مندوب إليه  القول يف مسائل العقد فمن مسائل هذا اجلنس املشهورة اختالفهم يف عقد الكتابة هل هو

  .فقال فقهاء األمصار إنه مندوب
  .واألمر على الوجوب} فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخْيراً{:وقال أهل الظاهر هو واجب واحتجوا بظاهر قوله تعاىل 

  ى الندب لئال تكونوأما اجلمهور فإهنم ملا رأوا أن األصل هو أن ال جيرب أحد على عتق مملوكه محلوا هذه اآلية عل
معارضة هلذا األصل وأيضا فإنه مل يكن للعبد أن حيكم له على سيده بالبيع له وهو خروج رقبته عن ملكه بعوض 

  .فأحرى أن ال حيكم له عليه خبروجه عن غري عوض هو مالكه وذلك أن كسب العبد هو للسيد

أركانه وهذا العقد باجلملة هو أن يشتري العبد وهذه املسألة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من 
  .نفسه وماله من سيده مبال يكتسبه العبد

  .فأركان هذا العقد الثمن واملثمون واألجل واأللفاظ الدالة على هذا العقد
  .فأما الثمن فإهنم اتفقوا على أنه جيوز إذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط يف البيوع

ه إهبام ما فقال أبو حنيفة ومالك جيوز أن يكاتب عبده على جارية أو عبد من غري أن واختلفوا إذا كان يف لفظ
يصفهما ويكون له الوسط من العبيد وقال الشافعي ال جيوز حىت يصفه فمن اعترب يف هذا طلب املعاينة شبهه بالبيوع 

ل اختالفهم يف الصداق ومالك ومن رأى أن هذا العقد مقصوده املكارمة وعدم التشاح جوز فيه الغرر اليسري كحا
جييز بني العبد وسيده من جنس الربا ما ال جيوز بني األجنيب واألجنيب من مثل بيع الطعام قبل قبضه وفسخ الدين يف 

  .الدين وضع وتعجل ومنع ذلك الشافعي وأمحد وعن أيب حنيفة القوالن مجيعا
  .له وإمنا الكتابة سنة على حدهتاوعمدة من أجازه أنه ليس بني السيد وعبده ربا ألنه وماله 

وأما األجل فإهنم اتفقوا على أنه جيوز أن تكون مؤجلة واختلفوا يف هل جتوز حالة وذلك أيضا بعد اتفاقهم على أهنا 
  .جتوز حالة على مال موجود عند العبد وهي اليت يسموهنا قطاعه ال كتابة

  .من سيده مبال يكتسبهوأما الكتابة فهي اليت يشتري العبد فيها ماله ونفسه 
فموضع اخلالف إمنا هو هل جيوز أن يشتري نفسه من سيده مبال حال ليس هو بيده فقال الشافعي هذا الكالم لغو 

وليس يلزم السيد شيء منه وقال متأخر وأصحاب مالك قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد إىل احلاكم فينجم 
  .عليه املال حبسب حال العبد



  .الكية أن السيد قد أوجب لعبده الكتابة إال أنه اشترط فيها شرطا يتعذر غالبا فصح العقد وبطل الشرطوعمدة امل
وعمدة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطالن أصل العقد كمن باع جاريته واشترط أن ال يطأها وذلك أنه إذا مل 

  .يكن له مال حاضر أدى إىل عجزه وذلك ضد مقصود الكتابة
قول املالكية يرجع إىل أن الكتابة من أركاهنا أن تكون منجمة وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل وحاصل 

  .الشرط وصح العقد
  .واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده لقد كاتبتك على ألف درهم فإذا أديتها فأنت حر أنه إذا أداها فهو حر

  واختلفوا إذا قال له قد

وسكت هل يكون حرا دون أن يقول له فإذا أديتها فأنت حر فقال مالك وأبو حنيفة هو  كاتبتك على ألف درهم
  .حر

  .ألن اسم الكتابة لفظ شرعي فهو يتضمن مجيع أحكامه
  .وقال قوم ال يكون حرا حىت يصرح بلفظ األداء واختلف يف ذلك قول الشافعي

  .نت حر وعليك ألف دينارومن هذا الباب اختالف قول ابن القاسم ومالك فيمن قال لعبده أ
  .فاختلف املذهب يف ذلك فقال مالك

  .يلزمه وهو حر وقال ابن القاسم هو حر وال يلزمه
وأما إن قال أنت حر على أن عليك ألف دينار فاختلف املذهب يف ذلك فقال مالك هو حر واملال عليه كغرمي من 

نفذت احلرية وإال بقي عبدا وقيل إن قبل كانت كتابة يعتق الغرماء وقيل العبد باخليار فإن اختار احلرية لزمه املال و
  .إذا أدى والقوالن البن القاسم

وجتوز الكتابة عند مالك على عمل حمدود وجتوز عنده الكتابة املطلقة ويرد إىل أن الكتابة مثله كاحلال يف النكاح 
  .ومن هنا قيل إنه جتوز عنده الكتابة احلالة وجتوز الكتابة عنده على قيمة العبد أعين كتابة مثله يف الزمان والثمن

واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد من آخر أجنم الكتابة شيئا عن املكاتب الختالفهم يف مفهوم قوله 
ى وذلك أن بعضهم رأى أن السادة هم املخاطبون هبده اآلية ورأ} َوآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم { :تعاىل 

بعضهم أهنم مجاعة املسلمني ندبوا لعون املكاتبني والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب 
  .والذين قالوا بذلك اختلفوا يف القدر الواجب فقال بعضهم ما ينطلق عليه اسم شيء وبعضهم حده

الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد وهل وأما املكاتب ففيه مسائل إحداها هل جتوز كتابة املراهق وهل جيمع يف 
جتوز كتابة من ميلك يف العبد بعضه بغري إذن شريكه وهل جتوز كتابة من ال يقدر على السعي وهل جتوز كتابة من 
فيه بقية رق فأما كتابة املراهق القوي على السعي الذي مل يبلغ احللم فأجازها أبو حنيفة ومنعها الشافعي إال للبالغ 

  .ك القوالن مجيعاوعن مال
  .فعمدة من اشترط البلوغ تشبيهها بسائر العقود

وعمدة من مل يشترطه أنه جيوز بني السيد وعبده ما ال جيوز بني األجانب وأن املقصود من ذلك هو القوة على 
  .السعي وذلك موجود يف غري البالغ

  وأما هل جيمع يف الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد فإن



لفوا يف ذلك مث إذا قلنا باجلمع فهل يكون بعضهم محالء عن بعض بنفس الكتابة حىت ال يعتق واحد العلماء اخت
  .منهم إال بعتق مجيعهم فيه أيضا خالف

  .فأما هل جيوز اجلمع فإن اجلمهور على جواز ذلك ومنعه قوم وهو أحد قويل الشافعي
الثة أقوال فقالت طائفة ذلك واجب مبطلق عقد أما هل يكون بعضهم محالء عن بعض فإن فيه ملن أجاز اجلمع ث

الكتابة أعين محالة بعضهم عن بعض وبه قال مالك وسفيان وقال آخرون ال يلزمه ذلك مبطلق العقد ويلزم بالشرط 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي ال جيوز ذلك ال بالشرط وال مبطلق العقد ويعتق كل واحد منهم إذا 

  .أدى قدر حصته
  .فعمدة من منع الشركة ما يف ذلك من الغرر ألن قدر ما يلزم واحدا من ذلك جمهول

وعمدة من أجازه أن الغرر اليسري يستخف يف الكتابة ألنه بني السيد وعبده والعبد وماله لسيده وأما مالك فحجته 
  .أنه ملا كانت الكتابة واحدة وجب أن يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد

  ية أن محالة بعضهم عنوعمدة الشافع
  .بعض ال فرق بينها وبني محالة األجنبيني فمن رأى محالة األجنبيني يف الكتابة ال جتوز قال ال جتوز يف هذا املوضع
وإمنا منعوا محالة الكتابة ألنه إذا عجز املكاتب مل يكن للحميل شيء يرجع عليه وهذا كأنه ليس يظهر يف محالة 

ا الذي يظهر يف ذلك أن هذا الشرط هو سبب ألن يعجز من يقدر على السعي بعجز العبيد بعضهم عن بعض وإمن
من ال يقدر عليه فهو غرر خاص بالكتابة إال أن يقال أيضا إن اجلمع يكون سببا ألن خيرج حرا من ال يقدر من 

در على نفسه أن يسعى حىت خيرج حرا فهو كما يعود برق من يقدر على السعي كذلك يعود حبرية من ال يق
  .السعي

وأما أبو حنيفة فشبهها حبمالة األجنيب مع األجنيب يف احلقوق اليت جتوز فيها احلمالة فألزمها بالشرط ومل يلزمها بغري 
  .شرط وهو مع هذا أيضا ال جييز محالة الكتابة

ل بعضهم ليس له وأما العبد بني الشريكني فإن العلماء اختلفوا هل ألحدمها أن يكاتب نصيبه دون إذن صاحبه فقا
  .ذلك والكتابة مفسوخة

وما قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم وقالت طائفة ال جيوز أن يكاتب الرجل نصيبه من عبده دون نصيب 
  شريكه وفرقت فرقة فقالت جيوز بإذن شريكه وال جيوز بغري إذن شريكه وبالقول األول

قال أبو حنيفة والشافعي يف أحد قوليه وله قول آخر مثل قول  قال مالك وبالتايل قال ابن أيب ليلى وأمحد وبالثالث
  .مالك

وعمدة مالك أنه لو جاز ذلك ألدى إىل أن يعتق العبد كله بالتقومي على الذي كاتب حظه منه وذلك ال جيوز إال يف 
فاحتجاج مالك  تبعيض العتق ومن رأى أن له أن يكاتبه رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان موسرا

  .هنا هو احتجاج بأصل ال يوافقه عليه اخلصم لكن ليس مينع من صحة األصل أن ال يوافقه عليه اخلصم
وأما اشتراط اإلذن فضعيف وأبو حنيفة يرى يف كيفية أداء املال للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل 

نصيبه ويرجع بالباقي على العبد فيسعى له فيه حىت يتم له ما ما أدى للشريك الذي كاتبه يأخذ منه الشريك الثاين 
  .كان كاتبه عليه وهذا فيه بعد عن األصول

وأما هل جتوز مكاتبة من ال يقدر على السعي فال خالف فيما أعلم بينهم أن شرط املكاتب أن يكون قويا على 
  .إن علمتم فيهم خريا:السعي لقوله تعاىل



فقال الشافعي االكتساب } إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِمْ َخْيراً{ري الذي اشترطه اهللا يف الكاتبني يف قوله وقد اختلف العلماء ما اخل
  واألمانة وقال بعضهم املال واألمانة وقال آخرون الصالح والدين

 وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من ال حرفة له خمافة السؤال وأجاز ذلك بعضهم حلديث بريرة أهنا كوتبت أن تسأل
الناس وكره أن تكاتب األمة اليت ال اكتساب هلا بصناعة خمافة أن يكون ذلك ذريعة إىل الزنا وأجاز مالك كتابة 

  .املدبرة وكل من فيه بقية رق إال أم الولد إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها
  القول يف املكاتب

  يهوأما املكاتب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكا صحيح حمجور عل
  .صحيح اجلسم

واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عبده أم ال وسيأيت هذا فيما جيوز من أفعال املكاتب مما ال جيوز ومل جيز مالك أن 
يكاتب العبد املأذون له يف التجارة ألن الكتابة عتق وال جيوز له أن يعتق وكذلك ال جيوز كتابة من أحاط الدين مباله 

  ذا كان يف مثنإال أن جييز الغرماء ذلك إ

  .كتابته إن بيعت مثل مثن رقبته
وأما كتابة املريض فإهنا عنده يف الثلث توقف حىت يصح فتجوز أو ميوت فتكون من الثلث كالعتق سواء وقد قيل 

إن حاىب كان كذلك وإن مل حياب سعى فإن أدى وهو يف املرض عتق وجتوز عنده كتابة النصراين املسلم ويباع عليه 
  .ليه العبد املسلم عندهكما يباع ع

  .فهذه هي مشهورات املسائل اليت تتعلق باألركان أعين املكاتب واملكاتب والكتابة
  .وأما األحكام فكثرية وكذلك الشروط اليت جتوز فيها من اليت ال جتوز

كيف حاله ويشبه أن تكون أجناس األحكام األوىل يف هذا العقد هو أن يقال مىت يعتق املكاتب ومىت يعجز فريق و
إن مات قبل أن يعتق أو يرق ومن يدخل معه يف حال الكتابة ممن ال يدخل ومتييز ما بقي عليه من حجر الرق مما مل 

  .يبق عليه
  .فلنبدأ بذكر مسائل األحكام املشهورة اليت يف جنس جنس من هذه األجناس اخلمسة

  اجلنس األول
من الرق إذا أدى مجيع الكتابة واختلفوا إذا عجز عن البعض  فأما مىت خيرج من الرق فإهنم اتفقوا على أنه خيرج

  .وقد أدى البعض فقال اجلمهور هو عبد ما بقي من كتابته شيء وإنه يرق إذا عجز عن البعض
  .وروي عن السلف املتقدم سوى هذه القول الذي عليه اجلمهور أقوال أربعة أحدها أن املكاتب يعتق بنفس الكتابة

  .منه بقدر ما أدى والثاين أنه يعتق
  .والثالث أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر
  .والرابع إن أدى الثلث وإال فهو عبد

أميا : " وعمدة اجلمهور ما خرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
اتب على مائة دينار فأداها إال عشرة فهو عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إال عشرة أواق فهو عبد وأميا عبد ك

  ".عبد
وعمدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه إياه بالبيع فكأن املكاتب اشترى نفسه من سيده فإن عجز مل 

  يكن له إال أن يتبعه باملال كما لو أفلس من اشتراه منه إىل أجل وقد مات وعمدة



رواه حيىي بن كثري عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم من رأى أنه يعتق منه بقدر ما أدى ما 
خرجه النسائي واخلالف فيه من قبل عكرمة " يؤدي املكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد: "قال

ديث ابن كما أن اخلالف يف أحاديث عمرو بن شعيب من قبل أنه روى عن صحيفة وهبذا القول قال علي أعين حب
  .عباس

  .وروي عن عمر بن اخلطاب أنه إذا أدى الشطر عتق
  .وكان ابن مسعود يقول إذا أدى الثلث

  وأقوال الصحابة وإن مل تكن
  .حجة فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه حممول على أن يف ذلك سنة بلغتهم

  .ويف املسألة قول خامس إذا أدى الثالثة األرباع عتق
  .باقي املالوبقي عدميا يف 

وقد قيل إن أدى القيمة فهو غرمي وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت واألشهر عن عمر وأم سلمة وهو قول 
اجلمهور وقول هؤالء هو الذي اعتمده فقهاء األمصار وذلك أنه صحت الرواية يف ذلك عنهم صحة ال شك فيها 

  .روى ذلك مالك يف موطئه
  .دات وألن املبيعات يرجع يف عني املبيع له إذا أفلس املشتريوأيضا فهو أحوط ألموال السا

  اجلنس الثاين
  .وأما مىت يرق فإهنم اتفقوا على أنه إمنا يرق إذا عجز إما عن البعض وإما عن الكل حبسب ما قدمنا اختالفهم

ي الكتابة عقد واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه إذا شاء من غري سبب أم ليس له ذلك إال بسبب فقال الشافع
الزم يف حق العبد وهي يف حق السيد غري الزمة وقال مالك وأبو حنيفة الكتابة عقد الزم من الطرفني أي بني العبد 

  .والسيد
وحتصيل مذهب مالك يف ذلك أن العبد والسيد ال خيلو أن يتفقا على التعجيز أو خيتلفا مث إذا اختلفا فإما أن يريد 

  .عبد أو بالعكس أعين أنه يريد به السيد البقاء على الكتابة ويريد العبد التعجيزالسيد التعجيز ويأباه ال
  فأما إذا اختلفا على التعجيز فال خيلو األمر من قسمني أحدمها أن يكون دخل يف الكتابة ولد أو ال يكون فإن

  .كان دخل ولد يف الكتابة فال خالف عنده أنه ال جيوز التعجيز
  .ي ذلك روايتان إحدامها أنه ال جيوز إذا كان له مال وبه قال أبو حنيفةوإن مل يكن له ولد فف

  .واألخرى أنه جيوز له ذلك
  .فأما إن طلب العبد التعجيز وأىب السيد مل يكن ذلك للعبد إن كان معه مال أو كانت له قوة على السعي

  .وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد
  .حاكمفإنه ال يعجزه عنده إال حبكم 

  .وذلك بعد أن يثبت السيد عند احلاكم أنه ال مال له وال قدرة على األداء
ويرجع إىل عمدة أدلتهم يف أصل اخلالف يف املسألة فعمدة الشافعي ما روي أن بريرة جاءت إىل عائشة تقول هلا 

  .خرجه البخاري" تبةإين أريد أن تشتريين وتعتقيين فقالت هلا إن أراد أهلك فجاءت أهلها فباعوها وهي مكا"
  .وعمدة املالكية تشبيههم الكتابة بالعقود الالزمة

وألن حكم العبد يف هذا املعىن جيب أن يكون كحكم السيد وذلك أن العقود من شأهنا أن يكون اللزوم فيها أو 



  .اخليار مستويا يف الطرفني
  .صولوأما أن يكون الزما من طرف وغري الزم من الطرف الثاين فخارج عن األ

  .وعللوا حديث بريرة بأن الذي باع أهلها كانت كتابتها ال رقبتها
  واحلنفية تقول ملا كان املغلب يف الكتابة حق العبد وجب أن يكون

العقد الزما يف حق اآلخر املغلب عليه وهو السيد أصله النكاح ألنه غري الزم يف حق الزوج ملكان الطالق الذي 
واملالكية تعترض على هذا بأن تقول إنه عقد الزم فيما وقع به العوض إذ كان ليس بيده وهو الزم يف حق الزوجة 

  .له أن يسترجع الصداق
  اجلنس الثالث

وأما حكمه إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة فاتفقوا على أنه إذا مات دون ولد قبل أن يؤدي من الكتابة شيئا أنه 
  .يرق

ده كحكمه فإن ترك ماال فيه وفاء للكتابة أدوه وعتقوا وإن مل يترك واختلفوا إذا مات عن ولد فقال مالك حكم ول
ماال وكانت هلم قوة على السعي بقوا على جنوم أبيهم حىت يعجزوا أو يعتقوا وإن مل يكن عندهم ال مال وال قدرة 

ه إال ولده على السعي رقوا وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم مرياث األحرار وأنه ليس يرث
  الذين هم يف الكتابة معه دون سواهم من وارثيه إن كان له وارث

  .غري الولد الذي معه يف الكتابة
وقال أبو حنيفة إنه يرثه بعد أداء كتابته من املال الذي ترك مجيع أوالده الذين كاتب عليهم أو ولدوا يف الكتابة 

  .وأوالده األحرار وسائر ورثته
ه بنوه األحرار وال الذين كاتب عليهم أو ولدوا يف الكتابة وماله لسيده وعلى أوالده الذين وقال الشافعي ال يرث

كاتب عليهم أن يسعوا من الكتابة يف مقدار حظوظهم منها وتسقط حصة األب عنهم وبسقوط حصة األب عنهم 
  .قال أبو حنيفة وسائر الكوفيني

  .قول الشافعي وقيل بالثمن وقيل حصته على مقدار الرؤوس والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم تعترب القيمة وهو
وإمنا قال هؤالء بسقوط حصة األب عن األبناء الذين كاتب عليهم ال الذين ولدوا يف الكتابة ألن من ولد له أوالد 

  .يف الكتابة فهم تبع ألبيهم
م أو مات مل تسقط حصته عن وعمدة مالك أن املكاتبني كتابة واحدة بعضهم محالء عن بعض ولذلك من عتق منه

  .الباقي
  .وعمدة الفريق الثاين أن الكتابة ال تضمن

  .وروى مالك عن عبد امللك بن مروان يف موطئه مثل قول الكوفيني
  :وسبب اختالفهم

  .ماذا ميوت عليه املكاتب فعند مالك أنه ميوت مكاتبا وعند أيب حنيفة أنه ميوت حرا وعند الشافعي أنه ميوت عبدا
  .هذه األصول بنوا احلكم فيه وعلى

فعمدة الشافعي أن العبودية واحلرية ليس بينهما وسط وإذا مات املكاتب فليس حرا بعد ألن حريته إمنا جتب بأداء 
  .كتابته وهو مل يؤدها بعد فقد بقي أنه مات عبدا ألنه ال يصح أن يعتق امليت

ذي كاتب عليه ألنه ليس له أن يرق نفسه واحلرية جيب أن وعمدة احلنفية أن العتق قد وقع مبوته مع وجود املال ال



  .تكون حاصلة له بوجود املال ال بدفعه إىل السيد
وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بني العبودية واحلرية وهي الكتابة فمن حيث مل يورث أوالده األحرار منه 

  م األحرار واملسألة يفجعل له حكم العبيد ومن حيث مل يورث سيده ماله حكم له حبك
  .حد االجتهاد

ومما يتعلق هبذا اجلنس اختالفهم يف أم ولد املكاتب إذا مات املكاتب وترك بنني ال يقدرون على السعي وأرادت 
  .األم أن تسعى عليهم فقال مالك هلا ذلك وقال الشافعي والكوفيون ليس هلا ذلك

السيد وأما مالك فريى أن حرمة الكتابة اليت لسيدها صائرة  وعمدهتم أن أم الولد إذا مات املكاتب مال من مال
  .إليها وإىل بنيها

  ومل خيتلف قول مالك أن املكاتب

  .إذا ترك بنني صغارا ال يستطيعون السعي وترك أم ولد ال تستطيع السعي أهنا تباع ويؤدي منها باقي الكتابة
  .ألم ولده وجيوز عند أيب حنيفة والشافعي وعند أيب يوسف وحممد بن احلسن أنه ال جيوز بيع املكاتب

واختلف أصحاب مالك يف أم ولد املكاتب إذا مات املكاتب وترك بنني ووفاه كتابته هل تعتق أم ولده أم ال فقال 
ابن القاسم إذا كان معها ولد عتقت وإال رقت وقال أشهب تعتق على كل حال وعلى أصل الشافعي كل ما ترك 

سيده ال ينتفع به البنون يف أداء ما عليه من كتابته كانوا معه يف عقد الكتابة أو كانوا ولدوا املكاتب مال من مال 
  .يف الكتابة وإمنا عليهم السعي وعلى أصل أيب حنيفة يكون حرا وال بد ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان

  اجلنس الرابع
  .وهو النظر فيمن يدخل معه يف عقد الكتابة ومن ال يدخل

ا من هذا الباب على أن ولد املكاتب ال يدخل يف كتابة املكاتب إال بالشرط ألنه عبد آخر لسيده وكذلك واتفقو
  .اتفقوا على دخول ما ولد له يف الكتابة فيها واختلفوا يف أم الولد على ما تقدم

عي وأبو حنيفة ال وكذلك اختلفوا يف دخول ماله أيضا مبطلق العقد فقال مالك يدخل ماله يف الكتابة وقال الشاف
  .يدخل وقال األوزاعي يدخل بالشرط أعين إذا اشترطه املكاتب

  .وهذه املسألة مبنية على هل ميلك العبد أم ال ميلك وعلى هل يتبعه ماله يف العتق أم ال وقد تقدم ذلك
  اجلنس اخلامس

  .وهو النظر فيما حيجر فيه على املكاتب مما ال حيجر وما بقي من أحكام العبد فيه
فنقول إنه قد أمجع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئا له قدر وال يعتق وال 

يتصدق بغري إذن سيده فإنه حمجور عليه يف هذه األمور وأشباهها أعين أنه ليس له أن خيرج من يده شيئا من غري 
  م السيد هببتهعوض واختلفوا من هذا الباب يف فروع منها أنه إذا مل يعل

  .أو بعتقه إال بعد أداء كتابته فقال مالك ومجاعة من العلماء إن ذلك نافذ ومنعه بعضهم
  .وعمدة من منعه أن ذلك وقع يف حالة ال جيوز وقوعه فيها فكان فاسدا

  .وعمدة من أجازه أن السبب املانع من ذلك قد ارتفع وهو خمافة أن يعجز العبد
  :وسبب اختالفهم

  سيد من شرط لزوم العقد أو من شرط صحته فمن قال من شرطهل إذن ال



الصحة مل جيزه وإن عتق ومن قال من شرط لزومه قال جيوز إذا عتق ألنه وقع عقدا صحيحا فلما ارتفع اإلذن 
  .املرتقب فيه صح العقد كما لو أذن

تفاقهم على أنه ال جيوز عتقه إذا مل هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد فإن الناس اختلفوا أيضا يف ذلك بعد ا
يأذن السيد فقال قوم ذلك جائز وقال قوم ال جيوز وبه قال أبو حنيفة وباجلواز قال مالك وعن الشافعي يف ذلك 

القوالن مجيعا والذين أجازوا ذلك اختلفوا يف والء املعتق ملن يكون فقال مالك إن مات املكاتب قبل أن يعتق كان 
  .وإن مات وقد عتق املكاتب كان والؤه له وقال قوم من هؤالء بل والؤه على كل حال لسيده والء عبده لسيده

وال والء " إمنا الوالء ملن أعتق"وعمدة من مل جيز عتق املكاتب أن الوالء يكون للمعتق لقوله عليه الصالة والسالم 
  .للمكاتب يف حني كتابته فلم يصح عتقه

  .أن عبد عبده مبنزلة عبده ومن فرق بني ذلك فهو استحسانوعمدة من رأى أن الوالء للسيد 
ومن هذا الباب اختالفهم يف هل للمكاتب أن ينكح أو يسافر بغري إذن سيده فقال مجهورهم ليس له أن ينكح إال 

  .بإذن سيده وأباح بعضهم النكاح له
أصحاب مالك ومل جيز للسيد أن وأما السفر فأباحه له مجهورهم ومنعه بعضهم وبه قال مالك وأباحه سحنون من 

  .يشترطه على املكاتب وأجازه ابن القاسم يف السفر القريب
والعلة يف منع النكاح أنه خياف أن يكون ذلك ذريعة إىل عجزه والعلة يف جواز السفر أن به يقوى على التكسب يف 

تب أن يسافر بإذن سيده وبغري إذنه وال أداء كتابته وباجلملة فللعلماء يف هذه املسألة ثالثة أقوال أحدها أن للمكا
  .جيوز أن يشترط عليه أن ال يسافر وبه قال أبو حنيفة والشافعي
  .والقول الثاين أنه ليس له أن يسافر إال بإذن سيده وبه قال مالك

  .غريمهاوالثالث أن مبطلق عقد الكتابة له أن يسافر إال أن يشترط عليه سيده أن ال يسافر وبه قال أمحد والثوري و
  ومن هذا الباب اختالفهم

  .يف هل للمكاتب أن يكاتب عبدا له فأجاز ذلك مالك ما مل يرد به احملاباة وبه قال أبو حنيفة والثوري
  .وللشافعي قوالن أحدمها إثبات الكتابة واآلخر إبطاهلا

  .من البيع والشراءوعمدة اجلماعة أهنا عقد معاوضة املقصود منه طلب الربح فأشبه سائر العقود املباحة 
  .وعمدة الشافعية أن الوالء ملن أعتق وال والء للمكاتب ألنه ليس حبر

  .واتفقوا على أنه ال جيوز للسيد انتزاع شيء من ماله وال االنتفاع منه بشيء
عني واختلفوا يف وطء السيد أمته املكاتبة فصار اجلمهور إىل منع ذلك وقال أمحد وداود وسعيد بن املسيب من التاب

  .ذلك جائز إذا اشترطه عليها وعمدة اجلمهور أنه وطء تقع الفرقة فيه إىل أجل آت فأشبه النكاح إىل أجل
  .وعمدة الفريق الثاين تشبيهها باملدبرة

  .وأمجعوا على أهنا إن عجزت حل وطؤها
بشبهة وقال بعضهم واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها هل عليه حد أم ال فقال مجهورهم ال حد عليه ألنه وطء 

  .عليه احلد
  واختلفوا يف إجياب الصداق هلا والعلماء فيما أعلم على أنه يف

  .أحكامه الشرعية على حكم العبد مثل الطالق والشهادة واحلد وغري ذلك مما خيتص به العبيد
ته عند مشتريه وقال ومن هذا الباب اختالفهم يف بيعه فقال اجلمهور ال يباع املكاتب إال بشرط أن يبقى على كتاب



بعضهم بيعه جائز ما مل يؤد شيئا من كتابته ألن بريرة بيعت ومل تكن أدت من كتابتها شيئا وقال بعضهم إذا رضي 
املكاتب بالبيع جاز وهو قول الشافعي ألن الكتابة عنده ليست بعقد الزم يف حق العبد واحتج حبديث بريرة إذ 

  .بيعت وهي مكاتبة
  .يع املكاتب ما يف ذلك من نقض العهد وقد أمر اهللا تعاىل بالوفاء بهوعمدة من مل جيز ب

وهذه املسألة مبينة على هل الكتابة عقد الزم أم ال وكذلك اختلفوا يف بيع الكتابة فقال الشافعي وأبو حنيفة ال 
 جيز ذلك رآه جيوز ذلك وأجازها مالك ورأى الشفعة فيها للمكاتب ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين ومن مل

من باب الغرر وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة يف الدين ويف ذلك أثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعين 
يف الشفعة يف الدين ومذهب مالك يف بيع الكتابة أهنا إن كانت بذهب أهنا جتوز بعرض معجل ال مؤجل ملا يدخل يف 

  .ذلك من الدين بالدين
  بعرض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلني أو بعرض خمالف وإذا أعتق وإن كانت الكتابة

  .فوالؤه للمكاتب ال للمشتري
ومن هذا الباب اختالفهم هل للسيد أن جيرب العبد على الكتابة أم ال وأما شروط الكتابة فمنها شرعية هي من 

وهذه الشروط منها ما يفسد  شروط صحة العقد وقد تقدمت مث ذكر أركان الكتابة ومنها شروط حبسب التراضي
العقد ومنها ما إذا متسك به أفسدت العقد وإذا تركت صح العقد ومنها شروط جائزة غري الزمة ومنها شروط 

  .الزمة وهذه كلها هي مبسوطة يف كتب الفروع وليس كتابنا هذا كتاب فروع وإمنا هو كتاب أصول
  .ي ضد شروط الصحة املشروعة يف العقدوالشروط اليت تفسد العقد باجلملة هي الشروط اليت ه

والشروط اجلائزة هي اليت ال تؤدي إىل إخالل بالشروط املصححة للعقد وال تالزمها فهذه اجلملة ليس خيتلف 
الفقهاء فيها وإمنا خيتلفون يف الشروط الختالفهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها وهذا خيتلف 

خالهلا بشروط الصحة ولذلك جعل مالك جنسا ثالثا من الشروط وهي الشروط اليت إن حبسب القرب والبعد من إ
  .متسك هبا املشترط فسد العقد وإن مل يتمسك هبا جاز وهذا ينبغي أن تفهمه يف سائر العقود الشرعية

ى أداء جنومه فمن مسائلهم املشهورة يف هذا الباب إذا اشترط يف الكتابة شرطا من خدمة أو سفر أو حنوه وقوي عل
قبل حمل أجل الكتابة هل يعتق أم ال فقال مالك ومجاعة ذلك الشرط باطل ويعتق إذا أدى مجيع املال وقالت طائفة 

ال يعتق حىت يؤدي مجيع املال ويأيت بذلك الشرط وهو مروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه أعتق رقيق 
  .الث سننياإلمارة وشرط عليهم أن خيدموا اخلليفة بعد ث

  ومل خيتلفوا أن العبد إذا أعتقه
سيده على أن خيدمه سنني أنه ال يتم عتقه إال خبدمة تلك السنني ولذلك القياس قول من قال إن الشرط الزم فهذه 

  .املسائل الواقعة املشهورة يف أصول هذا الكتاب
 هذا الكتاب ذكرت على أهنا وههنا مسائل تذكر يف هذا الكتاب وهي من كتب أخرى وذلك أهنا إذا ذكرت يف

  .فروع تابعة لألصول فيه وإذا ذكرت يف غريه ذكرت على أهنا أصول ولذلك كان األوىل ذكرها يف هذا الكتاب
فمن ذلك اختالفهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه مث مات السيد وورثته البنت فقال مالك والشافعي ينفسخ 

  النكاح ألهنا ملكت جزءا منه



 املرأة حمرم عليها بإمجاع وقال أبو حنيفة يصح النكاح ألن الذي ورثت إمنا هو مال يف ذمة املكاتب ال وملك ميني
  .رقبة املكاتب وهذه املسألة هي أحق بكتاب النكاح

ومن هذا الباب اختالفهم إذا مات املكاتب وعليه دين وبعض الكتابة هل حياص سيده الغرماء أم ال فقال اجلمهور 
  .غرماء وقال شريح وابن أيب ليلى ومجاعة يضرب السيد مع الغرماءال حياص ال

وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يستغرق ما بيده هل يتعدى ذلك إىل رقبته فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
  .ال سبيل هلم إىل رقبته وقال الثوري وأمحد يأخذونه إال أن يفتكه السيد

عقل اجلنايات أنه يسلم فيها إال أن يعقل عنه سيده والقول يف هل حياص سيده واتفقوا على أنه إذا عجز عن 
  .الغرماء أو ال حياص هو من كتاب التفليس والقول يف جنايته هو من باب اجلنايات

ومن مسائل األقضية اليت هي فروع يف هذا الباب وأصل يف باب األقضية اختالفهم يف احلكم عند اختالف السيد 
مال الكتابة فقال مالك وأبو حنيفة القول قول املكاتب وقال الشافعي وحممد وأبو يوسف يتحالفان  واملكاتب يف

ويتفاسخان قياسا على املتبايعني وفروع هذا الباب كثرية لكن الذي حضر منها اآلن يف الذكر هو ما ذكرناه ومن 
ملساجد من املسموع فينبغي أن تثبت يف وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة اخلالف بني فقهاء األمصار وهي ا

هذا املوضع إذ كان القصد إمنا هو إثبات املسائل املشهورة اليت وقع اخلالف فيها بني فقهاء األمصار مع املسائل 
املنطوق هبا يف الشرع وذلك أن قصدنا يف هذا الكتاب كما قلنا غري مرة إمنا هو أن نثبت املسائل املنطوق هبا يف 

فق عليها واملختلف فيها ونذكر من املسائل املسكوت عنها اليت شهر اخلالف فيها بني فقهاء األمصار فإن الشرع املت
معرفة هذين الصنفني من املسائل هي اليت جتري للمجتهد جمرى األصول يف املسكوت عنها ويف النوازل اليت مل 

د منهم أو مل ينقل ويشبه أن يكون من تدرب يشتهر اخلالف فيها بني فقهاء األمصار سواء نقل فيها مذهب عن واح
يف هذه املسائل وفهم أصول األسباب اليت أوجبت خالف الفقهاء فيها أن يقول ما جيب يف نازلة من النوازل أعين 
أن يكون اجلواب فيها على مذهب فقيه فقيه من فقهاء األمصار أعين يف املسألة الواحدة بعينها ويعلم حيث خالف 

  صله وحيث مل خيالف وذلكذلك الفقيه أ

  .إذا نقل عنه يف ذلك فتوى
فأما إذا مل ينقل عنه يف ذلك فتوى أو مل يبلغ ذلك الناظر يف هذه األصول فيمكنه أن يأيت باجلواب حبسب أصول 

الفقيه الذي يفيت على مذهبه وحبسب احلق الذي يؤديه إليه اجتهاده وحنن نروم إن شاء اهللا بعد فراغنا من هذا 
اب أن نضع يف مذهب مالك كتابا جامعا ألصول مذهبه ومسائله املشهورة اليت جتري يف مذهبه جمرى األصول الكت

للتفريع عليها وهذا هو الذي عمله ابن القاسم يف املدونة فإن جاوب فيما مل يكن عنده فيها قول مالك على قياس 
جمرى األصول ملا جبل عليه الناس من االتباع ما كان عنده يف ذلك اجلنس من مسائل مالك اليت هي فيها جارية 

والتقليد يف األحكام والفتوى بيد أن يف قوة هذا الكتاب أن يبلغ به اإلنسان كما قلنا رتبة االجتهاد إذا تقدم فعلم 
من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه يف ذلك ولذلك رأينا أن أخص األمساء هبذا الكتاب أن نسميه 

  بداية اجملتهد وكفاية املقتصدكتاب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب التدبري



  .والنظر يف التدبري يف أركانه ويف أحكامه
  .وأما األركان فهي أربعة املعىن واللفظ واملدبِّر واملدَبر
  .وأما األحكام فصنفان أحكام العقد وأحكام املدبر

الركن األول فنقول أمجع املسلمون على جواز التدبري وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر عن دبر مين أو يطلق 
  .فيقول أنت مدبر وهذان مها عندهم لفظا التدبري باتفاق

والناس يف التدبري والوصية على صنفني منهم من مل يفرق بينهما ومنهم من فرق بني التدبري والوصية بأن جعل 
  .بري الزما والوصية غري الزمةالتد

والذين فرقوا بينهما اختلفوا يف مطلق لفظ احلرية بعد املوت هل يتضمن معىن الوصية أو حكم التدبري أعين إذا قال 
أنت حر بعد مويت فقال مالك إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد مويت فالظاهر أنه وصية والقول قوله يف ذلك 

  .يد التدبريوجيوز رجوعه فيها إال أن ير
  وقال أبو حنيفة الظاهر من هذا القول التدبري وليس له أن يرجع فيه وبقول

مالك قال ابن القاسم وبقول أيب حنيفة قال أشهب قال إال أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصية مثل أن يكون 
فيها وصاياهم فعلى قول  على سفر أو يكون مريضا وما أشبه ذلك من األحوال اليت جرت العادة أن يكتب الناس

  .من ال يفرق بني الوصية والتدبري وهو الشافعي ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من ألفاظ صريح التدبري
وأما على مذهب من يفرق فهو إما من كنايات التدبري وإما ليس من كناياته وال من صرحيه وذلك أن ما حيمله على 

  .صرحيهالوصية فليس هو عنده من كناياته وال من 
ومن حيمله على التدبري وينويه يف الوصية فهو عنده من كناياته وأما املدبر فإهنم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد 

  .هو كل عبد صحيح العبودية ليس يعتق على سيده سواء ملك كله أو بعضه
  واختلفوا يف حكم من

ران أحدمها أن يتقاوماه فإن اشتراه الذي دبره كان ملك بعضا فدبره فقال مالك جيوز ذلك وللذي مل يدبر حظه خيا
  .مدبرا كله وإن مل يشتره انتقض التدبري

واخليار الثاين أن يقومه عليه الشريك وقال أبو حنيفة للشريك الذي مل يدبر ثالث خيارات إن شاء استمسك حبصته 
يكه إن كان موسرا وإن كان معسرا وإن شاء استسعى العبد يف قيمة احلصة اليت له فيه وإن شاء قومها على شر

استسعى العبد وقال الشافعي جيوز التدبري وال يلزم شيء من هذا كله ويبقى العبد املدبر نصفه أو ثلثه على ما هو 
عليه فإذا مات مدبره عتق منه ذلك اجلزء ومل يقوم اجلزء الباقي منه على السيد على ما يفعل يف سنة العتق ألن املال 

  .ه وهم الورثةقد صار لغري
  .وهذه املسألة هي من األحكام ال من األركان أعين أحكام املدبر فلتثبت يف األحكام

وأما املدبر فاتفقوا على أن من شروطه أن يكون مالكا تام امللك غري حمجور عليه سواء أكان صحيحا أو مريضا وإن 
  .الدين يبطل التدبريمن شرطه أن ال يكون ممن أحاط الدين مباله ألهنم اتفقوا على أن 

  .واختلفوا يف تدبري السفيه
  .فهذه هي أركان هذا الباب

  .وأما أحكامه فأصوهلا راجعة إىل أجناس مخسة أحدها مماذا خيرج املدبر هل من رأس املال أو الثلث
  .والثاين ما يبقى فيه من أحكام الرق مما ليس يبقى فيه أعين ما دام مدبرا



  .ية مما ليس يتبعهوالثالث ما يتبعه يف احلر
  .الرابع مبطالت التدبري الطارئة عليه
  .واخلامس يف أحكام تبعيض التدبري

  اجلنس األول
فأما مماذا خيرج املدبر إذا مات املدبر فإن العلماء اختلفوا يف ذلك فذهب اجلمهور إىل أنه خيرج من الثلث وقالت 

  .من الثلث شبهه بالوصية ألنه حكم يقع بعد املوتطائفة هو من رأس املال معظمهم أهل الظاهر فمن رأى أنه 
إال أنه أثر ضعيف عند أهل احلديث " املدبر من الثلث "وقد روي حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .ألنه رواه علي بن طيبان عن نافع عن عبد اهللا بن عمر وعلي بن طيبان متروك احلديث عند أهل احلديث
  .ال شبهه بالشيء خيرجه اإلنسان من ماله يف حياته فأشبه اهلبةومن رآه من رأس امل

واختلف القائلون بأنه من الثلث يف فروع وهو إذا دبر الرجل غالما له يف صحته وأعتق يف مرضه الذي مات عنه 
ملعتق غالما آخر فضاق الثلث عن اجلمع بينهما فقال مالك يقدم املدبر ألنه كان يف الصحة وقال الشافعي يقدم ا

  .املبتل ألنه ال جيوز له رده ومن أصله أنه جيوز عنده رد التدبري
  .وهذه املسألة هي أحق بكتاب الوصايا

  وأما اجلنس الثاين
فأشهر مسألة فيه هي هل للمدبر أن يبيع املدبر أم ال فقال مالك وأبو حنيفة ومجاعة من أهل الكوفة ليس للسيد أن 

  وأهل الظاهر وأبو ثور لهيبيع مدبره وقال الشافعي وأمحد 
أن يرجع فيبيع مدبره وقال األوزاعي ال يباع إال من رجل يريد عتقه واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه املسألة يف 

فروع وهو إذا بيع فأعتقه املشتري فقال مالك ينفذ العتق وقال أبو حنيفة والكوفيون البيع مفسوخ سواء أعتقه 
  .املشتري أو مل يعتقه

  .يس من جهة أنه ممنوع عبادةوهو أق
  .ورمبا شبهوه بالوصية" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم باع مدبرا"فعمدة من أجاز بيعه ما ثبت من حديث جابر 

به ألنه عتق إىل أجل فأشبه أم الولد أو أش} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُوِد{:وأما عمدة املالكية فعموم قوله تعاىل 
  .العتق املطلق

  .فكان سبب االختالف ههنا معارضة القياس للنص أو العموم للخصوص
  وال خالف بينهم أن املدبر أحكامه

  .يف حدوده وطالقه وشهاداته وسائر أحكامه أحكام العبيد
ك واختلفوا من هذا الباب يف جواز وطء املدبرة فجمهور العلماء على جواز وطئها وروي عن ابن شهاب منع ذل

  .وعن األوزاعي كراهية ذلك إذا مل يكن وطئها قبل التدبري
وعمدة اجلمهور تشبيهها بأم الولد ومن مل جيز ذلك شبهها باملعتقة إىل أجل ومنع وطء املعتقة إىل أجل شبهها 
كاحلال يف  باملنكوحة إىل أجل وهي املتعة واتفقوا على أن للسيد يف املدبر اخلدمة ولسيده أن ينتزع ماله منه مىت شاء

  .العبد قال مالك إال أن ميرض مرضا خموفا فيكره له ذلك
  اجلنس الثالث



فأما ما يتبعه يف التدبري مما ال يتبعه فإن من مسائلهم املشهورة يف هذا الباب اختالفهم يف ولد املدبرة الذين تلدهم 
ا يعتقون بعتقها ويرقون برقها وقال بعد تدبري سيدها من نكاح أو زنا فقال اجلمهور ولدها بعد تدبريها مبنزلته

الشافعي يف قوله املختار عند أصحابه إهنم ال يعتقون بعتقها وأمجعوا على أنه إذا أعتقها سيدها يف حياته أهنم يعتقون 
  .بعتقها

  .وعمدة الشافعية أهنم إذا مل يعتقوا يف العتق املنجز فأحرى أن ال يعتقوا يف العتق املؤجل بالشرط
  .بإمجاعهم على أن املوصى هلا بالعتق ال يدخل فيه بنوها واحتج أيضا

واجلمهور رأوا أن التدبري حرمة ما فأوجبوا إتباع الولد تشبيها بالكتابة وقول اجلمهور مروي عن عثمان وابن 
  .مسعود وابن عمر وقول الشافعي مروي عن عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أيب رباح ومكحول

ذا أن كل امرأة فولدها تبع هلا إن كانت حرة فحر وإن كانت مكاتبة فمكاتب وإن وحتصيل مذهب مالك يف ه
كانت مدبرة فمدبر أو معتقة إىل أجل فمعتق إىل أجل وكذلك أم الولد ولدها مبنزلتها وخالف يف ذلك أهل الظاهر 

الرق واحلرية وما بينهما وكذلك املعتق بعضه عند مالك وأمجع العلماء على أن كل ولد من تزويج فهو تابع ألمه يف 
  .من العقود املفضية إىل احلرية إال ما اختلفوا فيه من التدبري ومن أمة زوجها عريب

  .وأمجعوا على أن كل ولد من ملك ميني أنه تابع ألبيه إن حرا فحرا وإن عبدا فعبدا وإن مكاتبا فمكاتبا
  ب يعين أنه مدبر وقالواختلفوا يف املدبر إذا تسرى فولد له فقال مالك حكمه حكم األ

ولده يف التدبري وعمدة مالك اإلمجاع على أن الولد من ملك اليمني تابع لألب ما .الشافعي وأبو حنيفة ليس يتبعه
  .عدا املدبر وهو من باب قياس موضع اخلالف على موضع اإلمجاع

يس يسلم له أنه مال من ماله ويتبعه يف وعمدة الشافعية أن ولد املدبر مال من ماله ومال املدبر للسيد انتزاعه منه ول
  .احلرية ماله عند مالك

  اجلنس الرابع
وأما النظر يف تبعيض التدبري فقد قلنا فيمن دبر له حظا يف عبده دون أن يدبر شريكه ونقله إىل هذا املوضع أوىل 

  .فلينقل إليه
  .وأما من دبر جزءا من عبد هو له كله
  .ا على من بعض العتق عند مالكفإنه يقضى عليه بتدبري الكل قياس

  وأما اجلنس اخلامس وهو مبطالت التدبري
فمن هذا الباب اختالفهم يف إبطال الدين للتدبري فقال مالك والشافعي الدين يبطله وقال أبو حنيفة ليس يبطله 

  .ويسعى يف الدين وسواء أكان الدين مستغرقا للقيمة أو لبعضها
راين يدبر عبدا له نصرانيا فيسلم العبد قبل موت سيده فقال الشافعي يباع عليه ومن هذا الباب اختالفهم يف النص

ساعة يسلم ويبطل تدبريه وقال مالك حيال بينه وبني سيده وخيارج على سيده النصراين وال يباع عليه حىت يبني أمر 
مدبر النصراين قوم وسعى العبد سيده فإن مات عتق املدبر ما مل يكن عليه دين حييط مباله وقال الكوفيون إذا أسلم 
  .يف قيمته ومدبر الصحة يقدم عند مالك على مدبر املرض إذا ضاق الثلث عنهما

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب أمهات األوالد



مىت تكون أم ولد ومباذا تكون أم ولد وما وأصول هذا الباب النظر يف هل تباع أم الولد أم ال وإن كانت ال تباع ف
  يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية ومىت تكون حرة؟

فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم فالثابت عن عمر رضي اهللا عنه أنه قضى بأهنا ال تباع ) أما املسألة األوىل(
  .وأهنا حرة من رأس مال سيدها إذا مات

  .وهو قول أكثر التابعني ومجهور فقهاء األمصاروروي مثل ذلك عن عثمان 
وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان اهللا عليهما وابن عباس وابن الزبري و جابر بن عبداهللا وأبو سعيد اخلدري 

  .جييزون بيع أم الولد وبه قالت الظاهرية من فقهاء األمصار
  ".الصالة والسالم فينا ال يرى بذلك بأساكنا نبيع أمهات األوالد والنيب عليه "وقال جابر وأبو سعيد 

كنا نبيع أمهات األوالد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر : "واحتجوا مبا روي عن جابر أنه قال
ومما اعتمد عليه أهل الظاهر يف هذه املسألة النوع من االستدالل " وصدر من خالفة عمر مث هنانا عمر عن بيعهن

ستصحاب حال اإلمجاع وذلك أهنم قالوا ملا انعقد اإلمجاع على أهنا مملوكة قبل الوالدة وجب أن الذي يعرف با
  تكون كذلك بعد الوالدة إىل أن يدل الدليل على غري ذلك وقد تبني يف كتب

األصول قوة هذا االستدالل وأنه ال يصح عند من يقول بالقياس وإمنا يكون ذلك دليال حبسب رأي من ينكر 
س ورمبا احتج اجلمهور عليهم مبثل احتجاجهم وهو الذي يعرفونه مبقابلة الدعوى بالدعوى وذلك أهنم يقولون القيا

أليس تعرفون أن اإلمجاع قد انعقد على منع بيعها يف حال محلها فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا 
ذا األصل نقضا وذلك أهنم ال يسلمون منع اإلمجاع بعد وضع احلمل إال أن املتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا يف ه

  .بيعها حامال
ومما اعتمده اجلمهور يف هذا الباب من األثر ما روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال يف مارية سريته ملا ولدت 

 أميا امرأة ولدت من"ومن ذلك حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال " أعتقها ولدها"إبراهيم 
وكال احلديثني ال يثبت عند أهل احلديث حكى ذلك أبو عمر بن عبد الرب رمحه اهللا وهو " سيدها فإهنا حرة إذا مات

من أهل هذا الشأن ورمبا قالوا أيضا من طريق املعىن إهنا قد وجبت هلا حرمة وهو اتصال الولد هبا وكونه بعضا منها 
  .ى أن ال يبعن فقال خالطت حلومنا حلومهن ودماؤنا دماءهنوحكوا هذا التعليل عن عمر رضي اهللا عنه حني رأ

  وأما مىت تكون أم ولد فإهنم اتفقوا

  .على أهنا تكون أم ولد إذا ملكها قبل محلها منه
واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه فقال مالك ال تكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن ميلكها 

  .ل أبو حنيفة تكون أم ولدمث ملكها وولدها وقا
واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل والقياس أن تكون أم ولد يف مجيع األحوال إذ كان ليس من مكارم 

وأما مباذا تكون أم ولد " بعثت ألمتم مكارم األخالق" األخالق أن يبيع املرء أم ولده وقد قال عليه الصالة والسالم 
يعلم أنه ولد كانت مضغة أو علقة وقال الشافعي ال بد أن يؤثر يف ذلك شيء مثل  فإن مالكا قال كل ما وضعت مما

  .اخللقة والتخطيط
  .واختالفهم راجع إىل ما ينطلق عليه اسم الوالدة أو ما يتحقق أنه مولد

  .ألمةوأما ما يبقي فيها من أحكام العبودية فإهنم اتفقوا على أهنا يف شهادهتا وحدودها وديتها وأرش جراحها كا



ومجهور من منع بيعها ليس يرون ههنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها إال ما روي عن عمر بن اخلطاب أهنا إذا زنت 
  .رقت

واختلف قول مالك والشافعي هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتالله إياها فقال مالك ليس له ذلك وإمنا له 
  .فيها الوطء فقط وقال الشافعي له ذلك

مالك أنه ملا مل ميلك رقبتها بالبيع مل ميلك إجارهتا إال أنه يرى أن إجارة بنيها من غريه جائزة ألن حرمتهم وعمدة 
  .عنده أضعف

  .وعمدة الشافعي انعقاد اإلمجاع على أنه جيوز له وطؤها
  .فسبب اخلالف تردد إجارهتا بني أصلني أحدمها وطؤها

  .والثاين بيعها
  .شبهافيجب أن يرجح أقوى األصلني 

وأما مىت تكون حرة فإنه ال خالف بينهم أن آن ذلك الوقت هو إذا مات السيد وال أعلم اآلن أحدا قال تعتق من 
  .الثلث وقياسها على املدبر ضعيف على قول من يقول إن املدبر يعتق من الثلث

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  ناياتكتاب اجل

واجلنايات اليت هلا حدود مشروعة أربع جنايات على األبدان والنفوس واألعضاء وهو املسمى قتال وجرحا 
  وجنايات على الفروج وهو املسمى زنا وسفاحا وجنايات على األموال وهذه ما كان منها مأخوذا حبرب مسي حرابة

ذا على وجه املغافصة من حرز يسمى سرقة وما كان إذا كان بغري تأويل وإن كان بتأويل مسي بغيا وإن كان مأخو
منها بعلو مرتبة وقوة وسلطان مسي غصبا وجنايات على األعراض وهي املسمى قذفا وجنايات بالتعدي على 

استباحة ما حرمه الشرع من املأكول واملشروب وهذه إمنا يوجد فيها حد يف هذه الشريعة يف اخلمر فقط وهو حد 
الشرع صلوات اهللا عليه فلنبتدئ منها باحلدود اليت يف الدماء فنقول إن الواجب يف إتالف  متفق عليه بعد صاحب

النفوس واجلوارح هو إما قصاص وإما مال وهو الذي يسمى الدية فإذن النظر أوال يف هذا الكتاب ينقسم إىل 
  .قسمني النظر يف القصاص والنظر يف الدية
النفوس وإىل القصاص يف اجلوارح والنظر أيضا يف الديات ينقسم إىل  والنظر يف القصاص ينقسم إىل القصاص يف

  .النظر يف ديات النفوس وإىل النظر يف ديات قطع اجلوارح واجلراح
  .فينقسم أوال هذا الكتاب إىل كتابني أوهلما يرسم عليه كتاب القصاص والثاين يرسم عليه كتاب الديات

  كتاب القصاص

 األول النظر يف القصاص يف النفوس والثاين النظر يف القصاص يف اجلوارح فلنبدأ وهذا الكتاب ينقسم إىل قسمني
  .من القصاص يف النفوس

  كتاب القصاص يف النفوس
  .والنظر أوال يف هذا الكتاب ينقسم إىل قسمني إىل النظر يف املوجب أعين املوجب للقصاص



  .وإىل النظر يف الواجب
  .بدلأعين القصاص ويف أبداله إن كان له 

  .فلنبدأ أوال بالنظر يف املوجب
  .والنظر يف املوجب يرجع إىل النظر يف صفة القتل والقاتل واملقتول اليت جيب مبجموعها واملقتول القصاص

  .فإنه ليس أي قاتل اتفق يقتص منه وال بأي قتل اتفق وال من أي مقتول اتفق
  .ب يف هذا الباب إمنا هو العدلبل من قاتل حمدود بقتل حمدود ومقتول حمدود إذ كان املطلو

  .مث يف املقتول. فلنبدأ من النظر يف القاتل مث يف القتل

  القول يف شروط القاتل
فنقول إهنم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقال بالغا خمتارا للقتل مباشرا غري 

  .مشارك له فيه غريه
رِه وباجلملة اآلمر واملباشر فقال مالك والشافعي والثوري وأمحد وأبو ثور ومجاعة القتل واختلفوا يف املكَره واملك

  على املباشر دون
  .اآلمر ويعاقب اآلمر وقالت طائفة يقتالن مجيعا وهذا إذا مل يكن هنالك إكراه وال سلطان لآلمر على املأمور

اختلفوا يف ذلك على ثالثة أقوال فقال قوم يقتل اآلمر وأما إذا كان لآلمر سلطان على املأمور أعين املباشر فإهنم 
دون املأمور ويعاقب املأمور وبه قال داود وأبو حنيفة وهو أحد قويل الشافعي وقال قوم يقتل املأمور دون اآلمر 

  .وهو أحد قويل الشافعي
  .وقال قوم يقتالن مجيعا وبه قال مالك

كراه يف إسقاط كثري من الواجبات يف الشرع لكون املكره يشبه من ال فمن مل يوجب حدا على املأمور اعترب تأثري اإل
  .اختيار له

ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم االختيار وذلك أن املكره يشبه من جهة املختار ويشبه من جهة املضطر 
  .املغلوب مثل الذي يسقط من علو والذي حتمله الريح من موضع إىل موضع

  . يعذر املأمور باإلكراه وال اآلمر بعدم املباشرةومن رأى قتلهم مجيعا مل
ومن رأى قتل اآلمر فقط شبه املأمور باآللة اليت ال تنطق ومن رأى احلد على غري املباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه 

  .اسم قاتل إال باالستعارة
ف على اهلالك من خممصة مل يكن له وقد اعتمدت املالكية يف قتل املكره على القتل بالقتل بإمجاعهم على أنه لو أشر

  .أن يقتل إنسانا فيأكله
وأما املشارك للقاتل عمدا يف القتل فقد يكون القتل عمدا وخطأ وقد يكون القاتل مكلفا وغري مكلف وسنذكر 

  .العمد عند قتل اجلماعة بالواحد
نون أو حر وعبد يف قتل عبد وأما إذا اشترك يف القتل عامد وخمطئ أو مكلف وغري مكلف مثل عامد وصيب أو جم

عند من ال يقيد من احلر بالعبد فإن العلماء اختلفوا يف ذلك فقال مالك والشافعي على العامد القصاص وعلى 
  املخطئ والصيب نصف الدية إال أن مالكا جيعله على العاقلة والشافعي يف ماله على ما يأيت وكذلك قاال



العبد يقتل وعلى احلر نصف القيمة وكذلك احلال يف املسلم والذمي يقتالن يف احلر والعبد يقتالن العبد عمدا أن 
  .مجيعا

وقال أبو حنيفة إذا اشترك من جيب عليه القصاص مع من ال جيب عليه القصاص فال قصاص على واحد منهما 
  .وعليهما الدية

فعل الذي ال قصاص عليه وعمدة احلنفية أن هذه شبهة فإن القتل ال يتبعض وممكن أن تكون إفاتة نفسه من 
وإذا مل يكن الدم وجب " ادرؤوا احلدود بالشبهات"كإمكان ذلك ممن عليه القصاص وقد قال عليه الصالة والسالم 

  .بدله وهو الدية
وعمدة الفريق الثاين النظر إىل املصلحة اليت تقتضي التغليظ حلوطة الدماء فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله 

  .يه ضعف يف القياسحكم نفسه وف
  .وأما صفة الذي جيب به القصاص فاتفقوا على أنه العمد وذلك أهنم أمجعوا على أن القتل صنفان عمد وخطأ

  .واختلفوا يف هل بينهما وسط أم ال وهو الذي يسمونه شبه العمد فقال به مجهور فقهاء األمصار
  .يتخرج عنه يف ذلك رواية أخرىواملشهور عن مالك نفيه إال يف االبن مع أبيه وقد قيل إنه 

  .وبإثباته قال عمر بن اخلطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو موسى األشعري واملغرية وال
خمالف هلم من الصحابة والذين قالوا به فرقوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمد وذلك راجع يف األغلب إىل اآلالت 

  .ان من أجلها الضرباليت يقع هبا القتل وإىل األحوال اليت ك
فقال أبو حنيفة كل ما عدا احلديد من القضب أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد وقال أبو يوسف وحممد أشبه 
العمد ما ال يقتل مثله وقال الشافعي شبه العمد ما كان عمدا يف الضرب خطأ يف القتل أي ما كان ضربا مل يقصد به 

  .القتل فتولد عنه القتل
  .ما كان خطأ فيهما مجيعا والعمد ما كان عمدا فيهما مجيعا وهو حسنواخلطأ 

  .فعمدة من نفى شبه العمد أنه ال واسطة بني اخلطأ والعمد أعين بني أن يقصد القتل أو ال يقصده
  .وعمدة من أثبت الوسط أن النيات ال يطلع عليها إال اهللا تبارك وتعاىل وإمنا احلكم مبا ظهر

  .آلة ال تقتل غالبا كان حكمه كحكم الغالب أعين حكم من قصد القتل فقتل بال خالففمن قصد ضرب آخر ب
ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة ال تقتل غالبا كان حكمه مترددا بني العمد واخلطأ وهذا يف حقنا ال يف حق اآلمر 

  نفسه عند اهللا تعاىل أما شبهه العمد فمن

  .ة أنه ضرب مبا ال يقصد به القتلوأما شبهه للخطأ فمن جه. جهة ما قصد ضربه
أال إن قتل اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط : " وقد روي حديث مرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

إال أنه حديث مضطرب عند أهل احلديث " والعصا واحلجر ديته مغلظة مائة من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها
  .اد فيما ذكره أبو عمر بن عبد الرب وإن كان أبو داود وغريه قد خرجهال يثبت من جهة اإلسن

فهذا النحو من القتل عند من ال يثبته جيب به القصاص وعند من أثبته جتب به الدية وال خالف يف مذهب مالك أن 
  .الضرب يكون على وجه الغضب والنائرة جيب به القصاص

  .و على جهة األدب ملن أبيح له األدبواختلف يف الذي يكون عمدا على جهة اللعب أ
  .وأما الشرط الذي جيب به القصاص يف املقتول فهو أن يكون مكافئا لدم القاتل

  .والذي به ختتلف النفوس هو اإلسالم والكفر واحلرية والعبودية والذكورية واألنوثية والواحد والكثري



  .ربعة أنه جيب القصاصواتفقوا على أن املقتول إذا كان مكافئا للقاتل يف هذه األ
واختلفوا يف هذه األربعة إذا مل جتتمع أم احلر إذا قتل العبد عمدا فإن العلماء اختلفوا فيه فقال مالك والشافعي 

والليث وأمحد وأبو ثور ال يقتل احلر بالعبد وقال أبو حنيفة وأصحابه يقتل احلر بالعبد إال عبد نفسه وقال قوم يقتل 
كان عبد القاتل أو عبد غري القاتل وبه قال النخعي فمن قال ال يقتل احلر بالعبد احتج بدليل احلر بالعبد سواء أ

ومن قال يقتل احلر } كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ وَالَْعْبُد بِالْعَْبِد{:اخلطاب املفهوم من قوله تعاىل 
  "املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم"السالم بالعبد احتج بقوله عليه الصالة و

  .فسبب اخلالف معارضة العموم لدليل اخلطاب ومن فرق فضعيف
  وال خالف بينهم أن العبد يقتل باحلر وكذلك األنقص

  .باألعلى
من قتل " ى اهللا عليه وسلم قال ومن احلجة أيضا ملن قال يقتل احلر بالعبد ما رواه احلسن عن مسرة أن النيب صل

ومن طريق املعىن قالوا وملا كان قتله حمرما كقتل احلر وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص يف " عبده قتلناه به
  .احلر

وأما قتل املؤمن بالكافر الذمي فاختلف العلماء يف ذلك على ثالثة أقوال فقال قوم ال يقتل مؤمن بكافر وممن قال به 
  .لثوري وأمحد وداود ومجاعةالشافعي وا

  .وقال قوم يقتل به وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أيب ليلى
  .وقال مالك والليث ال يقتل به إال أن يقتله غيلة وقتل الغيلة أن يضجعه فيذحبه وخباصة على ماله

إليه رسول اهللا صلى اهللا فعمدة الفريق األول ما روي من حديث علي أنه سأله قيس بن عبادة واألشتر هل عهد 
املؤمنون "عليه وسلم عهدا مل يعهده إىل الناس قال ال إال ما يف كتايب هذا وأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه 

أال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده من .تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم
  .خرجه أبو داود" لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه

" ال يقتل مؤمن بكافر"وروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .واحتجوا يف ذلك بإمجاعهم على أنه ال يقتل مسلم باحلريب الذي أمن

ديث يرويه ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد الرمحن وأما أصحاب أيب حنيفة فاعتمدوا يف ذلك آثار منها ح
قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال أنا أحق من وىف "السلماين قال 

أي أنه " ال يقتل مؤمن بكافر"ورووا ذلك عن عمر قالوا وهذا خمصص لعموم قوله عليه الصالة والسالم " بعهده
به الكافر احلريب دون الكافر املعاهد وضعف أهل احلديث حديث عبد الرمحن السلماين وما رووا من ذلك عن أريد 
  .عمر

وأما من طريق القياس فإهنم اعتمدوا على إمجاع املسلمني يف أن يد املسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي قالوا فإذا 
  .مهكانت حرمة ماله كحرمة مال املسلم فحرمة دمه كحرمة د

  .فسبب اخلالف تعارض اآلثار والقياس
وأما قتل اجلماعة بالواحد فإن مجهور فقهاء األمصار قالوا تقتل اجلماعة بالواحد منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي 
والثوري وأمحد وأبو ثور وغريهم سواء كثرت اجلماعة أو قلت وبه قال عمر حىت روي أنه قال لو متاأل عليه أهل 



  .هم مجيعاصنعاء لقتلت
  وقال داود وأهل الظاهر

  .ال تقتل اجلماعة بالواحد وهو قول ابن الزبري وبه قال الزهري وروي عن جابر
وكذلك عند هذه الطائفة ال تقطع أيد بيد أعين إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك يف قطع يد وقال مالك والشافعي 

قالوا تقتل األنفس بالنفس وال يقطع بالطرف إال طرف تقطع األيدي باليد وفرقت احلنفية بني النفس واألطراف ف
  .واحد وسيأيت هذا يف باب القصاص من األعضاء

فعمدة من قتل بالواحد اجلماعة النظر إىل املصلحة فإنه مفهوم أن القتل إمنا شرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب 
وإذا كان ذلك كذلك فلو مل تقتل اجلماعة بالواحد لتذرع } اَأللَْبابِوَلَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ َيا أُوِلي {يف قوله تعاىل 

الناس إىل القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد باجلماعة ولكن للمعترض أن يقول إن هذا إمنا كان يلزم لو مل يقتل من 
يلزم أن يبطل اجلماعة أحد فأما إن قتل منهم واحد وهو الذي من قتله يظن إتالف النفس غالبا على الظن فليس 

  .احلد حىت يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس
وأما قتل الذكر } َوكََتْبَنا َعلَيْهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالَْعْيَن بِالَْعْينِ { :وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعاىل 

إال ما حكي عن علي من الصحابة وعن عثمان البيت  باألنثى فإن ابن املنذر وغريه ممن ذكر اخلالف حكى أنه إمجاع
  .أنه إذ قتل الرجل باملرأة كان على أولياء املرأة نصف الدية

وحكى القاضي أبو الوليد الباجي يف املنتقى عن احلسن البصري أنه ال يقتل الذكر باألنثى وحكاه اخلطايب يف معامل 
وإن كان يعارض دليل اخلطاب ههنا العموم } األُْنثَى بِاُألْنثَىَو{ :السنن وهو شاذ ولكن دليله قوي لقوله تعاىل 

لكن يدخله أن هذا اخلطاب وارد يف غري شريعتنا وهي } َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ{:الذي يف قوله تعاىل 
ل الرجل باملرأة هو النظر إىل املصلحة مسألة خمتلف فيها أعين هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ال واالعتماد يف قت

  .العامة
واختلفوا من هذا الباب يف األب واالبن فقال مالك ال يقاد األب باالبن إال أن يضجعه فيذحبه فأما إن حذفه بسيف 

  .أو عصا فقتله مل يقتل وكذلك اجلد عنده مع حفيده
د حبفيده إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد وبه وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري ال يقاد الوالد بولده وال اجل

  .قال مجهور العلماء
  وعمدهتم حديث ابن عباس أن النيب عليه الصالة والسالم قال

  ".ال تقام احلدود يف املساجد وال يقاد بالولد الوالد" 
  .وعمدة مالك عموم القصاص بني املسلمني

  :وسبب اختالفهم
مرو بن شعيب أن رجال من بين مدجل يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ما رووه عن حيىي بن سعيد عن ع

ساقه فنزف جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن اخلطاب فذكر له فقال له عمر اعدد على ماء قديد 
ني خلفة مث قال عشرين ومائة بعري حىت أقدم عليك فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك اإلبل ثالثني حقه وثالثني وأربع

فإن مالكا " ليس لقاتل شيء"أين أخو املقتول فقال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .محل هذا احلديث على أنه مل يكن عمدا حمضا وأثبت منه شبه العمد فيما بني االبن واألب



  .حذف آخر بسيف فقتله فهو عمدوأما اجلمهور فحملوه على ظاهره من أنه عمد إلمجاعهم أن من 
وأما مالك فرأى ملا لألب من التسلط على تأديب ابنه ومن احملبة له أن محل القتل الذي يكون يف أمثال هذه 

األحوال على أنه ليس بعمد ومل يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة فإمنا حيمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة 
  لنيات ال يطلع عليها إال اهللا تعاىل فمالك مل يتهم األب حيث اهتم األجنيب لقوةالظن وقوة التهمة إذ كانت ا
  .احملبة اليت بني األب واالبن

  .واجلمهور إمنا عللوا درء احلد عن األب ملكان حقه على االبن
  .والذي جييء على أصول أهل الظاهر أن يقاد فهذا هو القول يف املوجب

  وأما القول يف الواجب
  .على أن لويل الدم أحد شيئني القصاص أو العفو إما على الدية وإما على غري الديةفاتفقوا 

واختلفوا هل االنتقال من القصاص إىل العفو على أخذ الدية هو حق واجب لويل الدم دون أن يكون يف ذلك خيار 
يرد املقتص منه أن يؤدي الدية مل للمقتص منه أم ال تثبت الدية إال بتراضي الفريقني أعين الويل والقاتل وأنه إذا مل 

يكن لويل الدم إال القصاص مطلقا أو العفو فقال مالك ال جيب للويل إال أن يقتص أو يعفو عن غري دية إال أن 
يرضى بإعطاء الدية القاتل وهي رواية ابن القاسم عنه وبه قال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي ومجاعة وقال الشافعي 

  اود وأكثر فقهاءوأمحد وأبو ثور ود

املدينة من أصحاب مالك وغريه ويل الدم باخليار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية رضي القاتل أو مل يرض وروى 
  .ذلك أشهب عن مالك إال أن املشهور عنه هي الرواية األوىل

 عليه وسلم قال فعمدة مالك يف الرواية املشهورة حديث أنس بن مالك يف قصة سن الربيع أن رسول اهللا صلى اهللا
  .فعلم بدليل اخلطاب أنه ليس له إال القصاص" كتاب اهللا القصاص"

" من قتل له قتيل فهو خبري النظرين بني أن يأخذ الدية وبني أن يعفو"وعمدة الفريق الثاين حديث أيب هريرة الثابت 
  .اصمها حديثان متفق على صحتهما لكن األول ضعيف الداللة يف أنه ليس له إال القص

  .والثاين نص يف أن له اخليار
واجلمع بينهما ميكن إذا رفع دليل اخلطاب من ذلك فإن كان اجلمع واجبا وممكنا فاملصري إىل حديث الثاين واجب 

لُوا { :واجلمهور على أن اجلمع واجب إذا أمكن وأنه أوىل من الترجيح وأيضا فإن اهللا عز وجل يقول  َوال َتقُْت
عرض على املكلف فداء نفسه مبال فواجب عليه أن يفديها أصله إذا وجد الطعام يف خممصة بقيمة وإذا } أَْنفَُسكُْم

مثله وعنده ما يشتريه أعين أنه يقضي عليه بشرائه فكيف بشراء نفسه ويلزم على هذه الرواية إذا كان للمقتول 
  .أولياء صغار وكبار أن يؤخر القتل إىل أن يكرب الصغار فيكون هلم اخليار

  .والسيما إذا كان الصغار حيجبون الكبار مثل البنني مع اإلخوة
قال القاضي وقد كانت وقعت هذه املسألة بقرطبة حياة جدي رمحه اهللا فأفىت أهل زمانه بالرواية املشهورة وهو أن 

من شدة التقليد  ال ينتظر الصغري فأفىت هو رمحه اهللا بانتظاره على القياس فشنع أهل زمانه ذلك عليه ملا كانوا عليه
  .حىت اضطر أن يضع يف ذلك قوال ينتصر فيه هلذا املذهب وهو موجود بأيدي الناس

  .والنظر يف هذا الباب هو يف قسمني يف العفو والقصاص
والنظر يف العفو يف شيئني أحدمها فيمن له العفو ممن ليس له وترتيب أهل الدم يف ذلك وهل يكون له العفو على 

  .تكلمنا يف هل له العفو على الدية الدية أم ال وقد



  .وأما من هلم العفو باجلملة فهم الذين هلم القيام بالدم والذين هلم
القيام بالدم هم العصبة عند مالك وعند غريه كل من يرث وذلك أهنم أمجعوا على أن املقتول عمدا إذا كان له بنون 

  .بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية

  .لفوا يف اختالف البنات مع البنني يف العفو أو القصاصواخت
وكذلك الزوجة أو الزوج واألخوات فقال مالك ليس للبنات وال األخوات قول مع البنني واإلخوة يف القصاص أو 

ضده وال يعترب قوهلن مع الرجال وكذلك األمر يف الزوجة والزوج وقال أبو حنيفة والثوري وأمحد والشافعي كل 
يعترب قوله يف إسقاط القصاص ويف إسقاط حظه من الدية ويف األخذ به قال الشافعي الغائب منهم واحلاضر وارث 

والصغري والكبري سواء وعمدة هؤالء اعتبارهم الدم بالدية وعمدة الفريق األول أن الوالية إمنا هي للذكران دون 
أن ميوت هل ذلك جائز على األولياء وكذلك يف اإلناث واختلف العلماء يف املقتول عمدا إذا عفا عن دمه قبل 

املقتول خطأ إذا عفا عن الدية فقال قوم إذا عفا املقتول عن دمه يف العمد مضى ذلك وممن قال بذلك مالك وأبو 
حنيفة واألوزاعي وهذا أحد قويل الشافعي وقالت طائفة أخرى ال يلزم عفوه ولألولياء القصاص أو العفو وممن قال 

ر وداود وهو قول الشافعي بالعراق وعمدة هذه الطائفة أن اهللا خري الويل يف ثالث إما العفو وإما القصاص به أبو ثو
وإما الدية وذلك عام يف كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل املوت أو مل يعف وعمدة اجلمهور أن الشيء الذي جعل 

ملقتول أحق باخليار من الذي أقيم مقامه بعد موته وقد للويل إمنا هو حق املقتول فناب فيه منابه وأقيم مقامه فكان ا
أن املراد باملتصدق ههنا هو املقتول يتصدق بدمه } فََمْن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه{:أمجع العلماء على أن قوله تعاىل 

ل ملن رأى له توبة وقيل على املقتول من فقيل على القات} فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه{وإمنا اختلفوا على من يعود الضمري يف قوله 
  .ذنوبه وخطاياه

وأما اختالفهم يف عفو املقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومجهور فقهاء األمصار إن عفوه من 
  .ذلك يف ثلثه إال أن جييزه الورثة وقال قوم جيوز يف مجيع ماله

  .وممن قال به طاوس واحلسن
  .أنه واهب ماال له بعد موته فلم جيز إال يف الثلثوعمدة اجلمهور 
  .أصله الوصية

وعمدة الفرقة الثانية أنه إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن املال وهذه املسألة هي أخص بكتاب 
  .الديات

  ال فقال مالك هلم واختلف العلماء إذا عفا اجملروح عن اجلراحات فمات منها هل لألولياء أن يطالبوا بدمه أم

  .ذلك إال أن يقول عفوت عن اجلراحات وعما تؤول إليه
  .وقال أبو يوسف وحممد إذا عفا عن اجلراحة ومات فال حق هلم

  .والعفو عن اجلراحات عفو عن الدم
 وقال قوم بل تلزمهم الدية إذا عفا عن اجلراحات مطلقا وهؤالء اختلفوا فمنهم من قال تلزم اجلارح الدية كلها

  .واختاره املزين من أقوال الشافعي
  .ومنهم من قال يلزم من الدية ما بقي منها بعد إسقاط دية اجلرح الذي عفا عنه

  .وهو قول الثوري



  .وأما من يرى أنه ال يعفو عن الدم فليس يتصور معه خالف يف أنه
حرى أن ال يسقط عفوه عن ال يسقط ذلك طلب الويل الدية ألنه إذا كان عفوه عن الدم ال يسقط حق الويل فأ

  .اجلرح
  .واختلفوا يف القاتل عمدا يعفى عنه هل يبقى للسلطان فيه حق أم ال فقال مالك والليث إنه جيلد مائة ويسجن سنة

  .وبه قال أهل املدينة وروي ذلك عن عمر وقالت طائفة الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور ال جيب عليه ذلك
  .رف بالشر فيؤدبه اإلمام على قدر ما يرىوقال أبو ثور إال أن يكون يع

  .وال عمدة الطائفة األوىل إال أثر ضعيف
  .وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وأن التحديد يف ذلك ال يكون إال بتوقيف وال توقيف ثابت يف ذلك

  القول يف القصاص
يف النفس فإن العلماء اختلفوا  والنظر يف القصاص هو يف صفة القصاص وممن يكون ومىت يكون فأما صفة القصاص

يف ذلك فمنهم من قال يقتص من القاتل على الصفة اليت قتل فمن قتل تغريقا قتل تغريقا ومن قتل بضرب حبجر قتل 
  .مبثل ذلك وبه قال مالك والشافعي قالوا إال أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح

موافقتهم ملالك يف احتذاء صورة القتل وكذلك فيمن قتل واختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخر هل حيرق مع 
بالسهم وقال أبو حنيفة وأصحابه بأي وجه قتله مل يقتل إال بالسيف وعمدهتم ما روى احلسن عن النيب صلى اهللا 

  :.ال قود إال حبديدة:" عليه وسلم أنه قال 
النيب صلى اهللا عليه وسلم رأسه حبجر أن يهوديا رضخ رأس امرأة حبجر فرضخ "وعمدة الفريق األول حديث أنس 

  .والقصاص يقتضي املماثلة} كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى{:وقوله : أو قال بني حجرين

  .وأما ممن يكون القصاص فالظاهر أنه يكون من ويل الدم وقد قيل إنه ال ميكن منه ملكان العدواة وخمافة أن جيور فيه
  .ص فبعد ثبوت موجباته واإلعذار إىل القاتل يف ذلك إن مل يكن مقراأما مىت يكون القصا

  .واختلفوا هل من شرط القصاص أن ال يكون املوضع احلرم
  .وأمجعوا على أن احلامل إذا قتلت عمدا أنه ال يقاد منها حىت تضع محلها

قتص منه من أجل أنه عليه واختلفوا يف القاتل بالسم واجلمهور على وجوب القصاص وقال بعض أهل الظاهر ال ي
  .الصالة والسالم سم هو وأصحابه فلم يتعرض ملن مسه

  .كمل كتاب القصاص يف النفس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب اجلراح

  .واجلراح صنفان منها ما فيه القصاص أو الدية أو العفو
  .لعفوومنها ما فيه الدية أو ا

ولنبدأ مبا فيه القصاص والنظر أيضا ههنا يف شروط اجلارح واجلرح الذي به حيق القصاص واجملروح ويف احلكم 
  .الواجب الذي هو القصاص ويف بدله إن كان له بدل

  القول يف اجلارح



ون باالحتالم ويشترط يف اجلارح أن يكون مكلفا كما يشترط ذلك يف القاتل وهو أن يكون بالغا عاقال والبلوغ يك
والسن بال خالف وإن كان اخلالف يف مقداره فأقصاه مثاين عشرة سنة وأقله مخس عشرة سنة وبه قال الشافعي وال 

  .خالف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص
قال مالك والشافعي تقطع األيدي واختلفوا إذا قطعت مجاعة عضوا واحدا فقال أهل الظاهر ال تقطع يدان يف يد و

باليد الواحدة كما تقتل عندهم األنفس بالنفس الواحدة وفرقت احلنفية بني النفس واألطراف فقالوا ال تقطع 
  .أعضاء بعضو وتقتل أنفس بنفس وعندهم أن األطراف تتبعض وإزهاق النفس ال يتبعض

  .واختلف يف اإلنبات فقال الشافعي هو بلوغ بإطالق
  املذهب فيه يف احلدود هل هو بلوغ واختلف

أنه صلى اهللا عليه وسلم قتل منهم من أنبت وجرت عليه املواسي "فيها أم ال واألصل يف هذا كله حديث بين قريظة 
كما أن يف األصل يف السن حديث ابن عمر أنه عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وقبله يوم "

  .سنة اخلندق وهو ابن مخس عشرة
  القول يف اجملروح

  .وأما اجملروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافئا لدم اجلارح والذي يؤثر يف التكافؤ العبودية والكفر
أما العبد واحلر فإهنم اختلفوا يف وقوع القصاص بينهما يف اجلرح كاختالفهم يف النفس فمنهم من رأى أنه ال يقتص 

بد كاحلال يف النفس ومنهم من رأى أنه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد من احلر للعبد ويقتص للحر من الع
ومل يفرق بني اجلرح والنفس ومنهم من فرق فقال يقتص من األعلى لألدىن يف النفس واجلرح ومنهم من قال يقتص 

  .من النفس دون اجلرح وعن مالك الروايتان
  .والصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من اجلرح

  .ي حال العبيد مع األحرارفهذه ه
وأما حال العبيد بعضهم مع بعض فإن للعلماء فيهم ثالثة أقوال أحدها أن القصاص بينهم يف النفس وما دوهنا وهو 

  .قول الشافعي ومجاعة وهو مروي عن عمر بن اخلطاب وهو قول مالك
  .ئم وهو قول احلسن وابن شربمة ومجاعةوالقول الثاين أنه ال قصاص بينهم ال يف النفس وال يف اجلرح وأهنم كالبها

  .والثالث أن القصاص بينهم يف النفس دون ما دوهنا وبه قال أبو حنيفة والثوري وروي ذلك عن ابن مسعود
  .}َوالَْعْبُد بِالْعَْبِد{ :وعمدة الفريق األول قوله تعاىل 

ن عبد لقوم أغنياء فأتوا رسول اهللا صلى أن عبدا لقوم فقراء قطع أذ" وعمدة احلنفية ما روي عن عمران بن احلصني
  .فهذا هو حكم النفس" اهللا عليه وسلم فلم يقتص منه

  القول يف اجلرح
  .وأما اجلرح فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد أعين اجلرح الذي جيب فيه القصاص

  واجلرح ال خيلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح

  .تلف جارحة فالعمد فيه هو أن يقصد ضربه على وجه الغضب مبا جرح غالبااجملروح أو ال يتلف فإن كان مما ي
وأما إن جرحه على وجه اللعب أو اللعب مبا ال جيرح به غالبا أو على وجه األدب فيشبه أن يكون فيه اخلالف 

اآللة حىت يقول  الذي يقع يف القتل الذي يتولد عن الضرب يف اللعب واألدب مبا ال يقتل غالبا فإن أبا حنيفة يعترب



  .إن القاتل باملثقل ال يقتل وهو شذوذ منه أعين باخلالف هل فيه القصاص أو الدية إن كان اجلرح مما فيه الدية
وأما إن كان اجلرح قد أتلف جارحة من جوارح اجملروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بال خالف ويف متييز 

  .العمد منه من غري العمد خالف
به على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالبا أو ضربه على وجه النائرة فال خالف أن فيه أما إذا ضر
  .القصاص

وأما إن ضربه بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه مل يقصد إتالف العضو مثل أن يلطمه فيفقأ عينه 
لدية مغلظة يف ماله وهي رواية العراقيني عن مالك فالذي عليه اجلمهور أنه شبه العمد وال قصاص فيه وفيه ا

واملشهور يف املذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص إال يف األب مع ابنه وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد إىل أن 
  .شبه العمد إمنا هو يف النفس ال يف اجلرح

  .الثاين نفيهوأما إن جرحه فأتلف عضوا على وجه اللعب ففيه قوالن أحدمها وجوب القصاص و
وما جيب على هذين القولني ففيه القوالن قيل الدية مغلظة وقيل دية اخلطأ أعين فيما فيه دية وكذلك إذا كان على 

  .وجه األدب ففيه اخلالف
} َوالُْجرُوَح ِقَصاٌص{:وأما ما جيب يف جراح العمد إذا وقعت على الشروط اليت ذكرنا فهو القصاص لقوله تعاىل 

مكن القصاص فيه منها وفيما وجد منه حمل القصاص ومل خيش منه تلف النفس وإمنا صاروا هلذا ملا روي وذلك فيما أ
فرأى مالك ومن قال بقوله أن هذا " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفع القود يف املأمومة واملنقلة واجلائفة"

الرقبة والصلب والصدر والفخذ وما أشبه حكم ما كان يف معىن هذه من اجلراح اليت هي متالف مثل كسر عظم 
  .ذلك

وقد اختلف قول مالك يف املنقلة فمرة قال بالقصاص ومرة قال بالدية وكذلك األمر عند مالك فيما ال ميكن فيه 
التساوي يف القصاص مثل االقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض السمع ومينع القصاص أيضا عند مالك عدم 

  املثل

  .مى عني بصريمثل أن يفقأ أع
واختلف من هذا يف األعور يفقأ عني الصحيح عمدا فقال اجلمهور إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود 
واختلفوا إذا عفا عن القود فقال قوم إن أحب فله الدية كاملة ألف دينار وهو مذهب مالك وقيل ليس له إال 

وبقول الشافعي قال ابن القاسم وبالقول اآلخر قال املغرية نصف الدية وبه قال الشافعي وهو أيضا منقول عن مالك 
  .من أصحابه وابن دينار

وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقئت عينه إال القود أو ما اصطلحا عليه وقد قيل ال يستقيد من األعور وعليه 
  .ر مبنزلةالدية كاملة روي هذا عن ابن املسيب وعن عثمان وعمدة صاحب هذا القول أن عني األعو

عينني فمن فقأها يف واحدة فكأنه اقتص من اثنني يف واحدة وإىل حنو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك القود أن له دية 
كاملة ويلزم حامل هذا القول أن ال يستقيد ضرورة ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو أحرز ألصله 

  .فتأمله فإنه بني بنفسه واهللا أعلم
جملروح خمري بني القصاص وأخذ الدية أم ليس له إال القصاص فقط إال أن يصطلحا على أخذ الدية ففيه وأما هل ا

القوالن عن مالك مثل القولني يف القتل وكذلك أحد قويل مالك يف األعور يفقأ عني الصحيح أن الصحيح خيري بني 
  .تالف يف ذلكأن يفقأ عني األعور أو يأخذ الدية ألف دينار أو مخسمائة على االخ



وأما مىت يستقاد من اجلرح فعند مالك أنه ال يستقاد من جرح إال بعد اندماله وعند الشافعي على الفور فالشافعي 
  .متسك بالظاهر

  .ومالك رأى أن يعترب ما يؤول إليه أمر اجلرح خمافة أن يفضي إىل إتالف النفس
ذلك اجلرح فقال مالك والشافعي وأبو يوسف وحممد  واختلف العلماء يف املقتص من اجلرح ميوت املقتص منه من

ال شيء على املقتص وروي عن علي وعمر مثل ذلك وبه قال أمحد وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة والثوري وابن 
  .أيب ليلى ومجاعة إذا مات وجب على عاقلة املقتص الدية وقال بعضهم هي يف ماله

  .ر اجلراحة اليت اقتص منها وهو قول ابن مسعودوقال عثمان البيت يسقط عنه من الدية قد
  .فعمدة الفريق األول إمجاعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه ال شيء على الذي قطع يده

  وعمدة أيب حنيفة أنه قتل خطأ وجبت فيه الدية وال يقاد عند مالك يف احلر الشديد وال الربد الشديد ويؤخر

  .منه وقد قيل إن املكان شرط يف جواز القصاص هو غري احلرم ذلك خمافة أن ميوت املقاد
فهذا هو حكم العمد يف اجلنايات على النفس ويف اجلنايات على أعضاء البدن وينبغي أن نصري إىل حكم اخلطأ يف 

  .ذلك
  .ونبتدئ حبكم اخلطأ يف النفس

  كتاب الديات يف النفوس

} لَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحرِيرُ َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ َيصَّدَّقُواَوَمْن قََت{:واألصل يف هذا الباب قوله تعاىل 
والديات ختتلف يف الشريعة حبسب اختالف الدماء وحبسب اختالف الذين تلزمهم الدية وأيضا ختتلف حبسب العمد 

  .ا تقدم من االختالفإذا رضي هبا الفريقان وأما من له القود على م
والنظر يف الدية هو يف موجبها أعين يف أي قتل جتب مث يف نوعها ويف قدرها ويف الوقت الذي جتب فيه وعلى من 

  .جتب
فأما يف أي قتل جتب فإهنم اتفقوا على أهنا جتب يف قتل اخلطأ ويف العمد الذي يكون من غري مكلف مثل اجملنون 

  .رمة املقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل مثل احلر والعبدوالصيب ويف العمد الذي تكون ح
ومن قتل اخلطأ ما اتفقوا على أنه خطأ ومنه ما اختلفوا فيه وقد تقدم صدر من ذلك وسيأيت بعد ذلك اختالفهم يف 

  .تضمني الراكب والسائق والقائد
ائة من اإلبل وهي يف مذهب مالك ثالث وأما قدرها ونوعها فإهنم اتفقوا على أن دية احلر املسلم على أهل اإلبل م

  .ديات دية اخلطأ ودية العمد إذا قبلت ودية شبه العمد
  .وهي عند مالك يف األشهر عنه مثل فعل املدجلي بابنه
  .وأما الشافعي فالدية عنده اثنان فقط خمففة ومغلظة

  .فاملخففة دية اخلطأ واملغلظة دية العمد ودية شبه العمد
لديات عنده اثنان أيضا دية اخلطأ ودية شبه العمد وليس عنده دية يف العمد وإمنا الواجب عنده يف وأما أبو حنيفة فا

العمد ما اصطلحا عليه وهو حال عليه غري مؤجل وهو معىن قول مالك املشهور ألنه إذا مل تلزمه الدية عنده إال 



ية اخلطأ فهنا خيرج حكمها عن حكم املال باصطالح فال معىن لتسميتها دية إال ما روي عنه أهنا تكون مؤجلة كد
  املصطلح عليه ودية العمد عنده أرباع مخس وعشرون بنت

خماض ومخس وعشرون بنت لبون ومخس وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة وهو قول ابن شهاب وربيعة 
املغلظة عنده يف والدية املغلظة عنده أثالثا ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة وهي احلوامل وال تكون 

املشهور إال يف مثل فعل املدجلي بابنه وعند الشافعي أهنا تكون يف شبه العمد أثالثا أيضا وروي ذلك أيضا عن عمر 
  .وزيد بن ثابت وقال أبو ثور الدية يف العمد إذا عفا ويل الدم أمخاسا كدية اخلطأ

ي أمخاس عشرون ابنة خماض وعشرون ابنة لبون واختلفوا يف أسنان اإلبل يف دية اخلطأ فقال مالك والشافعي ه
وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة وبه قال أبو حنيفة 

وأصحابه أعين التخميس إال أهنم جعلوا مكان ابن لبون ذكر ابن خماض ذكرا وروي عن ابن مسعود الوجهان مجيعا 
  .ها أرباعا أسقط منها اخلمس والعشرين بين لبونوروي عن سيدنا علي أنه جعل

وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وال حديث يف ذلك مسند فدل على اإلباحة واهللا أعلم كما قال أبو عمر بن عبد 
  .الرب

يف دية اخلطأ عشرون بنت "وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
واعتل هلذا احلديث أبو " ابن خماض ذكور وعشرون بنات لبون وعشرون جذعة وعشرون حقة خماض وعشرون

عمر بأنه روي عن حنيف بن مالك عن ابن مسعود وهو جمهول قال وأحب إيل يف ذلك الرواية عن علي ألنه مل 
  .خيتلف يف ذلك عليه كما اختلف على ابن مسعود
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ "جده وخرج أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن 

قال أبو سليمان " فديته مائة من اإلبل ثالثون بنت خماض وثالثون بنت لبون وثالثون حقة وعشرة بين لبون ذكر
وإن  اخلطايب هذا احلديث ال أعرف أحدا من الفقهاء املشهورين قال به وإمنا قال أكثر العلماء إن دية اخلطأ أمخاس

كانوا اختلفوا يف األصناف وقد روي أن دية اخلطأ مربعة عن بعض العلماء وهم الشعيب والنخعي واحلسن البصري 
  وهؤالء جعلوها مخسا وعشرين جذعة ومخسا وعشرين حقة ومخسا

  وعشرين بنات لبون ومخسا وعشرين بنات خماض كما روي عن علي وخرجه

دية اخلطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت خماض وعشرون  وإمنا صار اجلمهور إىل ختميس.أبو داود
بنت لبون وعشرون بين خماض ذكر وإن كان مل يتفقوا على بين املخاض ألهنا مل تذكر يف أسنان فيها وقياس من أخذ 

  .حبديث التخميس يف اخلطأ وحديث التربيع يف شبه العمد إن ثبت هذا
التثليث كما قد روي ذلك عن الشافعي ومن مل يقل بالتثليث شبه العمد مبا النوع الثالث أن يقول يف دية العمد ب

  .دونه
  .فهذا هو مشهور أقاويلهم يف الدية اليت تكون من اإلبل على أهل اإلبل

وأما أهل الذهب والورق فإهنم اختلفوا أيضا فيما جيب من ذلك عليهم فقال مالك على أهل الذهب ألف دينار 
عشر ألف درهم وقال أهل العراق على أهل الورق عشرة آالف درهم وقال الشافعي مبصر  وعلى أهل الورق اثنا

  .ال يؤخذ من أهل الذهب وال من أهل الورق إال قيمة اإلبل بالغة ما بلغت وقوله بالعراق مثل قول مالك
رق باثين عشر ألف وعمدة مالك تقومي عمر بن اخلطاب املائة من اإلبل على أهل الذهب بألف دينار وعلى أهل الو



  .درهم
  .وعمدة احلنفية ما رووا أيضا عن عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم وإمجاعهم على تقومي املثقال هبا يف الزكاة

وأما الشافعي فيقول إن األصل يف الدية إمنا هو مائة بعري وعمر إمنا جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب واثين 
ق ألن ذلك كان قيمة اإلبل من الذهب والورق يف زمانه واحلجة له ما روي عن عشر ألف درهم على أهل الور

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كانت الديات على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثامنائة دينار 
  .ومثانية آالف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من دية املسلمني

مر فقام خطيبا فقال إن اإلبل غلت ففرضها عمر على أهل الورق اثين عشر ألف قال فكان ذلك حىت استخلف ع
درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل البقر مائيت بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل احللل مائيت 

  .حلة وترك دية أهل الذمة مل يرفع فيها شيئا
بدال لكان ذلك دينا بدين إلمجاعهم على أن الدية يف اخلطأ مؤجلة  واحتج بعض الناس ملالك ألنه لو كان تقومي عمر

  .لثالث سنني ومالك وأبو حنيفة ومجاعة متفقون على أن الدية ال تؤخذ إال من اإلبل أو الذهب أو الورق
  وقال أبو يوسف وحممد بن احلسن والفقهاء

ئتا بقرة وعلى أهل الربود مائتا حلة وعمدهتم السبعة املدنيون يوضع على أهل الشاة ألفا شاة وعلى أهل البقر ما
أن رسول اهللا صلى " حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده املتقدم وما أسنده أبو بكر بن أيب شيبة عن عطاء 

اهللا عليه وسلم وضع الدية على الناس يف أمواهلم ما كانت على أهل اإلبل مائة بعري وعلى أهل الشاة ألف شاة 
وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل األجناد أن " مائتا بقرة وعلى أهل الربود مائة حلة وعلى أهل البقر

  .الدية كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة بعري
قال فإن كان الذي أصابه من األعراب فديته من اإلبل ال يكلف األعرايب الذهب وال الورق فإن مل جيد األعرايب 

  .من اإلبل فعدهلا من الشاة ألف شاةمائة 
  .وألن أهل العراق أيضا رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نصا

وعمدة الفريق األول أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر جلاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام وباخليل على أهل 
  .اخليل وهذا ال يقول به أحد

كما قلت هو يف نوعها ويف مقدارها وعلى من جتب وفيما جتب ومىت جتب أما نوعها ومقدارها فقد والنظر يف الدية 
  .تكلمنا فيه يف الذكور األحرار املسلمني

َوال {:وأما على من جتب فال خالف بينهم أن دية اخلطأ جتب على العاقلة وأنه حكم خمصوص من عموم قوله تعاىل 
  ".ال جيين عليك وال جتين عليه" ومن قوله عليه الصالة والسالم أليب رمثة وولده } ىَتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْر

وأما دية العمد فجمهورهم على أهنا ليست على العاقلة ملا روي عن ابن عباس وال خمالف له من الصحابة أنه قال ال 
  .حتمل العاقلة عمدا وال اعترافا وال صلحا يف عمد

من أصاب نفسه خطأ وشذ األوزاعي فقال من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى  ومجهورهم على أهنا ال حتمل
  .عاقلته الدية وكذلك عندهم يف قطع األعضاء

  .وروي عن عمر أن رجال فقأ عني نفسه خطأ فقضى له عمر بديتها على عاقلته
اجملنون والصيب على من جتب فقال واختلفوا يف دية شبه العمد ويف الدية املغلظة على قولني واختلفوا يف دية ما جناه 

  .مالك وأبو حنيفة ومجاعة إنه كله حيمل على العاقلة وقال الشافعي عمد الصيب يف ماله



  :وسبب اختالفهم
  تردد فعل الصيب بني العامد واملخطئ

ا إذا فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية يف ماله ومن غلب عليه شبه اخلطأ أوجبها على العاقلة وكذلك اختلفو
اشترك يف القتل عامد وصيب والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصيب الدية اختلفوا على من تكون فقال 

  .الشافعي على أصله يف مال الصيب وقال مالك على العاقلة وأما أبو حنيفة فريى أن ال قصاص بينهما
 وأما دية العمد فحالة إال أن يصطلحا على وأما مىت جتب فإهنم اتفقوا على أن دية اخلطأ مؤجلة يف ثالث سنني

  .التأجيل
وأما من هم العاقلة فإن مجهور العلماء من أهل احلجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل األب وهم العصبة 

ة وليس دون أهل الديوان وحتمل املوايل العقل عند مجهورهم إذا عجزت عنه العصبة إال داود فإنه مل ير املوايل عصب
فيما جيب على واحد واحد منهم حد عند مالك وقال الشافعي على الغين دينار وعلى الفقري نصف دينار وهي عند 

الشافعي مرتبة على القرابة حبسب قرهبم فاألقرب من بين أبيه مث من بين جده مث من بين بين أبيه وقال أبو حنيفة 
  .وانوأصحاب العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل دي

وعمدة أهل احلجاز أنه تعاقل الناس يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف زمان أيب بكر ومل يكن هناك ديوان 
  .وإمنا كان الديوان يف زمن عمر بن اخلطاب

ال حلف يف اإلسالم وأميا حلف "واعتمد الكوفيون حديث جبري بن مطعم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  ".اجلاهلية فال يزيده اإلسالم إال قوة كان يف

  .وباجلملة فتمسكوا يف ذلك بنحو متسكهم يف وجوب الوالء للحلفاء
واختلفوا يف جناية من ال عصبة له وال موايل وهم السائبة إذا جنوا خطأ هل يكون عليه عقل أم ال وإن كان فعلى 

كذلك من مل جيعل العقل على املوايل وهو داود من يكون فقال من مل جيعل هلم موايل ليس على السائبة عقل و
  .وأصحابه

وقال من جعل والءه ملن أعتقه عليه عقله وقال من جعل والءه للمسلمني عقله يف بيت املال ومن قال إن للسائبة 
  .أن يوايل من شاء جعل عقله ملن واله وكل هذه األقاويل قد حكيت عن السلف

  .فيه واملؤثر يف نقصان الدية هي األنوثة والكفر والعبوديةوالديات ختتلف حبسب اختالف املودي 
  وأما دية املرأة فإهنم اتفقوا على أهنا على

  .النصف من دية الرجل يف النفس فقط
  .واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج واألعضاء على ما سيأيت القول فيه يف ديات اجلروح واألعضاء

ن للعلماء يف ذلك ثالثة أقوال أحدها أن ديتهم على النصف من دية املسلم أما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ فإ
ذكراهنم على النصف من ذكران املسلمني ونساؤهم على النصف من نسائهم وبه قال مالك وعمر بن عبد العزيز 

  .وعلى هذا تكون دية جراحهم على النصف من دية املسلمني
ه قال الشافعي وهو مروي عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وقال والقول الثاين أن ديتهم ثلث دية املسلم وب

  .به مجاعة من التابعني
  .والقول الثالث أن ديتهم مثل دية املسلمني وبه قال أبو حنيفة والثوري ومجاعة



  .وهو مروي عن ابن مسعود وقد روي عن عمر وعثمان وقال به مجاعة من التابعني
دية "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال فعمدة الفريق األول ما روي عن 
َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َبْيَنكُْم وََبْينَُهْم ِميثَاٌق فَِدَيةٌ { :وعمدة احلنفية عموم قوله تعاىل" الكافر على النصف من دية املسلم
  .}ٍةُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه وََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَن

  ".دية اليهودي والنصراين وكل ذمي مثل دية املسلم"ومن السنة ما رواه معمر عن الزهري قال 
قال وكانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي حىت كان معاوية فجعل يف 

الدية وألغى الذي جعله معاوية يف بيت املال نصفها وأعطى أهل املقتول نصفها مث قضى عمر بن عبد العزيز بنصف 
  .بيت املال

  .قال الزهري فلم يقض يل أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز فأخربه أن الدية كانت تامة ألهل الذمة
وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمدا على من ال يرى القصاص فيه فقال قوم عليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على 

لك والشافعي وأبو يوسف وهو قول سعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة دية احلر وبه قال ما
وحممد ال يتجاوز بقيمة العبد الدية وقالت طائفة من فقهاء الكوفة فيه الدية ولكن ال يبلغ به دية احلر ينقص منها 

  .شيئا
  .وعمدة احلنفية أن الرق حال نقص فوجب أن ال تزيد قيمته على دية احلر

  وعمدة من أوجب فيه الدية ولكن ناقصة عن دية احلر أنه

مكلف ناقص فوجب أن يكون احلكم ناقصا عن احلر لكن واحدا بالنوع أصله احلد يف الزنا والقذف واخلمر 
  .والطالق ولو قيل فيه إهنا تكون على النصف من دية احلر لكان قوال له وجه أعين يف دية اخلطأ لكن مل يقل به أحد

  .ة مالك أنه مال قد أتلف فوجب فيه القيمة أصله سائر األموالوعمد
واختلف يف الواجب يف العبد على من جيب فقال أبو حنيفة هو على عاقلة القاتل وهو األشهر عن الشافعي وقال 

  .مالك هو على القاتل نفسه
  .وعمدة مالك تشبيه العبد بالعروض
  .وعمدة الشافعي قياسه على احلر

هذا الباب من أنواع اخلطأ دية اجلنني وذلك ألن سقوط اجلنني عن الضرب ليس هو عمدا حمضا وإمنا  ومما يدخل يف
  .هو عمد يف أمه خطأ فيه

والنظر يف هذا الباب هو أيضا يف الواجب يف ضروب األجنة ويف صفة اجلنني الذي جيب فيه الواجب وعلى من 
  .جتب وملن جيب ويف شروط الوجود

اتفقوا على أن الواجب يف جنني احلرة وجنني األمة من سيدها هو غرة ملا ثبت عنه صلى اهللا عليه  فأما األجنة فإهنم
أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول "وسلم من حديث أيب هريرة وغريه 

واجبة يف ذلك عند من رأى أن الغرة يف واتفقوا على أن قيمة الغرة ال" اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة
ذلك حمدودة بالقيمة وهو مذهب اجلمهور هي نصف عشر دية أمه إال أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل 

  .الدراهم هي عشرة آالف درهم قال دية اجلنني مخسمائة درهم
دا أو مل حيدوها من جهة القيمة ومن رأى أهنا اثنا عشر ألف درهم قال ستمائة درهم والذين مل حيدوا يف ذلك ح

وأجازوا إخراج قيمتها عنها قالوا الواجب يف ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغت وقال داود وأهل الظاهر كل ما وقع 



  .عليه اسم غرة أجزأ وال جيزئ عنده القيمة يف ذلك فيما أحسب
  .واختلفوا يف الواجب يف جنني األمة ويف جنني الكتابية

افعي إىل أن جنني األمة عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى يوم جيىن عليه وفرق قوم بني الذكر فذهب مالك والش
  .واألنثى

  .فقال قوم إن كان أنثى فيه عشر قيمة أمه وإن كان ذكرا فعشر قيمته لو كان حيا
 جنني األمة إذا وبه قال أبو حنيفة وال خالف عندهم أن جنني األمة إذا سقط حيا أن فيه قيمته وقال أبو يوسف يف

  سقط ميتا منها ما نقص

  .من قيمة أمه
أما جنني الذمية فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة فيه عشر دية أمه لكن أبو حنيفة على أصله يف أن دية الذمي دية 
  .ماملسلم والشافعي على أصله يف أن دية الذمي ثلث دية املسلم ومالك على أصله يف أن دية الذمي نصف دية املسل
  .وأما صفة اجلنني الذي جتب فيه فإهنم اتفقوا على أن من شروطه أن خيرج اجلنني ميتا وال متوت أمه من الضرب

واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب مث سقط اجلنني ميتا فقال الشافعي ومالك ال شيء فيه وقال أشهب فيه الغرة وبه 
   فروع وهي العالمة اليت تدل على سقوطه حياقال الليث وربيعة والزهري واختلفوا من هذا الباب يف

  .أو ميتا
فذهب مالك وأصحابه إىل أن عالمة احلياة االستهالل بالصياح أو البكاء وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر 

  .الفقهاء كل ما علمت به احلياة يف العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام احلي
  .وهو األظهر

وا من هذا الباب يف اخللقة اليت توجب الغرة فقال مالك كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد واختلف
  .ففيه الغرة وقال الشافعي ال شيء فيه حىت تستبني اخللقة

  .واألجود أن يعترب نفخ الروح فيه أعين أن يكون جتب فيه الغرة إذا علم أن احلياة قد كانت وجدت فيه
جتب فإهنم اختلفوا يف ذلك فقالت طائفة منهم مالك واحلسن بن حي واحلسن البصري هي يف مال  وأما على من

  .اجلاين وقال آخرون هي على العاقلة وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة والثوري ومجاعة
  .وعمدهتم أهنا جناية خطأ فوجبت على العاقلة

اهللا عليه وسلم جعل يف اجلنني غرة على عاقلة الضارب وبدأ أن النيب صلى "وما روي أيضا عن جابر بن عبد اهللا 
  ".بزوجها وولدها

  .وأما مالك فشبهها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا
وأما ملن جتب فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة هي لورثة اجلنني وحكمها حكم الدية يف أهنا موروثة وقال ربيعة 

جنينها بعضو من أعضائها ومن الواجب الذي اختلفوا فيه يف اجلنني مع  والليث هي لألم خاصة وذلك أهنم شبهوا
وجوب الغرة وجوب الكفارة فذهب الشافعي إىل أن فيه الكفارة واجبة وذهب أبو حنيفة إىل أنه ليس فيه كفارة 

ما أبو حنيفة واستحسنها مالك ومل يوجبها فأما الشافعي فإنه أوجبها ألن الكفارة عنده واجبة يف العمد واخلطأ وأ
  فإن غلب عليه حكم العمد



  .والكفارة ال جتب عنده يف العمد
وأما مالك فلما كانت الكفارة ال جتب عنده يف العمد وجتب يف اخلطأ وكان هذا مترددا عنده بني العمد واخلطأ 

  .استحسن فيه الكفارة ومل يوجبها
ائق والقائد فقال اجلمهور هم ضامنون ملا أصابت ومن أنواع اخلطأ املختلف فيه اختالفهم يف تضمني الراكب والس

  .الدابة واحتجوا يف ذلك بقضاء عمر على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل
وقال أهل الظاهر ال ضمان على أحد يف جرح العجماء واعتمدوا األثر الثابت فيه عنه صلى اهللا عليه وسلم من 

" جرح العجماء جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس"حديث أيب هريرة أنه قال عليه الصالة والسالم 
فحمل اجلمهور احلديث على أنه إذا مل يكن للدابة راكب وال سائق وال قائد ألهنم رأوا أنه إذا أصابت الدابة أحدا 

  .وعليها راكب أو هلا قائد أو سائق فإن الراكب هلا أو السائق أو القائد هو املصيب ولكن خطأ
تلف اجلمهور فيما أصابت الدابة برجلها فقال مالك ال شيء فيه إن مل يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئا يبعثها به واخ

على أن ترمح برجلها وقال الشافعي يضمن الراكب ما أصابت بيدها أو برجلها وبه قال ابن شربمة وابن أيب ليلى 
نيفة إال أنه استثىن الرحمة بالرجل أو بالذنب ورمبا احتج من وسويا بني الضمان برجلها أو بغري رجلها وبه قال أبو ح

  .مل يضمن رجل الدابة
  .ومل يصح هذا احلديث عند الشافعي ورده" الرجل جبار" مبا روي عنه صلى اهللا عليه وسلم 

 مثله مل وأقاويل العلماء فيمن حفر بئرا فوقع فيه إنسان متقاربة وقال مالك إن حفر يف موضع جرت العادة احلفر يف
يضمن وإن تعدى يف احلفر ضمن وقال الليث إن حفر يف أرض ميلكها مل يضمن وإن حفر فيما ال ميلك ضمن فمن 

  .ضمن عنده فهو من نوع اخلطأ
وكذلك اختلفوا يف الدابة املوقوفة فقال بعضهم إن أوقفها حبيث جيب له أن يوقفها مل يضمن وإن مل يفعل ضمن وبه 

و حنيفة يضمن على كل حال وليس يربئه أن يربطها مبوضع جيوز له أن يربطها فيه كما ال قال الشافعي وقال أب
  .يربئه ركوهبا من ضمان ما أصابته وإن كان الركوب مباحا

  واختلفوا يف الفارسني يصطدمان فيموت كل واحد منهما فقال مالك وأبو حنيفة

قال الشافعي وعثمان البيت على كل واحد منهما ومجاعة على كل واحد منهما دية اآلخر وذلك على العاقلة و
  .نصف دية صاحبه ألن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه

  .وأمجعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية
مثل أن يقطع احلشفة يف اخلتان وما أشبه ذاك ألنه يف معىن اجلاين خطأ وعن مالك رواية أنه ليس عليه شيء وذلك 

ذا كان من أهل الطب وال خالف أنه إذا مل يكن من أهل الطب أنه يضمن ألنه متعد وقد ورد يف ذلك مع عنده إ
من تطبب ومل يعلم منه "اإلمجاع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

لعاقلة ومن أهل العلم من جعله يف مال والدية فيما أخطأه الطبيب عند اجلمهور على ا" قبل ذلك الطب فهو ضامن
  .الطبيب وال خالف أنه إذا مل يكن من أهل الطب أهنا يف ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب

  .وال خالف بينهم أن الكفارة اليت نص اهللا عليها يف قتل احلر خطأ واجبة
قتل احلر فقط يف اخلطأ دون العمد  واختلفوا يف قتل العمد هل فيه كفارة ويف قتل العبد خطأ فأوجبها مالك يف

  .وأوجبها الشافعي يف العمد من طريق األوىل واألحرى وعند مالك أن العمد يف هذا حكمه حكم اخلطأ
واختلفوا يف تغليظ الدية يف الشهر احلرام ويف البلد احلرام فقال مالك وأبو حنيفة وابن أيب ليلى ال تغلظ الدية فيهما 



ما يف النفس ويف اجلراح وروي عن القاسم بن حممد وابن شهاب وغريهم أنه يزاد فيها مثل وقال الشافعي تغلظ فيه
  .ثلثها وروي ذلك عن عمر وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم حمرم

وعمدة مالك وأيب حنيفة عموم الظاهر يف توقيت الديات فمن ادعى يف ذلك ختصيصا فعليه الدليل مع أهنم قد 
  .تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهماأمجعوا على أنه ال 

وعمدة الشافعي أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس وإذا روي عن الصحابة شيء خمالف للقياس وجب 
محله على التوقيف ووجه خمالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع وللفريق الثاين أن يقول 

  .يف الشرع من تعظيم احلرم واختصاصه بضمان الصيود فيهإنه قد ينقدح يف ذلك قياس ملا ثبت 

  كتاب الديات فيما دون النفوس

  كتاب الديات فيما دون النفس
واألشياء اليت جتب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج وأعضاء فلنبدأ بالقول يف الشجاج والنظر يف هذا الباب 

ومىت جتب وملن جتب فأما حمل الوجوب فهي الشجاج أو  يف حمل الوجوب وشرطه ويف قدره الواجب وعلى من جتب
قطع األعضاء والشجاج عشرة يف اللغة والفقه أوهلا الدامية وهي اليت تدمي اجللد مث اخلارصة وهي اليت تشق اجللد 

مث الباضعة وهي اليت تبضع اللحم أي تشقه مث املتالمحة وهي اليت أخذت يف اللحم مث السمحاق وهي اليت تبلغ 
سمحاق وهو الغشاء الرقيق بني اللحم والعظم ويقال هلا امللطاء باملد والقصر مث املوضحة وهي اليت توضح العظم ال

أي تكشفه مث اهلامشة وهي اليت هتشم العظم مث املنقلة وهي اليت يطري العظم منها مث املأمومة وهي اليت تصل أم الدماغ 
ذه الشجاج خمتصة مبا وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن مث اجلائفة وهي اليت تصل إىل اجلوف وأمساء ه

  .واسم اجلرح خيتص مبا وقع يف البدن فهذه أمساء هذه الشجاج
  .فأما أحكامها أعين الواجب فيها فاتفق العلماء على أن العقل واقع يف عمد املوضحة وما دون املوضحة خطأ

وإمنا فيها حكومة قال بعضهم أجرة الطبيب إال ما روي عن  واتفقوا على أنه ليس فيما دون املوضحة خطأ عقل
ما قضيا يف السمحاق بنصف دية املوضحة وروي عن علي أنه قضى فيها بأربع من اإلبل وروي عن عمر وعثمان أهن

زيد بن ثابت أنه قال يف الدامية بعري ويف الباضعة بعريان ويف املتالمحة ثالثة أبعرة ويف السمحاق أربعة واجلمهور من 
ال ما وقتت فيه السنة حدا ومالك يعترب يف إلزام فقهاء األمصار على ما ذكرنا وذلك أن األصل يف اجلراح احلكومة إ

احلكومة فيما دون املوضحة أن تربأ على شني والغري من فقهاء األمصار يلزم فيها احلكومة برئت على شني أو مل تربأ 
  .فهذه هي أحكام ما دون املوضحة

ك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وأما املوضحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ مخسا من اإلبل وثبت ذل
  وسلم يف كتابه لعمرو بن حزم ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

  .يعين من اإلبل" يف املوضحة مخس"أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
واختلف العلماء يف موضع املوضحة من اجلسد بعد اتفاقهم على ما قلنا أعين على وجوب القصاص يف العمد 

الدية يف اخلطأ منها فقال مالك ال تكون املوضحة إال يف جهة الرأس واجلبهة واخلدين واللحى األعلى وال  ووجوب
تكون يف اللحى األسفل ألنه يف حكم العنق وال يف األنف وأما الشافعي وأبو حنيفة فاملوضحة عندمها يف مجيع الوجه 

وطائفة تكون املوضحة يف اجلنب وقال األوزاعي إذا  والرأس واجلمهور على أهنا ال تكون يف اجلسد وقال الليث



  .كانت يف اجلسد كانت على النصف من ديتها يف الوجه والرأس
  .وروي عن عمر أنه قال يف موضحة اجلسد نصف عشر دية ذلك العضو

وغلظ بعض العلماء يف موضحة الوجه تربأ على شني فرأى فيها مثل نصف عقلها زائدا على عقلها وروى ذلك 
  الك عن سليمان بن يسار واضطربم

قول مالك يف ذلك فمرة قال بقول سليمان بن يسار ومرة قال ال يزاد فيها على عقلها شيء وبه قال اجلمهور وقد 
قيل عن مالك إنه قال إذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غري توقيف ومعىن احلكومة عند مالك ما نقص من 

  .قيمته أن لو كان عبدا
امشة ففيها عند اجلمهور عشر الدية وروي ذلك عن زيد بن ثابت وال خمالف له من الصحابة وقال بعض وأما اهل

  .العلماء اهلامشة هي املنقلة وشذ
وأما املنقلة فال خالف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ فأما إذا كانت عمدا فجمهور العلماء على 

  .أن ليس فيها قود ملكان اخلوف
  .ي عن ابن الزبري أنه أقاد منها ومن املأمومةوحك

  .وأما اهلامشة يف العمد فروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قود
  .ومن أجاز القود من املنقلة كان أحرى أن جييز ذلك من اهلامشة

  .وأما املأمومة فال خالف أنه ال يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إال ما حكي عن ابن الزبري
اجلائفة فاتفقوا على أهنا من جراح اجلسد ال من جراح الرأس وأهنا ال يقاد منها وأن فيها ثلث الدية وأهنا جائفة  وأما

  .مىت وقعت يف الظهر والبطن
واختلفوا إذا وقعت يف غري ذلك من األعضاء فنفذت إىل جتويفه فحكى مالك عن سعيد بن املسيب أن يف كل 

  .األعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضوجراحة نافذة إىل جتويف عضو من 
  وحكى ابن شهاب أنه كان ال يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك

  .ألن القياس عنده يف هذا ال يسوغ وإمنا سنده يف ذلك االجتهاد من غري توقيف
  .وأما سعيد فإنه قاس ذلك على اجلائفة على حنو ما روي عن عمر يف موضحة اجلسد

  .تقع يف سائر اجلسد فليس يف اخلطأ منها إال احلكومةوأما اجلراحات اليت 
  القول يف ديات األعضاء

واألصل فيما فيه من األعضاء إذا قطع خطأ مال حمدود وهو الذي يسمى دية وكذلك من اجلراحات والنفوس 
 العقول حديث عمرو بن حزم عن أبيه أن يف الكتاب الذي كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم يف

إن يف النفس مائة من اإلبل ويف األنف إذا استوعب جذعا مائة من اإلبل ويف املأمومة ثلث الدية ويف اجلائفة مثلها "
ويف العني مخسون ويف اليد مخسون ويف الرجل مخسون ويف كل أصبع مما هنالك عشر من اإلبل ويف السن واملوضحة 

  .م فإهنم اختلفوا فيها على ما سنذكرهوكل هذا جممع عليه إال السن واإلهبا" مخس
ومنها ما اتفقوا عليه مما مل يذكر ههنا قياسا على ما ذكر فنقول إن العلماء أمجعوا على أن يف الشفتني الدية كاملة 
واجلمهور على أن يف كل واحدة منهما نصف الدية وروي عن قوم من التابعني أن السفلى ثلثي الدية ألهنا حتبس 

  .راب وباجلملة فإن حركتها واملنفعة هبا أعظم من حركة الشفة العليا وهو مذهب زيد بن ثابتالطعام والش
وباجلملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن يف كل زوج من اإلنسان الدية ما خال احلاجبني وثديي 



  .الرجل
  والثوري واختلفوا يف األذنني مىت تكون فيهما الدية فقال الشافعي وأبو حنيفة

  .والليث إذا اصطلمتا كان فيهما الدية ومل يشترطوا إذهاب السمع بل جعلوا يف ذهاب السمع الدية مفردة
وأما مالك فاملشهور عنده أنه ال جتب يف األذنني الدية إال إذا ذهب مسعهما فإن مل يذهب ففيه حكومة وروي عن 

  .إهنما ال يضران السمع ويسترمها الشعر أوالعمامة أيب بكر أنه قضى يف األذنني خبمس عشرة من اإلبل وقال
  .وروي عن عمر وعلي وزيد أهنم قضوا يف األذن إذا اصطلمت نصف الدية

  وأما اجلمهور

  .من العلماء فال خالف عندهم أن يف ذهاب السمع الدية
شفار العني وليس عند وأما احلاجبان ففيهما عند مالك والشافعي حكومة وقال أبو حنيفة فيهما الدية وكذلك يف أ

  .مالك يف ذلك إال حكومة
وعمدة احلنفية ما روي عن ابن مسعود أنه قال يف كل اثنني من اإلنسان الدية وتشبيههما مبا أمجعوا عليه من 

  .األعضاء املثناة
ن فيه وعمدة مالك أنه ال جمال فيه للقياس وإمنا طريقه التوقيف فما مل يثبت من قبل السماع فيه دية فاألصل أ

  .حكومة وأيضا فإن احلواجب ليست أعضاء هلما منفعة وال فعل بني أعين ضروريا يف اخللقة
وأما األجفان فقيل يف كل جفن منها ربع الدية وبه قال الشافعي والكويف ألنه ال بقاء للعني دون األجفان ويف 

  .اجلفنني األسفلني عند غريمها الثلث ويف األعليني الثلثان
  .أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديتان وأمجعوا على

وأما األنثيان فأمجعوا أيضا على أن فيهما الدية وقال مجيعهم إن يف كل واحدة منهما نصف الدية إال ما روي عن 
 اليمىن ثلث الدية فهذه مسائل سعيد بن املسيب أنه قال يف البيضة اليسرى ثلثا الدية ألن الولد يكون منها ويف

  .األعضاء املزدوجة
وأما املفردة فإن مجهورهم على أن يف اللسان خطأ الدية وذلك مروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وذلك إذا قطع 

  .كله أو قطع منه ما مينع الكالم فإن مل يقطع منه ما منع الكالم ففيه حكومة
من مل ير فيه قصاصا وأوجب الدية وهم مالك والشافعي والكويف لكن  واختلفوا يف القصاص فيه عمدا فمنهم

الشافعي يرى الدية يف مال اجلاين والكويف ومالك على العاقلة وقال الليث وغريه يف اللسان عمدا القصاص وأما 
م أو مل األنف فأمجعوا على أنه إذا أوعب جذعا على أن فيه الدية على ما يف احلديث وسواء عند مالك ذهب الش

  .يذهب وعنده أنه إذا ذهب أحدمها ففيه الدية ويف ذهاب أحدمها بعد اآلخر الدية الكاملة
  .وأمجعوا على أن يف الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة

واختلفوا يف ذكر العنني واخلصي كما اختلفوا يف لسان األخرس ويف اليد الشالء فمنهم من جعل فيها الدية ومنهم 
  .من جعل فيها حكومة ومنهم من قال يف ذكر اخلصي والعنني ثلث الدية والذي عليه اجلمهور أن فيه حكومة

  وأقل ما جتب

فيه الدية عند مالك قطع احلشفة مث يف باقي الذكر حكومة وأما عني األعور فللعلماء فيه قوالن أحدمها أن فيه الدية 
ة وبه قال الليث وقضى به عمر بن عبد العزيز وهو قول ابن عمر كاملة وإليه ذهب مالك ومجاعة من أهل املدين



  .وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري فيها نصف الدية كما يف عني
  .الصحيح وهو مروي عن مجاعة من التابعني

عمرو بن وعمدة الفريق األول أن العني الواحدة لألعور مبنزلة العينني مجيعا لغري األعور وعمدة الفريق الثاين حديث 
وقياسا أيضا على إمجاعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة " ويف العني نصف الدية"حزم أعين عموم قوله 

  .إال نصف الدية
  .فسبب اختالفهم يف هذا معارضة العموم للقياس ومعارضة القياس للقياس

علي رضي اهللا عنه أنه أمر ومن أحسن ما قيل فيمن ضرب عني رجل فأذهب بعض بصرها ما روي من ذلك عن 
بالذي أصيب بصره بأن عصبت عينه الصحيحة وأعطى رجال بيضة فانطلق هبا وهو ينظر إليها حىت مل يبصرها فخط 

عند أول ذلك خطا يف األرض مث أمر بعينه املصابة فعصبت وفتحت الصحيحة وأعطى رجال البيضة بعينها فانطلق 
أيضا عند أول ما خفيت عنه يف األرض خطا مث علم ما بني اخلطني من  هبا وهو ينظر إليها حىت خفيت عنه فخط

  .املسافة وعلم مقدار ذلك من منتهى رؤية العني الصحيحة فأعطاه قدر ذلك من الدية
وخيترب صدقه إدراك العني العليلة والصحيحة بأن خيترب ذلك منه مرارا شىت يف مواضع خمتلفة فإن خرجت مسافة 

  .ذكر واحدة علمنا أنه صادقتلك املواضع اليت 
  .واختلف العلماء يف اجلناية على العني القائمة الشكل اليت ذهب بصرها

فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة فيها حكومة وقال زيد بن ثابت فيها عشر الدية مائة دينار ومحل ذلك الشافعي 
  .على أنه كان ذلك من زيد تقوميا ال تقويتا

وعبد اهللا بن عباس أهنما قضيا يف العني القائمة الشكل واليد الشالء والسن السوداء يف وروي عن عمر بن اخلطاب 
  .كل واحدة منها ثلث الدية

  .وقال مالك تتم دية السن باسودادها مث يف قلعها بعد اسودادها دية
فله الدية قال قوم  واختلف العلماء يف األعور يفقأ عني الصحيح عمدا فقال اجلمهور إن مل يعف فله القود وإن عفا

  كاملة وقال قوم

  .نصفها وبه قال الشافعي وابن القاسم وبكال القولني قال مالك وبالدية كاملة قال املغرية من أصحابه وابن دينار
  .وقال الكوفيون ليس للصحيح الذي فقئت عينه إال القود أو ما اصطلحوا عليه

نه جيب عليه دية ما ترك له وهي العني العوراء وهي دية كاملة وعمدة من رأى مجيع الدية عليه إذا عفا عن القود أ
  .عند كثري من أهل العلم

ومذهب عمر وعثمان وابن عمر أن عني األعور إذا فقئت وجب فيها ألف دينار ألهنا يف حقه يف معىن العينني 
  .كلتيهما إال العني الواحدة فإذا تركها له وجبت عليه ديتها

  .ى األصل أعين أن يف العني الواحدة نصف الديةوعمدة أولئك البقاء عل
  .وعمدة أيب حنيفة أن العمد ليس فيه دية حمدودة وهذه املسألة قد ذكرت يف باب القود يف اجلراح

وقال مجهور العلماء وأئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغريهم إن يف كل أصبع عشرا من اإلبل 
وإن يف كل أمنلة ثلث العشر إال ما له من األصابع أمنلتان كاإلهبام ففي أمنلته مخس من  وإن األصابع يف ذلك سواء

  .اإلبل
ويف كل أصبع مما "وعمدهتم يف ذلك ما جاء يف حديث عمرو بن حزم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



اهللا عليه وسلم قضى يف أن رسول اهللا صلى "وخرج عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " هنالك عشر من اإلبل
وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وهي عندهم على أهل الورق حبسب ما يرى واحد " األصابع بعشر العشر

  .واحد منهم يف الدية من الورق
  .فهي عند من يرى أهنا اثنا عشر ألف درهم عشرها وعند من يرى أهنا عشرة آالف عشرها

قل األصابع فروي عن عمر بن اخلطاب أنه قضى يف اإلهبام واليت تليها بعقل وروي عن السلف املتقدم اختالف يف ع
  .نصف الدية ويف الوسطى بعشر فرائض ويف اليت تليها بتسع ويف اخلنصر بست

وروي عن جماهد أنه قال يف اإلهبام مخسة عشر من اإلبل ويف اليت تليها عشر ويف الوسطى عشر ويف اليت تليها مثان 
وأما الترقوة والضلع ففيها عند مجهور فقهاء األمصار حكومة وروي عن بعض السلف فيها  ويف اخلنصر سبع

  .توقيت
  .وروي عن مالك أن عمر بن اخلطاب قضى يف الضرس جبمل والضلع جبمل ويف الترقوة جبمل

  .وقال سعيد بن جبري يف الترقوة بعريان
  .وقال قتادة أربعة أبعرة

  وعمدة فقهاء األمصار أن

  .ثبت فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم توقيت فليس فيه إال حكومةما مل ي
  .ومجهور فقهاء األمصار على أن يف كل سن من أسنان الفم مخسا من اإلبل وبه قال ابن عباس

  .وروي مالك عن عمر أنه قضى يف الضرس جبمل وذلك فيما مل يكن منها يف مقدم الفم
  .يها مخسا من اإلبلوأما اليت يف مقدم الفم فال خالف أن ف

  .وقال سعيد بن املسيب يف األضراس بعريان
وروي عن عبد امللك بن مروان أن مروان بن احلكم اعترض يف ذلك على ابن عباس فقال أجتعل مقدم األسنان مثل 

يب األضراس فقال ابن عباس لو مل يعترب ذلك إال باألصابع عقلها سواء عمدة اجلمهور يف مثل ذلك ما ثبت عن الن
وذلك من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده واسم السن " يف السن مخس"عليه الصالة والسالم أنه قال 

  .ينطلق على اليت يف مقدم الفم ومؤخره وتشبيهها أيضا باألصابع اليت استوت ديتها وإن اختلفت منافعها
مع أنه يشبه أن يكون من صار إىل  وعمدة من خالف بينهما أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات لتفاضل األعضاء

ذلك من الصدر األول إمنا صار إليه عن توقيف ومجيع هذه األعضاء اليت تثبت الدية فيها خطأ فيها القود يف قطع ما 
  .قطع وقلع ما قلع

واختلفوا يف كسر ما كسر منها الساق والذراع هل فيه قود أم ال فذهب مالك وأصحابه إىل أن القود يف كسر 
العظام إال الفخذ والصلب وقال الشافعي والليث ال قصاص يف عظم من العظام يكسر وبه قال أبو حنيفة إال  مجيع

  .أنه استثىن السن
  .وروي عن ابن عباس أنه ال قصاص يف عظم وكذلك عن عمر

ل وقد روي قال أبو عمر بن عبد الرب ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقاد يف السن املكسورة من حديث أنس قا
  .من حديث آخر أن النيب عليه الصالة والسالم مل يقد من العظم املقطوع يف غري املفصل إال أنه ليس بالقوي

  .وروي عن مالك أن أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ
  .واتفقوا على أن دية املرأة نصف دية الرجل يف النفس



ا فقال مجهور فقهاء املدينة تساوي املرأة الرجل يف عقلها من الشجاج واختلفوا يف ديات الشجاج وأعضائه
واألعضاء إىل أن تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إىل النصف من دية الرجل أعين دية أعضائها 

  ثالثونمن أعضائه مثال ذلك أن يف كل أصبع من أصابعها عشرا من اإلبل ويف اثنان منها عشرون ويف ثالثة 

ويف أربعة عشرون وبه قال مالك وأصحابه والليث بن سعد ورواه مالك عن سعيد بن املسيب وعن عروة بن الزبري 
  .وهو قول زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز

وقالت طائفة بل دية جراحة املرأة مثل دية جراحة الرجل إىل املوضحة مث تكون ديتها على النصف من دية الرجل 
  .األشهر من قويل ابن مسعودوهو 

وهو مروي عن عثمان وبه قال شريح ومجاعة وقال قوم بل دية املرأة يف جراحها وأطرافها على النصف من دية 
الرجل يف قليل ذلك وكثريه وهو قول علي رضي اهللا عنه وروي ذلك عن ابن مسعود إال أن األشهر عنه ما ذكرناه 

  .أوال
  .الشافعي والثوريوهبذا القول قال أبو حنيفة و

وعمدة قائل هذا القول أن األصل هو أن دية املرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك هبذا األصل حىت يأيت دليل 
من السماع الثابت إذ القياس يف الديات ال جيوز وخباصة لكون القول بالفرق بني القليل والكثري خمالفا للقياس 

ه وال اعتماد للطائفة األوىل إال مراسيل وما روي عن سعيد بن املسيب ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأيت ذكره عن
حني سأله ربيعة بن أيب عبد الرمحن كم يف أربع من أصابعها قال عشرون قلت حني عظم جرحها واشتدت بليتها 

  .نقص عقلها قال أعراقي أنت قلت بل عامل متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة
  .الصالة والسالم من مرسل عمرو بن شعيب عن أبيه وعكرمة وروي أيضا عن النيب عليه

وقد رأى قوم أن قول الصحايب إذا خالف القياس وجب العمل به ألنه يعلم أنه مل يترك القول به إال عن توقيف لكن 
لد يف يف هذا ضعف إذ كان ميكن أن يترك القول به إما ألنه ال يرى القياس وإما ألنه عارضه يف ذلك قياس ثان أو ق

  .ذلك غريه فهذه حال ديات جراح األحرار واجلنابات على أعضائها الذكور منها واإلناث
وأما جراح العبيد وقطع أعضائهم فإن العلماء اختلفوا فيها على قولني فمنهم من رأى أن يف جراحهم وقطع 

 ذلك اجلرح من ديته أعضائهم ما نقص من مثن العبد ومنهم من رأى أن الواجب يف ذلك من قيمته قدر ما يف
فيكون يف موضحته نصف عشر قيمته ويف عينه نصف قيمته وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو قول عمر وعلي 

وقال مالك يعترب يف ذلك كله ما نقص من مثنه إال موضحته ومنقلته ومأمومته ففيها من مثنه قدره ما فيها يف احلر من 
  .ديته

  .عروضوعمدة الفريق األول تشبيهه بال
  .وعمدة الفريق الثاين تشبيهه باحلر إذ هو مسلم ومكلف

  .وال خالف بينهم أن دية اخلطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة
  واختلف فيما دون ذلك فقال مالك وفقهاء املدينة السبعة ومجاعة إن العاقلة ال حتمل من ذلك

فما فوقه من الدية الكاملة قال الثوري وابن شربمة  إال الثلث فما زاد وقال أبو حنيفة حتمل من ذلك العشر
  .املوضحة فما زاد على العاقلة وقال الشافعي وعثمان البيت حتمل العاقلة القليل والكثري من دية اخلطأ

وعمدة الشافعي هي أن األصل هو أن العاقلة هي اليت حتمل دية اخلطأ فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل وال 



  .املتقدم إال أن ذلك معمول به ومشهور عمدة للفريق
  .وهنا انقضى هذا الكتاب واحلمد هللا حق محده

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب القسامة

ب احلكم اختلف العلماء يف القسامة يف أربعة مواضع جتري جمرى األصول لفروع هذا الباب املسألة األوىل هل جي
بالقسامة أم ال الثانية إذا قلنا بوجوهبا هل جيب هبا الدم أو الدية أو دفع جمرد الدعوى املسألة الثالثة هل يبدأ باألميان 

  .فيها املدعون أو املدعى عليهم
  .وكم عدد احلالفني من األولياء املسألة الرابعة فيما يعد لوثا جيب به أن يبدأ املدعون باألميان

أما وجوب احلكم هبا على اجلملة فقال به مجهور فقهاء األمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة وأمحد ) األوىلاملسألة (
  .وسفيان وداود وأصحاهبم وغري ذلك من فقهاء األمصار

  .وقالت طائفة من العلماء سامل بن عبد اهللا وأبو قالبة وعمر بن عبد العزيز وابن علية ال جيوز احلكم هبا
ور ما ثبت عنه عليه الصالة والسالم من حديث حويصة وحميصة وهو حديث متفق على صحته من وعمدة اجلمه

  .أهل احلديث إال أهنم خمتلفون يف ألفاظه على ما سيأيت بعد
وعمدة الفريق النايف لوجوب احلكم هبا أن القسامة خمالفة ألصول الشرع اجملمع على صحتها فمنها أن األصل يف 

حد إال على ما علم قطعا أو شاهد حسا وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم الشرع أن ال حيلف أ
  مل يشاهدوا القتل

بل قد يكونون يف بلد والقتل يف بلد آخر ولذلك روى البخاري عن أيب قالبة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره 
فأضب القوم وقالوا نقول إن القسامة القود هبا حق  يوما للناس مث أذن هلم فدخلوا عليه فقال ما تقولون يف القسامة

قد أقاد هبا اخللفاء فقال ما تقول يا أبا قالبة ونصبين للناس فقلت يا أمري املؤمنني عندك أشراف العرب ورؤساء 
  .األجناد أرأيت لو أن مخسني رجال شهدوا عندك على رجل أنه زىن بدمشق ومل يروه أكنت ترمجه قال ال

  .لو أن مخسني رجال شهدوا عندك على رجل أنه سرق حبمص ومل يروه أكنت تقطعه قال القلت أفرأيت 
ويف بعض الروايات قلت فما باهلم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادهتم قال فكتب عمر بن 

  .ة اخلمسني الذين أقسمواعبد العزيز يف القسامة إهنم إن أقاموا شاهدي عدل أن فالنا قتله فأقده وال يقتل بشهاد
  .قالوا ومنها أن من األصول أن األميان ليس هلا تأثري يف إشاطة الدماء

ومن حجتهم أهنم مل يروا يف تلك األحاديث "أن البينة على من ادعى واليمني على من أنكر "ومنها أن من األصول 
هليا فتلطف هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حكم بالقسامة وإمنا كانت حكما جا

وسلم لرييهم كيف ال يلزم احلكم هبا على أصول اإلسالم ولذلك قال هلم أحتلفون مخسني ميينا أعين لوالة الدم وهم 
األنصار قالوا كيف حنلف ومل نشاهد قال فيحلف لكم اليهود قالوا كيف نقبل أميان قوم كفار قالوا فلو كانت 

  .وا وإن مل يشهدوا لقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هي السنةالسنة أن حيلف
  .قال وإذا كانت هذه اآلثار غري نص يف القضاء بالقسامة
  .والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إىل األصول أوىل



ر السنن املخصصة وأما القائلون هبا وخباصة مالك فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها خمصصة لألصول كسائ
وزعم أن العلة يف ذلك حوطة الدماء وذلك أن القتل ملا كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إمنا 

يتحرى بالقتل مواضع اخللوات جعلت هذه السنة حفظا للدماء لكن هذه العلة تدخل عليه يف قطاع الطريق 
ذلك قاطع الطريق فلهذا أجاز مالك شهادة املسلوبني على والسراق وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه وك

  .واهللا أعلم. السالبني مع خمالفة ذلك لألصول وذلك أن املسلوبني مدعون على سلبهم

اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما جيب هبا فقال مالك وأمحد يستحق هبا الدم يف العمد والدية ) املسألة الثانية(
افعي والثوري ومجاعة تستحق هبا الدية فقط وقال بعض الكوفيني ال يستحق هبا إال دفع الدعوى يف اخلطأ وقال الش

على األصل يف أن اليمني إمنا جتب على املدعى عليه وقال بعضهم بل حيلف املدعى عليه ويغرم الدية فعلى هذا إمنا 
  .يستحق منها دفع القود فقط فيكون فيما يستحق املقسمون أربعة أقوال

عمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث ابن أيب ليلى عن سهل بن أيب حثمة وفيه فقال هلم رسول اهللا صلى ف
وكذلك ما رواه من مرسل بشري بن بشار وفيه فقال هلم رسول " حتلفون وتستحقون دم صاحبكم"اهللا عليه وسلم 

  ".حبكم أو قاتلكمأحتلفون مخسني ميينا وتستحقون دم صا"اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وأما عمدة من أوجب هبا الدية فقط فهو أن األميان يوجد هلا تأثري يف استحقاق األموال أعين يف الشرع مثل ما ثبت 
من احلكم يف األموال باليمني والشاهد ومثل ما جيب املال بنكول املدعى عليه أو بالنكول وقلبها على املدعي عند 

ل مع أن حديث مالك عن ابن أيب ليلى ضعيف ألنه رجل جمهول مل يرو عنه غري من يقول بقلب اليمني مع النكو
  .مالك

  .وقيل فيه أيضا إنه مل يسمع من سهل
  .وحديث بشري بن بشار قد اختلف يف إسناده فأرسله مالك وأسنده غريه

د عندهم القياس يف قال القاضي يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب يف أن مل خيرج البخاري هذين احلديثني واعتض
  .ولكن يستحق هبا الدية" ال قود بالقسامة: "ذلك مبا روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال

  وأما الذين قالوا إمنا يستحق هبا دفع الدعوى فقط
  .فعمدهتم أن األصل هو أن األميان على املدعى عليه واألحاديث اليت نذكرها فيما بعد إن شاء اهللا

اختلف القائلون بالقسامة أعين الذين قالوا إهنا يستوجب هبا مال أو دم فيمن يبدأ باألميان اخلمسني و) املسألة الثالثة(
على ما ورد يف اآلثار فقال الشافعي وأمحد وداود بن علي وغريهم يبدأ املدعون وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثري 

  .من أهل املدينة بل يبدأ املدعى عليهم باألميان
  .أ باملدعني حديث مالك عن ابن أيب ليلى عن سهل بن أيب حثمة ومرسله عن بشري بن يساروعمدة من بد

  وعمدة من رأى التبدئة باملدعى عليهم ما خرجه

فقال "البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشري بن يسار أن رجال من األنصار يقال له سهل بن حثمة وفيه 
البينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا ما نرضى بأميان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تأتون ب

قال القاضي وهذا نص " يهود وكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مبائة بعري من إبل الصدقة
  .يف أنه ال يستوجب باألميان اخلمسني إال دفع الدعوى فقط

داود أيضا عن أيب سلمة بن أيب عبد الرمحن وسليمان بن يسار عن رجال من كرباء واحتجوا أيضا مبا خرجه أبو 



أحيلف منكم مخسون رجال مخسني ميينا فأبوا فقال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ليهود وبدأ هبم"األنصار 
ألنه " عليه وسلم دية على يهودلألنصار احلفوا فقالوا أحنلف على الغيب يا رسول اهللا فجعلها رسول اهللا صلى اهللا 

وجد بني أظهرهم وهبذا متسك من جعل اليمني يف حق املدعى عليه وألزمهم الغرم مع ذلك وهو حديث صحيح 
اإلسناد ألنه رواه الثقات عن الزهري عن أيب سلمة وروى الكوفيون ذلك عن عمر أعين أنه قضى على املدعى 

  .عليهم باليمني والدية
ن تبدئة اليهود باألميان عن رافع بن خديج واحتج هؤالء القوم على مالك مبا روي عن ابن وخرج مثله أيضا م

شهاب الزهري عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن اخلطاب قال للجهين الذي ادعى دم وليه على 
ادعى عليهم رجل من بين سعد وكان أجرى فرسه فوطئ على أصبع اجلهين فنزى فيها فمات فقال عمر للذي 

أحتلفون باهللا مخسني ميينا ما مات منها فأبوا أن حيلفوا وحترجوا فقال للمدعني أحلفوا فأبوا فقضى عليهم بشطر 
  .الدية

قالوا وأحاديثنا هذه أوىل من اليت روي فيها تبدئة املدعني باألميان ألن األصل شاهد ألحاديثنا من أن اليمني على 
  .املدعى عليه

  .ألحاديث املتعارضة يف ذلك مشهورةقال أبو عمر وا
  .وهي موجب القسامة عند القائلني هبا أمجع مجهور العلماء القائلون هبا أهنا ال جتب إال بشبهة) املسألة الرابعة(

واختلفوا يف الشبهة ما هي فقال الشافعي إذا كانت الشبهة يف معىن الشبهة اليت قضى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم

امة وهو أن يوجد قتيل يف حملة قوم ال خيالطهم غريهم وبني أولئك القوم وبني قوم املقتول عداوة كما كانت بالقس
  .العداوة بني األنصار واليهود

وكانت خيرب دار اليهود خمتصة هبم ووجد فيها القتيل من األنصار قال وكذلك لو وجد يف ناحية قتيل وإىل جانبه 
خل على نفر يف بيت فوجد بينهم قتيال وما أشبه هذه مما يغلب على ظن احلكام أن رجل خمتضب بالدم وكذلك لو د

  .املدعي حمق لقيام تلك الشبهة
وقال مالك بنحو من هذا أعين أن القسامة ال جتب إال بلوث والشاهد الواحد عنده إذا كان عدال لوث باتفاق عند 

  .أصحابه واختلفوا إذا مل يكن عدال
يف قرينة احلال املخيلة مثل أن يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة إال  وكذلك وافق الشافعي

أن مالكا يرى أن وجود القتيل يف احمللة ليس لوثا وإن كانت هنالك عداوة بني القوم الذين منهم القتيل وبني أهل 
ط اللوث يف وجوهبا ولذلك مل يقل هبا قوم احمللة وإذا كان ذلك كذلك مل يبق ههنا شيء جيب أن يكون أصال الشترا

  .وقال أبو حنيفة وصاحباه إذا وجد قتيل يف حملة قوم وبه أثر وجبت القسامة على أهل احمللة
ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل يف احمللة دون سائر الشرائط اليت اشترط الشافعي ودون 

حنيفة وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وقال به الزهري ومجاعة من  وجود األثر بالقتيل الذي اشترطه أبو
التابعني وهو مذهب ابن حزم قال القسامة جتب مىت وجد قتيل ال يعرف من قتله أينما وجد فادعى والة الدم على 

ية وليس رجل وصله منهم مخسون رجال مخسني ميينا فإن هم حلفوا على العمد فالقود وإن حلفوا على اخلطأ فالد
حيلف عنده أقل من مخسني رجال وعند مالك رجالن فصاعدا من أولئك وقال داود ال أقضي بالقسامة إال يف مثل 

  .السبب الذي قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



مة وانفرد مالك والليث من بني فقهاء األمصار القائلني بالقسامة فجعال قول املقتول فالن قتلين لوثا يوجب القسا
وكل قال مبا غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة وملكان الشبهة رأى تبدئة املدعني باألميان من رأى ذلك منهم 

فإن الشبه عند مالك تنقل اليمني من املدعى عليه إىل املدعي إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمني باملدعى عليه إمنا 
  لكهو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه وكأنه شبه ذ

باليمني مع الشاهد يف األموال وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف ومفارق لألصول والنص لقوله عليه 
وهو " لو يعطى الناس بدعاويهم الدعى قوم دماء قوم وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه"الصالة والسالم 

به املالكية من قصة بقرة بين إسرائيل  حديث ثابث من حديث ابن عباس وخرجه مسلم يف صحيحه وما احتجت
  .فضعيف ألن التصديق هنالك أسند إىل الفعل اخلارق للعادة

واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل هبا أكثر من واحد فقال مالك ال تكون القسامة إال على واحد وبه 
  .ينه األولياء وهو ضعيفقال أمحد بن حنبل وقال أشهب يقسم على اجلماعة ويقتل منها واحد يع

وقال املغرية املخزومي كل من أقسم عليه قتل وقال مالك والليث إذا شهد اثنان عدالن أن إنسانا ضرب آخر 
  .وبقي املضروب أياما

  .بعد الضرب مث مات أقسم أولياء املضروب أنه مات من ذلك الضرب وقيد به وهذا كله ضعيف
ثبتها وبه قال أبو حنيفة تشبيها باحلر وبعض نفاها تشبيها بالبهيمة وهبا قال واختلفوا يف القسامة يف العبد فبعض أ

مالك والدية عندهم فيها يف مال القاتل وال حيلف فيها أقل من مخسني رجال مخسني ميينا عند مالك وال حيلف عنده 
قود وصحت الدية يف حق أقل من اثنني يف الدم وحيلف الواحد يف اخلطأ وإن نكل عنده أحد من والة الدم بطل ال

  .من مل ينكل أعين حظه منها
  .وقال الزهري إن نكل منهم أحد بطلت الدية يف حق اجلميع وفروع هذا الباب كثرية

قال القاضي والقول يف القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء وهو يف احلقيقة جزء من كتاب األقضية ولكن 
د قضاء خاص جبنس من أجناس األمور الشرعية رأوا أن األوىل أن يذكر ذكرناه هنا على عادهتم وذلك أنه إذا ور

  .يف ذلك اجلنس
وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من أجناس األشياء اليت يقع فيها القضاء فيذكر يف كتاب األقضية وقد 

  .كتابجتدهم يفعلون األمرين مجيعا كما فعل مالك يف املوطأ فإنه ساق فيه األقضية من كل 

  كتاب يف أحكام الزىن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب يف أحكام الزنا

والنظر يف أصول هذا الكتاب يف حد الزنا ويف أصناف الزناة ويف العقوبات لكل صنف صنف منهم وفيما تثبت به 
  .هذه الفاحشة

  الباب األول يف حد الزنا
ا الزنا فهو كل وطء وقع على غري نكاح صحيح وال شبهة نكاح وال ملك ميني وهذا متفق عليه باجلملة من فأم

علماء اإلسالم وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ احلدود مما ليس بشبهة دارئة ويف ذلك مسائل نذكر منها 



أ عنه احلد وإن ولدت أحلق الولد به وقومت أشهرها فمنها األمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك فقال مالك يدر
عليه وبه قال أبو حنيفة وقال بعضهم يغزر وقال أبو ثور عليه احلد كامال إذا علم احلرمة وحجة اجلماعة قوله عليه 

والذين درؤوا احلدود اختلفوا هل يلزمه من صداق املثل بقدر نصيبه " ادرؤوا احلدود بالشبهات"الصالة والسالم 
  .زمأم ال يل

  :وسبب اخلالف
هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على اجلزء الذي ال ميلك أم حكم الذي ال ميلك يغلب على حكم الذي ميلك فإن 

  .حكم ما ملك احللية وحكم ما مل ميلك احلرمية
السبب يف ومنها اختالفهم يف الرجل اجملاهد يطأ جارية من املغنم فقال قوم عليه احلد ودرأ قوم عنه احلد وهو أشبه و

  .هذه ويف اليت قبلها واحد واهللا أعلم
ومنها أن حيل رجل لرجل وطء خادمه فقال مالك يدرأ عنه احلد وقال غريه يعزر وقال بعض الناس بل هي هبة 

  .مقبوضة والرقبة تابعة للفرج
  .ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته

ولقوله عليه الصالة " أنت ومالك ألبيك" الم لرجل خاطبه فقال اجلمهور ال حد عليه لقوله عليه الصالة والس
وإلمجاعهم على أنه ال يقطع فيما سرق من مال ولده ولذلك قالوا تقوم عليه محلت " ال يقاد الوالد بالولد"والسالم 

  .أم مل حتمل ألهنا قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها
  ومن احلجة هلم أيضا إمجاعهم على

  .بن ابنه مل يكن لالبن أن يقتص من أبيه وكذلك كل من كان االبن له ولياأن األب لو قتل ا
  .ومنها الرجل يطأ جارية زوجته

اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال فقال مالك واجلمهور عليه احلد كامال وقالت طائفة ليس عليه احلد وتقوم عليه 
عليه وهي حرة وبه قال أمحد وإسحاق وهو قول فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته وإن كانت استكرهها قومت 

  .ابن مسعود
  .واألول قول عمر ورواه مالك يف املوطأ عنه

  .وقال قوم عليه مائة جلدة فقط سواء أكان حمصنا أو ثيبا وقال قوم عليه التعزير
  .فعمدة من أوجب عليه احلد أنه وطئ دون ملك تام وال شركة ملك وال نكاح فوجب احلد

أ احلد ما ثبت أن رسول اهللا عليه الصالة والسالم قضى يف رجل وطئ جارية امرأته أنه إن كان وعمدة من در
استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدهتا وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدهتا مثلها وأيضا فإن له شبهة يف 

يقوى هذا املعىن على أصل من يرى أن و" تنكح املرأة لثالث فذكر ماهلا"ماهلا بدليل قوله عليه الصالة والسالم 
  .املرأة حمجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث أو يف الثلث فما فوقه وهو مذهب مالك

ومنها ما يراه أبو حنيفة من درء احلد عن واطئ املستأجرة واجلمهور على خالف ذلك وقوله يف ذلك ضعيف 
نافع اليت استأجرها عليها فدخلت الشبهة وأشبه نكاح ومرغوب عنه وكأنه رأى أن هذه املنفعة أشبهت سائر امل

  .املتعة
ومنها درء احلد عمن امتنع اختلف فيه أيضا وباجلملة فاألنكحة الفاسدة داخلة يف هذا الباب وأكثرها عند مالك 

  .باجلهلتدرأ احلد إال ما انعقد منها على شخص مؤبد التحرمي بالقرابة مثل األم وما أشبه ذلك مما ال يعذر فيه 



  الباب الثاين يف أصناف الزناة وعقوباهتم
  .والزناة الذين ختتلف العقوبة باختالفهم أربعة أصناف حمصنون ثيب وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وإناث

  .واحلدود اإلسالمية ثالثة رجم وجلد وتغريب
من أهل األهواء فإهنم رأوا أن حد  فأما الثيب األحرار احملصنون فإن املسلمني أمجعوا على أن حدهم الرجم إال فرقة

  كل زان اجللد وإمنا صار اجلمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم فخصصوا الكتاب بالسنة

  .اآلية} الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي{:أعين قوله تعاىل 
  .واختلفوا يف موضعني أحدمها هل جيلدون مع الرجم أم ال واملوضع الثاين يف شروط اإلحصان

فإن العلماء اختلفوا هل جيلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم ال فقال اجلمهور ال جلد على ) األوىل أما املسألة(
  من وجب عليه الرجم وقال احلسن البصري وإسحاق وأمحد وداود

  .الزاين احملصن جيلد مث يرجم
رجم يهوديني وامرأة من أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجم ماعزا ورجم امرأة من جهينة و"وعمدة اجلمهور 
كل ذلك خمرج يف الصحاح ومل يروا أنه جلد واحدا منهم ومن جهة املعىن أن احلد األصغر ينطوي " عامر من األزد

يف احلد األكرب وذلك أن احلد إمنا وضع للزجر فال تأثري للزجر بالضرب مع الرجم وعمدة الفريق الثاين عموم قوله 
فلم خيص حمصن من غري حمصن واحتجوا أيضا } انِي فَاْجِلدُوا كُلَّ وَاِحٍد مِْنُهَما ِمائَةَ َجلَْدٍةالزَّانَِيةُ َوالزَّ{ :تعاىل 

حبديث علي رضي اهللا عنه خرجه مسلم وغريه أن علي رضي اهللا عنه جلد شراحة اهلمدانية يوم اخلميس ورمجها يوم 
ادة بن الصامت وفيه أن النيب عليه الصالة والسالم اجلمعة وقال جلدهتا بكتاب اهللا ورمجتها بسنة رسوله وحديث عب

خذوا عين قد جعل اهللا هلم سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم : " قال
وأما اإلحصان فإهنم اتفقوا على أنه من شرط الرجم واختلفوا يف شروطه فقال مالك البلوغ واإلسالم " باحلجارة
ة والوطء احملظور عنده هو الوطء يف احليض أو يف الصيام فإذا زىن بعد الوطء الذي هبذه الصفة وهو هبذه واحلري

الصفات فحده عنده الرجم ووافق أبو حنيفة مالكا يف هذه الشروط إال يف الوطء احملظور اشترط يف احلرية أن 
اإلسالم الشافعي وعمدة الشافعي ما رواه مالك تكون من الطرفني أعين أن يكون الزاين والزانية حرين ومل يشترط 

" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا"عن نافع عن ابن عمر وهو حديث متفق عليه 
  .}وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط{:إذ رفع إليه أمرمها اليهود وأنه تعاىل يقول 

  وعمدة مالك من

عنده فضيلة وال فضيلة مع عدم اإلسالم وهذا مبناه على أن الوطء يف نكاح صحيح هو طريق املعىن أن اإلحصان 
  .مندوب إليه فهذا هو حكم الثيب

الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي فَاجِْلُدوا كُلَّ { :وأما األبكار فإن املسلمني أمجعوا على أن حد البكر يف الزنا جلد مائة لقوله تعاىل 
  .واختلفوا يف التغريب مع اجللد فقال أبو حنيفة وأصحابه ال تغريب أصال} جَلَْدٍة َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ

وقال الشافعي ال بد من التغريب مع اجللد لكل زان ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا وقال مالك يغرب الرجل 
  .وال تغرب املرأة وبه قال األوزاعي وال تغريب عند مالك على العبيد

البكر بالبكر جلد مائة وتغريب "التغريب على اإلطالق حديث عبادة بن الصامت املتقدم وفيه  فعمدة من أوجب
إن رجال من األعراب أتى النيب "وكذلك ما خرج أهل الصحاح عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين أهنما قاال " عام



 فقال اخلصم وهو أفقه منه نعم اقض عليه الصالة والسالم قال يا رسول اهللا أنشدك اهللا إال قضيت يل بكتاب اهللا
بيننا بكتاب اهللا وائذن يل أن أتكلم فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم قل إن ابين كان عسيفا على هذا فزىن بامرأته 

  .وإين أخربت أن على ابين الرجم فافتديته مبائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم
عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربوين أمنا على ابين جلد مائة وتغريب 

والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد 
السالم هبا يا أنيس على امرأة هذا فإنه اعترفت فارمجها فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر النيب عليه الصالة و

  ".فرمجت
ومن خصص املرأة من هذا العموم فإمنا خصصه بالقياس ألنه رأى أن املرأة تعرض بالغربة ألكثر من الزنا وهذا من 

  .القياس املرسل أعين املصلحي الذي كثريا ما يقول به مالك
ه ليس ينسخ الكتاب وأما عمدة احلنفية فظاهر الكتاب وهو مبين على رأيهم أن الزيادة على النص النسخ وأن

  .بأخبار اآلحاد
  .ورووا عن عمر وغريه أنه حد ومل يغرب وروى الكوفيون عن أيب بكر وعمر أهنم غربوا

  وأما حكم العبيد يف هذه الفاحشة فإن العبيد صنفان ذكور وإناث

فَإِذَا أُْحِصنَّ { : أما اإلناث فإن العلماء أمجعوا على أن األمة إذا تزوجت وزنت أن حدها مخسون جلدة لقوله تعاىل
واختلفوا إذا مل تتزوج فقال مجهور فقهاء } فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصنَاِت ِمَن الَْعذَابِ 

  .األمصار حدها مخسون جلدة وقالت طائفة ال حد عليها وإمنا عليها تعزير فقط وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب
  .قوم ال حد على األمة أصالوقال 

  :والسبب يف اختالفهم
فمن فهم من اإلحصان التزوج وقال بدليل اخلطاب } فَإِذَا أُْحصِنَّ{:االشتراك الذي يف اسم اإلحصان يف قوله تعاىل 

  .قال ال جتلد الغري متزوجة ومن فهم من اإلحصان اإلسالم جعله عاما يف املتزوجة وغريها
ري املتزوجة حدا حبديث أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين أن النيب عليه الصالة السالم سئل واحتج من مل ير على غ

  ".إن زنت فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها مث بيعوها ولو بضفري:"عن األمة إذا زنت ومل حتصن فقال 
ال أهل الظاهر بل حده وأما الذكر من العبيد ففقهاء األمصار على أن حد العبد نصف حد احلر قياسا على األمة وق

ومل خيصص حرا من عبد ومن الناس } فَاْجِلدُوا كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما مِائَةَ َجلْدٍَة{:مائة جلدة مصريا إىل عموم قوله تعاىل 
  .من درأ احلد عنه قياسا على األمة وهو شاذ وروي عن ابن عباس
املوجبة للحد يف واحد واحد منهم ويتعلق هبذا  فهذا هو القول يف أصناف احلدود وأصناف احملدودين والشرائط

  .القول يف كيفية احلدود ويف وقتها
فأما كيفيتها فمن مشهور املسائل الواقعة يف هذا اجلنس اختالفهم يف احلفر للمرجوم فقالت طائفة حيفر له وروي 

وم اجلمعة أخرجها فحفر هلا ذلك عن علي يف شراحة اهلمدانية حني أمر برمجها وبه قال أبو ثور وفيه فلما كان ي
حفرة فأدخلت فيها وأحدق الناس هبا يرموهنا فقال ليس هكذا الرجم إين أخاف أن يصيب بعضكم بعضا ولكن 

صفوا كما تصفون يف الصالة مث قال الرجم رمجان رجم سر ورجم عالنية فما كان منه فإقرار فأول من يرجم اإلمام 
  م البينة مث اإلمام مثمث الناس وما كان ببينة فأول من يرج

  .الناس



  .وقال مالك وأبو حنيفة ال حيفر للمرجوم وخري يف ذلك الشافعي وقيل عنه حيفر للمرأة فقط
  وعمدهتم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر قال جابر فرمجناه باملصلى فلما أذلقته

  .احلجارة فر فأدركنا باحلرة فرضخناه
  .وم الرابع حفرةوقد روى مسلم أنه حفر له يف الي
  .وباجلملة فاألحاديث يف ذلك خمتلفة

قال أمحد أكثر األحاديث على أن ال حفر وقال مالك يضرب يف احلدود الظهر وما يقاربه وقال أبو حنيفة والشافعي 
يضرب سائر األعضاء ويتقي الفرج والوجه وزاد أبو حنيفة الرأس وجيرد الرجل عند مالك يف ضرب احلدود كلها 

الشافعي وأيب حنيفة ما عدا القذف على ما سيأيت بعد ويضرب عند اجلمهور قاعدا وال يقام قائما خالفا ملن وعند 
{ :قال إنه يقام لظاهر اآلية ويستحب عند اجلميع أن حيضر اإلمام عند إقامة احلدود طائفة من الناس لقوله تعاىل

  .}َولَْيشَْهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِني
  .واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة فقال مالك أربعة وقيل ثالثة وقيل اثنان وقيل سبعة وقيل ما فوقها

وأما الوقت فإن اجلمهور على أنه ال يقام يف احلر الشديد وال يف الربد الشديد وال يقام على املريض وقال قوم يقام 
  .احلد على قدامة وهو مريضوبه قال أمحد وإسحاق واحتجا حبديث عمر أنه أقام 

  :وسبب اخلالف
معارضة الظواهر للمفهوم من احلد وهو أن يقام حيث ال يغلب على ظن املقيم له فوات نفس احملدود فمن نظر إىل 

األمر بإقامة احلدود مطلقا استثناء قال حيد املريض ومن نظر إىل املفهوم من احلد قال ال حيد املريض حىت يربأ 
  . شدة احلر والربدوكذلك األمر يف

  الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة
  .وأمجع العلماء على أن الزنا يثبت باإلقرار وبالشهادة

  .واختلفوا يف ثبوته بظهور احلمل يف النساء الغري املزوجات إذا ادعني االستكراه
  .وكذلك اختلفوا يف شروط اإلقرار وشروط الشهادة

  .اختلفوا فيه يف موضعني أحدمها عدد مرات اإلقرار الذي يلزم به احلد فأما اإلقرار فإهنم
واملوضع الثاين هل من شرطه أن ال يرجع عن اإلقرار حىت يقام عليه احلد أما عدد اإلقرار الذي جيب به احلد فإن 

ر والطربي ومجاعة مالكا والشافعي يقوالن يكفي يف وجوب احلد عليه اعترافه به مرة واحدة وبه قال داود وأبو ثو
  وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أيب ليلى ال جيب احلد إال بأقارير أربعة مرة بعد مرة

  .وبه قال أمحد وإسحاق وزاد أبو حنيفة وأصحابه يف جمالس متفرقة
اغد يا أنيس "وعمدة مالك والشافعي ما جاء يف حديث أيب هريرة وزيد بن خالد من قوله عليه الصالة والسالم 

  .ومل يذكر عددا" لى امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها فاعترفت فرمجهاع
أنه رد ماعزا حىت "وعمدة الكوفيني ما ورد من حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب عليه الصالة والسالم 

ومرتني وثالثا ويف غريه من األحاديث قالوا وما ورد يف بعض الروايات أنه أقر مرة " أقر أربع مرات مث أمر برمجه
  .تقصري ومن قصر فليس حبجة على من حفظ

وأما املسألة الثانية وهي من اعترف بالزنا مث رجع فقال مجهور العلماء يقبل رجوعه إال ابن أيب ليلى وعثمان البيت 



  .وفصل مالك فقال إن رجع إىل شبهة قبل رجوعه
  .ل وهي الرواية املشهورةوأما إن رجع إىل غري شبهة فعنه يف ذلك روايتان أحدامها يقب

والثانية ال يقبل رجوعه وإمنا صار اجلمهور إىل تأثري الرجوع يف اإلقرار ملا ثبت من تقريره صلى اهللا عليه وسلم 
  .ماعزا وغريه مرة بعد مرة لعله يرجع

  .ولذلك ال جيب على من أوجب سقوط احلد بالرجوع أن يكون التمادي على اإلقرار شرطا من شروط احلد
أن ماعزا ملا رجم ومسته احلجارة هرب فاتبعوه فقال هلم ردوين إىل رسول اهللا عليه الصالة "قد روي من طريقو

" هال تركتموه لعله يتوب فيتوب اهللا عليه: "والسالم فقتلوه رمجا وذكروا ذلك للنيب عليه الصالة والسالم فقال
لى خالفه وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالثا يف ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط احلدود واجلمهور ع

  .وجوب احلد
وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود وأن العدد املشترط يف الشهود أربعة 

يكونوا عدوال وأن من شرط  وأن من صفتهم أن} ثُمَّ لَمْ َيأْتُوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء { :خبالف سائر احلقوق لقوله تعاىل 
هذه الشهادة أن تكون مبعاينة فرجه يف فرجها وأهنا تكون بالتصريح ال بالكناية ومجهورهم على أن من شرط هذه 

الشهادة أن ال ختتلف ال يف زمان وال يف مكان إال ما حكي عن أيب حنيفة من مسألة الزوايا املشهورة وهو أن يشهد 
  .ها يف ركن من البيت يطؤها غري الركن الذي رآه فيه اآلخركل واحد من األربعة أنه رآ

  :وسبب اخلالف
  هل تلفق الشهادة املخالفة باملكان أم ال تلفق كالشهادة املختلفة بالزمان فإهنم

وأما اختالفهم يف إقامة احلدود بظهور احلمل مع دعوى االستكراه فإن طائفة أوجبت فيه احلد على ما ذكره مالك 
من حديث عمر وبه قال مالك إال أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها مثل أن تكون بكرا فتأيت وهي يف املوطأ 

تدمي أو تفضح نفسها بأثر االستكراه وكذلك عنده األمر إذا ادعت الزوجية إال أن تقيم البينة على ذلك ما عدا 
ا وقال أبو حنيفة والشافعي ال يقام عليها الطارئة فإن ابن القاسم قال إذا ادعت الزوجية وكانت طارئة قبل قوهل

احلد بظهور احلمل مع دعوى االستكراه وكذلك مع دعوى الزوجية وإن مل تأت يف دعوى االستكراه بأمارة وال يف 
  .دعوى الزوجية ببينة ألهنا مبنزلة من أقر مث ادعى االستكراه

ل هلا استكرهت قالت ال قال فلعل رجال أتاك يف ومن احلجة هلم ما جاء يف حديث شراحة أن عليا رضي اهللا عنه قا
  .نومك

قالوا وروى األثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أهنا ثقيلة النوم وأن رجال طرقها فمضى عنها ومل تدر من هو 
  .بعد

  .وال خالف بني أهل اإلسالم أن املستكرهة
  .ال حد عليها وإمنا اختلفوا يف وجوب الصداق هلا

  :وسبب اخلالف
  .هل الصداق

عوض عن البضع أو هو حنلة فمن قال عوض عن البضع أوجبه يف البضع يف احللية واحلرمية ومن قال إنه حنلة خص 
  .اهللا به األزواج مل يوجبه

  وهذا األصل كاف يف هذا الكتاب واهللا املوفق للصواب



  ابسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليم
  كتاب القذف

والنظر يف هذا الكتاب يف القذف والقاذف واملقذوف ويف العقوبة الواجبة فيه ومباذا تثبت واألصل يف هذا الكتاب 
  .اآلية} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء{:قوله تعاىل 

ه وصفني ومها البلوغ والعقل وسواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا فأما القاذف فإهنم اتفقوا على أن من شرط
  .مسلما أو غري مسلم
  وأما املقذوف فاتفقوا

على أن من شرطه أن جيتمع فيه مخسة أوصاف وهي البلوغ واحلرية والعفاف واإلسالم وأن يكون معه آلة الزنا فإن 
ة على اشتراط احلرية يف املقذوف وحيتمل أن يدخل يف اخنرم من هذه األوصاف وصف مل جيب احلد واجلمهور باجلمل

  .ذلك خالف ومالك يعترب يف سن املرأة أن تطيق الوطء
وأما القذف الذي جيب به احلد فاتفقوا على وجهني أحدمها أن يرمي القاذف املقذوف بالزنا والثاين أن ينفيه عن 

مة فقال مالك سواء أكانت حرة أو أمة مسلمة أو نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة واختلفوا إن كانت كافرة أو أ
  .كافرة جيب احلد

  .وقال إبراهيم النخعي ال حد عليه إذا كانت أم املقذوف أمة أو كتابية وهو قياس قول الشافعي وأيب حنيفة
 واتفقوا أن القذف إذا كان هبذين املعنيني أنه إذا كان بلفظ صريح وجب احلد واختلفوا إن كان بتعريض فقال

الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أيب ليلى ال حد يف التعريض إال أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير وممن 
قال بقوهلم من الصحابة ابن مسعود وقال مالك وأصحابه يف التعريض احلد وهي مسألة وقعت يف زمان عمر فشاور 

  .عمر فيها الصحابة فاختلفوا فيها عليه
  .ا احلدفرأى عمر فيه

وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة واالستعمال مقام النص الصريح وإن كان اللفظ فيها مستعمال يف 
  .غري موضعه أعين مقوال باالستعارة

وعمدة اجلمهور أن االحتمال الذي يف االسم املستعار شبهة واحلدود تدرأ بالشبهات واحلق أن الكناية قد تقوم يف 
النص وقد تضعف يف مواضع وذلك أنه إذا مل يكثر االستعمال هلا والذي يندرئ به احلد عن القاذف مواضع مقام 

أن يثبت زنا املقذوف بأربعة شهود بإمجاع والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفة وعند غريه ليسوا 
  .بقذفة

  .وإمنا اختلف املذهب يف الشهود الذين يشهدون على شهود األصل
  :سبب يف اختالفهموال

هل يشترط يف نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود األصل أم يكفي يف ذلك االثنان على األصل املعترب فيما 
  .سوى القذف إذ كانوا ممن ال يستقل هبم نقل الشهادة من قبل العدد

جلدة للقاذف احلر لقوله تعاىل وأما احلد فالنظر فيه يف جنسه وتوقيته ومسقطه أما جنسه فإهنم اتفقوا على أنه مثانون 
  .}ثَمَانَِني َجلَْدةً{ :

  واختلفوا يف العبد يقذف احلر كم حده فقال اجلمهور من فقهاء



األمصار حده نصف حد احلر وذلك أربعون جلدة وروي ذلك عن اخللفاء األربعة وعن ابن عباس وقالت طائفة 
د العزيز ومجاعة من فقهاء األمصار وأبو ثور حده حد احلر وبه قال ابن مسعود من الصحابة وعمر بن عب

  .واألوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر
  .فعمدة اجلمهور قياس حده يف القذف على حده يف الزنا

  .أما أهل الظاهر فتمسكوا يف ذلك بالعموم وملا أمجعوا أيضا أن حد الكتايب مثانون فكان العبد أحرى بذلك
لى أنه إذا قذف شخصا واحدا مرارا كثرية فعليه حد واحد إذا مل حيد بواحد منها وأنه وأما التوقيت فإهنم اتفقوا ع

إن قذف فحد مث قذف ثانية حد حدا ثانيا واختلفوا إذا قذف مجاعة فقالت طائفة ليس عليه إال حد واحد مجعهم يف 
  .القذف أو فرقهم وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأمحد ومجاعة

يه لكل واحد حد وبه قال الشافعي والليث ومجاعة حىت روي عن احلسن بن حيي إنه قال إن قال وقال قوم بل عل
إنسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد احلد لكل من دخلها وقالت طائفة إن مجعهم يف كلمة واحدة مثل أن يقول 

  .هم حدهلم يا زناة فحد حد واحد وإن قال لكل واحد منهم يا زاين فعليه لكل إنسان من
فعمدة من مل يوجب على قاذف اجلماعة إال حدا واحدا حديث أنس وغريه أن هالل بن أمية قذف امرأته بشريك 
ابن سحماء فرفع ذلك إىل النيب عليه الصالة والسالم فالعن بينهما ومل حيده لشريك وذلك إمجاع من أهل العلم 

  .فيمن قذف زوجته برجل
  .نهم أنه حق لآلدميني وأنه لو عفا بعضهم ومل يعف الكل مل يسقط احلدوعمدة من رأى أن احلد لكل واحد م

وأما من فرق بني قذفهم يف كلمة واحدة أو كلمات أو يف جملس واحد أو يف جمالس فألنه رأى أنه واجب أن يتعدد 
  .احلد بتعدد القذف ألنه إذا اجتمع تعدد املقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد احلد

ه فإهنم اختلفوا يف سقوطه بعفو املقذوف فقال أبو حنيفة والثوري و األوزاعي ال يصح العفو أي ال وأما سقوط
يسقط احلد وقال الشافعي يصح العفو أي يسقط احلد بلغ اإلمام أو مل يبلغ وقال قوم إن بلغ اإلمام مل جيز العفو وإن 

  .مل يبلغه جاز العفو
الشافعي ومرة قال جيوز إذا مل يبلغ اإلمام وإن بلغ مل جيز إال أن يريد واختلف قول مالك يف ذلك فمرة قال بقول 

  بذلك املقذوف

  .الستر على نفسه وهو املشهور عنه
  :والسبب يف اختالفهم

هل هو حق هللا أو حق لآلدميني أو حق لكليهما فمن قال حق هللا مل جيز العفو كالزنا ومن قال حق لآلدميني أجاز 
وغلب حق اإلمام إذا وصل إليه قال بالفرق بني أن يصل اإلمام أو ال يصل وقياسا على  العفو ومن قال لكليهما
  .األثر الوارد يف السرقة

  .وعمدة من رأى أنه حق لآلدميني وهو األظهر أن املقذوف إذا صدقه فيما قذفه به سقط عنه
  .احلد

  .وأما من يقيم احلد فال خالف أن اإلمام يقيمه يف القذف
  .أنه جيب على القاذف مع احلد سقوط شهادته ما مل يتبواتفقوا على 

  .واختلفوا إذا تاب فقال مالك جتوز شهادته وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ال جتوز شهادته أبدا
  :والسبب يف اختالفهم



  .هل االستثناء يعود إىل اجلملة املتقدمة أو يعود إىل أقرب مذكور
فمن قال يعود إىل أقرب } لُوا لَُهْم َشهَاَدةً أََبداً َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا َوال َتقَْب{ :وذلك يف قوله تعاىل 

مذكور قال التوبة ترفع الفسق وال تقبل شهادته ومن رأى أن االستثناء يتناول األمرين مجيعا قال التوبة ترفع الفسق 
  .ورد الشهادة

لشهادة أمر غري مناسب يف الشرع أي خارج عن األصول ألن الفسق مىت ارتفع وكون ارتفاع الفسق مع رد ا
  .قبلت الشهادة

  .واتفقوا على أن التوبة ال ترفع احلد
  .وأما مباذا يثبت فإهنم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلني حرين ذكرين

عوى فيه ميني وإن نكل فهل حيد واختلف يف مذهب مالك هل يثبت بشاهد وميني وبشهادة النساء وهل تلزم يف الد
  .بالنكول وميني املدعي فهذه هي أصول هذا الباب اليت تبىن عليه فروعه

قال القاضي وإن أنسأ اهللا يف العمر فسنضع كتابا يف الفروع على مذهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبا صناعيا إذ كان 
 يكون به القارئ جمتهدا يف مذهب مالك ألن املذهب املعمول به يف هذه اجلزيرة اليت هي جزيرة األندلس حىت

  .إحصاء مجيع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه
  باب يف شرب اخلمر

والكالم يف هذه اجلناية يف املوجب والواجب ومباذا تثبت هذه اجلناية فأما املوجب فاتفقوا على أنه شرب اخلمر دون 
  .إكراه قليلها وكثريها

ن غريها فقال أهل احلجاز حكمها حكم اخلمر يف حترميها وإجياب احلد على من شرهبا قليال واختلفوا يف املسكرات م
  .كان أو كثريا سكر أو مل يسكر وقال أهل العراق احملرم منها هو السكر وهو الذي يوجب احلد

  .وقد ذكرنا عمدة أدلة الفريقني يف كتاب األطعمة واألشربة
أن تكون التوبة والتفسيق يف شارب اخلمر باتفاق وإن مل يبلغ حد السكر وأما الواجب فهو احلد والتفسيق إال 

وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى اخلمر واختلف الذين رأوا حترمي قليل األنبذة يف وجوب احلد وأكثر هؤالء على 
أبو ثور وداود وجوبه إال أهنم اختلفوا يف مقدار احلد الواجب فقال اجلمهور احلد يف ذلك مثانون وقال الشافعي و

  .احلد يف ذلك أربعون هذا يف حد احلر
وأما حد العبد فاختلفوا فيه فقال اجلمهور هو على النصف من حد احلر وقال أهل الظاهر حد احلر والعبد سواء 

  .وهو أربعون وعند الشافعي عشرون وعند من قال مثانون أربعون
شرب اخلمر وإشارة علي عليه بأن جيعل احلد مثانني قياسا فعمدة اجلمهور تشاور عمر والصحابة ملا كثر يف زمانه 

  ".إذا شرب سكر وإذا سكرهذى وإذا هذى افترى"على حد الفرية فإنه كما قيل عنه رضي اهللا عنه 
وعمدة الفريق الثاين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل حيد يف ذلك حدا وإمنا كان يضرب فيها بني يديه بالنعال ضربا 

وأن أبا بكر رضي اهللا عنه شاور أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كم بلغ ضرب رسول اهللا  غري حمدود
  .صلى اهللا عليه وسلم لشراب اخلمر فقدروه بأربعني

فجعل عمر مكان " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرب يف اخلمر بنعلني أربعني"وروي عن أيب سعيد اخلدري 
  .كل نعل سوطا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرب " يق آخر عن أيب سعيد اخلدري ما هو أثبت من هذا وهو وروي من طر



  .وروي هذا عن علي عن النيب عليه الصالة والسالم من طريق أثبت" يف اخلمر أربعني
  .وبه قال الشافعي

  .وأما من يقيم هذا احلد فاتفقوا على أن اإلمام يقيمه وكذلك األمر يف سائر احلدود
واختلفوا يف إقامة السادات احلدود على عبيدهم فقال مالك يقيم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذا شهد 

  .عنده الشهود وال يفعل ذلك بعلم نفسه وال يقطع يف السرقة إال اإلمام وبه قال الليث
  وقال أبو حنيفة ال يقيم احلدود على

  .على عبده مجيع احلدود وهو قول أمحد وإسحاق وأيب ثور لعبيد إال اإلمام وقال الشافعي يقيم السيد
إن : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن فقال"فعمدة مالك احلديث املشهور 

إذا "وقوله عليه الصالة والسالم " زنت فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها مث بيعوها ولو بضفري
  ".ت أمة أحدكم فليجلدهازن

أقيموا احلدود :" وأما الشافعي فاعتمد مع هذه األحاديث ما روي عنه صلى اهللا عليه وسلم من حديث عنه أنه قال
  .وألنه أيضا مروي عن مجاعة من الصحابة وال خمالف هلم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس" على ما ملكت أميانكم

  .األصل يف إقامة احلدود هو السلطان وعمدة أيب حنيفة اإلمجاع على أن
  .وروي عن احلسن وعمر بن عبد العزيز وغريهم أهنم قالوا اجلمعة والزكاة والفيء واحلكم إىل السلطان

فصل وأما مباذا يثبت هذا احلد فاتفق العلماء على أنه يثبت باإلقرار وبشهادة عدلني واختلفوا يف ثبوته بالرائحة 
ور أهل احلجاز جيب احلد بالرائحة إذا شهد هبا عند احلاكم شاهدان عدالن وخالفه يف فقال مالك وأصحابه ومجه

ذلك الشافعي وأبو حنيفة ومجهور أهل العراق وطائفة من أهل احلجاز ومجهور علماء البصرة فقالوا ال يثبت احلد 
  .بالرائحة

  .فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها بالشهادة على الصوت واخلط
  .وعمدة من مل يثبتها اشتباه الروائح واحلد يدرأ بالشبة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب السرقة

والنظر يف هذا الكتاب يف حد السرقة ويف شروط املسروق الذي جيب به احلد ويف صفات السارق الذي جيب عليه 
  .ما تثبت به هذه اجلنايةاحلد ويف العقوبة وفي

  .فأما السرقة
فهي أخذ مال الغري مستترا من غري أن يؤمتن عليه وإمنا قلنا هذا ألهنم أمجعوا أنه ليس يف اخليانة وال يف االختالس 

  .قطع إال إياس بن معاوية فإنه أوجب يف اخللسة القطع وذلك مروي عن النيب عليه الصالة والسالم
  على من استعار حليا أو متاعاوأوجب أيضا قوم القطع 

أهنا كانت تستعري احللي وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "مث جحده ملكان حديث املرأة املخزومية املشهورة 
  ".قطعها ملوضع جحودها

كانت امرأة خمزومية تستعري املتاع وجتحده فأمر النيب عليه :" وبه قال أمحد وإسحاق واحلديث حديث عائشة قالت



الة والسالم بقطع يدها فأتى أسامة أهلها فكلموه فكلم أسامة النيب عليه الصالة والسالم فقال النيب عليه الص
الصالة والسالم يا أسامة ال أراك تتكلم يف حد من حدود اهللا مث قام النيب عليه الصالة والسالم خطيبا فقال إمنا 

ا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذ
  ".كانت فاطمة بنت حممد لقطعتها

ورد اجلمهور هذا احلديث ألنه خمالف لألصول وذلك أن املعار مأمون وأنه مل يأخذ بغري إذن فضال أن يأخذ من حرز 
سالم إمنا أهلك من قالوا ويف حديث حذف وهو أهنا سرقت مع أهنا جحدت ويدل على ذلك قوله عليه الصالة وال

كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه قالوا وروى هذا احلديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده فقال 
  .فيه إن املخزومية سرقت قالوا وهذا يدل على أهنا فعلت األمرين مجيعا اجلحد والسرقة

قطع إال أن يكون قاطع طريق شاهرا للسالح وكذلك أمجعوا على أنه ليس على الغاصب وال على املكابر املغالب 
  .على املسلمني خميفا للسبيل فحكمه حكم احملارب على ما سيأيت يف حد احملارب

وأما السارق الذي جيب عليه حد السرقة فإهنم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا وسواء أكان حرا أو عبدا 
الصدر األول من اخلالف يف قطع يد العبد اآلبق إذا سرق وروي ذكرا أو أنثى أو مسلما أو ذميا إال ما روي يف 

ذلك عن ابن عباس وعثمان ومروان وعمر بن عبد العزيز ومل خيتلف فيه بعد العصر املتقدم فمن رأى أن اإلمجاع 
ع وال ينعقد بعد وجود اخلالف يف العصر املتقدم كانت املسألة عنده قطعية ومن مل ير ذلك متسك بعموم األمر بالقط

عربة ملن مل ير القطع على العبد اآلبق إال تشبيهه سقوط احلد عنه بسقوط شطره أعين احلدود اليت تتشطر يف حق 
  .العبيد وهو تشبيه ضعيف

  وأما املسروق فإن له شرائط خمتلفا فيها فمن

القطع يف قليل  أشهرها اشتراط النصاب وذلك أن اجلمهور على اشتراطه إال ما روي عن احلسن البصري أنه قال
  .اآلية} وَالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَا{:املسروق وكثريه لعموم قوله تعاىل 

لعن اهللا السارق : "ورمبا احتجوا حبديث أيب هريرة خرجه البخاري ومسلم عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال
  .وبه قال اخلوارج وطائفة من" هيسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يد

  .املتكلمني
والذين قالوا باشتراط النصاب يف وجوب القطع وهم اجلمهور اختلفوا يف قدره اختالفا كثريا إال أن االختالف 

  .املشهور من ذلك الذي يستند إىل أدلة ثابتة وهو قوالن أحدمها قول فقهاء احلجاز مالك والشافعي وغريهم
  .العراقوالثاين قول فقهاء 

  .أما فقهاء احلجاز فأوجبوا القطع يف ثالثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب
واختلفوا فيما تقوم به سائر األشياء املسروقة مما عدا الذهب والفضة فقال مالك يف املشهور تقوم بالدراهم ال بالربع 

رف مثل أن يكون الربع دينار يف وقت درمهني دينار أعين إذا اختلفت الثالثة دراهم مع الربع دينار الختالف الص
ونصفا وقال الشافعي األصل يف تقومي األشياء هو الربع دينار وهو األصل أيضا للدراهم فال يقطع عنده يف الثالثة 

  .دراهم إال أن تساوي ربع دينار
  .وأما مالك فالدنانري والدراهم عنده كل واحد منهما معترب بنفسه

يني عنه أنه ينظر يف تقومي العروض إىل الغالب يف نقود أهل ذلك البلد فإن كان الغالب وقد روى بعض البغداد
الدراهم قومت بالدراهم وإن كان الغالب الدنانري قومت بالربع دينار وأظن أن يف املذهب من يقول إن الربع دينار 



ود وبقول مالك املشهور قال أمحد أعين يقوم بالثالثة دراهم وبقول الشافعي يف التقومي قال أبو ثور واألوزاعي ودا
  .بالتقومي بالدراهم

وأما فقهاء العراق فالنصاب الذي جيب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم ال جيب يف أقل منه وقد قال مجاعة منهم 
 ابن أيب ليلى وابن شربمة ال تقطع اليد يف أقل من مخسة دراهم وقد قيل يف أربعة دراهم وقال عثمان البيت يف

  .درمهني
فعمدة فقهاء احلجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النيب عليه الصالة والسالم قطع يف جمن قيمته ثالثة 

  تقطع:" دراهم وحديث عائشة أوقفه مالك وأسنده البخاري ومسلم إىل النيب عليه الصالة والسالم أنه قال 

  ".اليد يف ربع دينار فصاعدا 
راق فحديث ابن عمر املذكور قالوا ولكن قيمة اجملن هو عشرة دراهم وروي ذلك يف وأما عمدة فقهاء الع

  .أحاديث
  .وقد خالف ابن عمر يف قيمة اجملن من الصحابة كثري ممن رأى القطع يف اجملن كابن عباس وغريه

ل اهللا وقد روى حممد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان مثن اجملن على عهد رسو
صلى اهللا عليه وسلم عشرة دراهم قالوا وإذا وجد اخلالف يف مثن اجملن وجب أن ال تقطع اليد إال بيقني وهذا الذي 
  .قالوه هو كالم حسن لوال حديث عائشة وهو الذي اعتمده الشافعي يف هذه املسألة وجعل األصل هو الربع دينار

ان الذي رواه وهو أنه قطع يف أترجة قومت بثالثة دراهم وأما مالك فاعتضد عنده حديث ابن عمر حبديث عثم
والشافعي يعتذر عن حديث عثمان من قبل أن الصرف كان عندهم يف ذلك الوقت اثنا عشر درمها والقطع يف ثالثة 

دراهم أحفظ لألموال والقطع يف عشرة دراهم أدخل يف باب التجاوز والصفح عن يسري املال وشرف العضو 
  .يث ابن عمرواجلمع بني حد

وحديث عائشة وفعل عثمان ممكن على مذهب الشافعي وغري ممكن على مذهب غريه فإن كان اجلمع أوىل من 
  .الترجيح فمذهب الشافعي أوىل املذاهب فهذا هو أحد الشروط املشترطة يف القطع

ابا دون أن يكون حظ واختلفوا من هذا الباب يف فرع مشهور وهو إذا سرقت اجلماعة ما جيب فيه القطع أعين نص
كل واحد منهم نصابا وذلك بأن خيرجوا النصاب من احلرز معا مثل أن يكون عدال أو صندوقا يساوي النصاب 

فقال مالك يقطعون مجيعا وبه قال الشافعي وأمحد وأبو ثور وقال أبو حنيفة ال قطع عليهم حىت يكون ما أخذه كل 
بة إمنا تتعلق بقدر مال املسروق أي أن هذا القدر من املال املسروق واحد منهم نصابا فمن قطع اجلميع رأى العقو

هو الذي يوجب القطع حلفظ املال ومن رأى أن القطع إمنا علق هبذا القدر ال مبا دونه ملكان حرمة اليد قال ال تقطع 
  .أيد كثرية فيما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة
  .لسرقة وقال أبو حنيفة يوم احلكم عليه بالقطعواختلفوا مىت يقدر املسروق فقال مالك يوم ا

  وأما الشرط الثاين يف وجوب هذا احلد فهو احلرز وذلك أن

مجيع فقهاء األمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحاهبم متفقون على اشتراط احلرز يف وجوب القطع وإن كان 
  .قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس حبرز

رز إنه ما شأنه أن حتفظ به األموال كي يعسر أخذها مثل األغالق واحلظائر وما أشبه واألشبه أن يقال يف حد احل
ذلك ويف الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف باإلخراج من احلرز على ما سنذكره بعد وممن ذهب إىل هذا مالك 



على من سرق النصاب  وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحاهبم وقال أهل الظاهر وطائفة من أهل احلديث القطع
  .وإن سرقه من غري حرز

ال قطع يف مثر : "فعمدة اجلمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال
ومرسل مالك أيضا عن عبداهللا بن " معلق وال يف حريسة جبل فإذا أواه املراح أو اجلرين فالقطع فيما بلغ مثن اجملن

  .بن أيب حسني املكي مبعىن حديث عمرو بن شعيب عبد الرمحن
  .اآلية} َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيدَِيُهَما { :وعمدة أهل الظاهر عموم قوله تعاىل 

  .قالوا فوجب أن حتمل اآلية على عمومها إال ما خصصته السنة الثابتة من ذلك
  .يه من الذي ال يقطع فيهوقد خصصت السنة الثابتة املقدار الذي يقطع ف

  .وردوا حديث عمرو بن شعيب ملوضع االختالف الواقع يف أحاديث عمرو بن شعيب
  .وقال أبو عمر بن عبد الرب أحاديث عمرو بن شعيب العمل هبا واجب إذا رواها الثقات
على أن باب البيت وغلقه  وأما احلرز عند الذين أوجبوه فإهنم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا يف أشياء مثل اتفاقهم

  .حرز واختالفهم يف األوعية
ومثل اتفاقهم على من سرق من بيت دار غري مشتركة السكىن أنه ال يقطع حىت خيرج من الدار واختالفهم يف الدار 

  املشتركة فقال مالك وكثري ممن اشترط احلرز تقطع يده إذا أخرج من البيت وقال
  .إذا أخرج من الدارأبو يوسف وحممد ال قطع عليه إال 

ومنها اختالفهم يف القرب هل هو حرز حىت جيب القطع على النباش أو ليس حبرز فقال مالك والشافعي وأمحد ومجاعة 
هو حرز وعلى النباش القطع وبه قال عمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة ال قطع عليه وكذلك قال سفيان الثوري 

  دوروي ذلك عن زيد بن ثابت واحلرز عن

مالك باجلملة هو كل شيء جرت العادة حبفظ ذلك الشيء املسروق فيه فمرابط الدواب عنده أحراز وكذلك 
  .األوعية وما على اإلنسان من اللباس فاإلنسان حرز لكل ما عليه أو هو عنده

نتبه فهو وإذا توسد النائم شيئا فهو له حرز على ما جاء يف حديث صفوان بن أمية وسيأيت بعد وما أخذه من امل
  .اختالس

وال يقطع عند مالك سارق ما كان على الصيب من احللي أو غريه إال أن يكون معه حافظ حيفظه ومن سرق من 
  .الكعبة شيئا مل يقطع عنده وكذلك من املساجد وقد قيل يف املذهب إنه إن سرق منها ليال قطع

  .وفروع هذا الباب كثرية فيما هو حرز وما ليس حبرز
ائلون باحلرز على أن كل من مسي خمرجا للشيء من حرزه وجب عليه القطع وسواء أكان داخل احلرز أو واتفق الق
  .خارجه

وإذا ترددت التسمية وقع اخلالف مثل اختالف املذهب إذا كانا سارقان أحدمها داخل البيت واآلخر خارجه فقرب 
لقطع على اخلارج املتناول له وقيل ال قطع على واحد أحدمها املتاع املسروق إىل ثقب يف البيت فتناوله اآلخر فقيل ا

  .منهما وقيل القطع على املقرب للمتاع من الثقب
  .واخلالف يف هذا كله آيل إىل انطالق اسم املخرج من احلرز عليه أو ال انطالقه

رز قطع وقد فهذا هو القول يف احلرز واشتراطه يف وجوب القطع ومن رمى باملسروق من احلرز مث أخذه خارج احل
  .توقف مالك فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن خيرج وقال ابن القاسم يقطع



وأما جنس املسروق فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غري ناطق جيوز بيعه وأخذ العوض منه فإنه جيب ) فصل( 
اختلفوا يف ذلك فذهب اجلمهور  يف سرقته القطع ما عدا األشياء الرطبة املأكولة واألشياء اليت أصلها مباحة فإهنم

إىل أن القطع يف كل متمول جيوز بيعه وأخذ العوض فيه وقال أبو حنيفة ال قطع يف الطعام وال فيما أصله مباح 
  .كالصيد واحلطب واحلشيش

  .فعمدة اجلمهور عموم اآلية املوجبة للقطع وعموم اآلثار الواردة يف اشتراط النصاب
وذلك أن " ال قطع يف مثر وال كثر"لقطع يف الطعام الرطب قوله عليه الصالة والسالم وعمدة أيب حنيفة يف منعه ا

  .هذا احلديث روي هكذا مطلقا من غري زيادة
وعمدته أيضا يف منع القطع فيما أصله مباح الشبهة اليت فيه لكل مالك وذلك أهنم اتفقوا على أن من شرط 

  املسروق الذي جيب فيه

  .رق فيه شبهة ملكالقطع أن ال يكون للسا
واختلفوا فيما هو شبهة تدرأ احلد مما ليس اليسرى وهذا هو أيضا أحد الشروط املشترطة يف املسروق هو يف ثالثة 

  .مواضع يف جنسه وقدره وشروطه وستأيت هذه املسألة فيما بعد
  واختلفوا من هذا

  .يقطع سارقهالباب أعين من النظر يف جنس املسروق يف املصحف فقال مالك والشافعي 
  .وقال أبو حنيفة ال يقطع

  .ولعل هذا من أيب حنيفة بناء على أنه ال جيوز بيعه
  .أو أن لكل أحد فيه حقا إذ ليس مبال

  .واختلفوا من هذا الباب فيمن سرق صغريا مملوكا أعجميا ممن ال يفقه وال يعقل الكالم فقال اجلمهور يقطع
  .وقال أبو حنيفة ال يقطعوأما إن كان كبريا يفقه فقال مالك يقطع 

واختلفوا يف احلر الصغري فعند مالك أن سارقه يقطع وال يقطع عند أيب حنيفة وهو قول ابن املاجشون من أصحاب 
  .مالك

  .واتفقوا كما قلنا أن شبهة امللك القوية تدرأ هذا احلد
سيده فإن اجلمهور من العلماء على واختلفوا فيما هو شبهة يدرأ من ذلك مما ال يدرأ منها فمنها العبد يسرق مال 

  .أنه ال يقطع وقال أبو ثور يقطع ومل يشترط شرطا وقال أهل الظاهر يقطع إال أن يأمتنه سيده
واشترط مالك يف اخلادم الذي جيب أن يدرأ عنه احلد أن يكون يلي اخلدمة لسيده بنفسه والشافعي مرة اشترط هذا 

  .ومرة مل يشترطه
  .ضي اهللا عنه وابن مسعود وال خمالف هلما من الصحابةوبدرء احلد قال عمر ر

ومنها أحد الزوجني يسرق من مال اآلخر فقال مالك إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من 
سرق من مال صاحبه وقال الشافعي االحتياط أن ال قطع على أحد الزوجني لشبهة االختالط وشبهة املال وقد 

  .ول مالك واختاره املزينروي عنه مثل ق
ومنها القرابات فمذهب مالك فيها أن ال يقطع األب فيما سرق من مال االبن فقط لقوله عليه الصالة والسالم 

ويقطع ما سواهم من القرابات وقال الشافعي ال يقطع عمود النسب األعلى واألسفل يعين " أنت ومالك ألبيك"
ء وقال أبو حنيفة ال يقطع ذو الرحم احملرمة وقال أبو ثور تقطع يد كل من األب واألجداد واألبناء وأبناء األبنا



  .سرق إال ما خصصه اإلمجاع
  .ومنها اختالفهم فيمن سرق من الغنم أو من بيت املال
  .فقال مالك يقطع وقال عبد امللك من أصحابه ال يقطع

  .فهذا هو قول يف األشياء اليت جيب هبا ما جيب يف هذه اجلناية

  ل يف الواجبالقو
وأما الواجب يف هذه اجلناية إذا وجدت بالصفات اليت ذكرنا أعين املوجودة يف السارق ويف الشيء املسروق ويف 

  .صفة السرقة فإهنم اتفقوا على أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية والغرم إذا مل جيب القطع
القطع وبه قال الشافعي وأمحد والليث وأبو ثور ومجاعة  واختلفوا هل جيمع الغرم مع القطع فقال قوم عليه الغرم مع

وقال قوم ليس عليه غرم إذا مل جيد املسروق منه متاعه بعينه وممن قال هبذا القول أبو حنيفة والثوري وابن أيب ليلى 
ذا أثرى ومجاعة وفرق مالك وأصحابه فقال إن كان موسرا أتبع السارق بقيمة املسروق وإن كان معسرا مل يتبع به إ

  .واشترط مالك دوام اليسر إىل يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم
  .فعمدة من مجع بني األمرين أنه اجتمع يف السرقة حقان حق هللا وحق لآلدمي فاقتضى كل حق

ا موجبه وأيضا فإهنم ملا أمجعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا مل يوجد بعينه عنده أن يكون يف ضمانه قياس
  .على سائر األموال الواجبة

ال يغرم السارق إذا أقيم : " وعمدة الكوفيني حديث عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وهذا احلديث مضعف عند أهل احلديث" عليه احلد

  .قال أبو عمر ألنه عندهم مقطوع قال وقد وصله بعضهم وخرجه النسائي
اجتماع حقني يف حق واحد خمالف لألصول ويقولون إن القطع هو بدل من الغرم ومن هنا والكوفيون يقولون إن 

  .يرون أنه إذا سرق شيئا ما فقطع فيه مث سرقه ثانيا أنه ال يقطع فيه
  .وأما تفرقة مالك فاستحسان على غري قياس

  .وأما القطع فالنظر يف حمله وفيمن سرق وقد عدم احملل
  .ليمني باتفاق من الكوع وهو الذي عليه اجلمهور وقال قوم األصابع فقطأما حمل القطع فهو اليد ا

فأما إذا سرق من قد قطعت يده اليمىن يف السرقة فإهنم اختلفوا يف ذلك فقال أهل احلجاز والعراق تقطع رجله 
قطع منه غري اليسرى بعد اليد اليمىن وقال بعض أهل الظاهر وبعض التابعني تقطع اليد اليسرى بعد اليمىن وال ي

  .ذلك
  .واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمىن

  هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم ال فقال سفيان

وأبو حنيفة يقف القطع يف الرجل وإمنا عليه يف الثالثة الغرم فقط وقال مالك والشافعي إن سرق ثالثة قطعت يده 
  .ن سرق رابعة قطعت رجله اليمىن وكال القولني مروي عن عمر وأيب بكر أعين قول مالك وأيب حنيفةاليسرى مث إ

ا { :فعمدة من مل ير إال قطع اليد قوله تعاىل  ومل يذكر األرجل إال يف احملاربني } َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَم
  .فقط

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بعبد سرق فقطع يده اليمىن مث الثانية "روي وعمدة من قطع الرجل بعد اليد ما 



وروي هذا عن حديث جابر بن " فقطع رجله مث أيت به يف الثالثة فقطع يده اليسرى مث أيت به يف الرابعة فقطع رجله
هن فواحش "الصالة والسالم  عبد اهللا وفيه مث أخذه اخلامسة فقتله إال أنه منكر عند أهل احلديث ويرده قوله عليه

  .ومل يذكر قتال" وفيهن عقوبة
وحديث ابن عباس أن النيب عليه الصالة والسالم قطع الرجل بعد اليد وعند مالك أنه يؤدب يف اخلامسة فإذا ذهب 

  .حمل القطع سرقة بأن كانت اليد شالء
  .فقيل يف املذهب ينتقل القطع إىل اليد اليسرى وقيل إىل الرجل

  .يف موضع القطع من القدم واختلف
فقيل يقع من املفصل الذي يف أصل الساق وقيل يدخل الكعبان يف القطع وقيل ال يدخالن وقيل إهنا تقطع من 

  .املفصل الذي يف وسط القدم
واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما مل يرفع ذلك إىل اإلمام ملا روي عن عمرو بن شعيب عن 

وقوله " تعافوا احلدود بينكم فما بلغين من حد فقد وجب: " ده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأبيه عن ج
هال كان ذلك قبل أن : " وقوله لصفوان" لو كانت فاطمة بنت حممد ألقمت عليها احلد:" عليه الصالة والسالم 

  ."تأتيين به؟
اإلمام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه أو يهبه له بعد واختلفوا يف السارق يسرق ما جيب فيه القطع فريفع إىل 

  .الرفع وقبل القطع فقال مالك والشافعي عليه احلد ألنه قد رفع إىل اإلمام وقال أبو حنيفة وطائفة ال حد عليه
إن من مل يهاجر "فعمدة اجلمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان بن أمية أنه قيل له 

  لك فقدم صفوان بن أمية إىل املدينة فنام يف املسجد وتوسد ردائهه

فجاء سارق فأخذ ردائه فأخذ صفوان السارق فجاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر به رسول اهللا صلى 
اهللا عليه  اهللا عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان مل أرد هذا يا رسول اهللا هو عليه صدقة فقال رسول اهللا صلى

  ".فهال قبل أن تأتيين به: وسلم
  القول فيما تثبت به السرقة

واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلني وعلى أهنا تثبت بإقرار احلر واختلفوا يف إقرار العبد فقال مجهور 
بد على نفسه مبا فقهاء األمصار إقراره على نفسه موجب حلده وليس يوجب عليه غرما وقال زفر ال جيب بإقرار الع

يوجب قتله وال قطع يده لكونه ماال ملواله وبه قال شريح والشافعي وقتادة ومجاعة وإن رجع عن اإلقرار إىل شبهة 
قبل رجوعه وإن رجع إىل غري شبهة فعن مالك يف ذلك روايتان هكذا حكى البغداديون عن املذهب وللمتأخرين يف 

  .و الئق بتفريع املذهبذلك تفصيل ليس يليق هبذا الغرض وإمنا ه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما
  كتاب احلرابة

  .اآلية} إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَهُ { :واألصل يف هذا الكتاب قوله تعاىل 
  .وذلك أن هذه اآلية عند اجلمهور هي يف احملاربني

وقال بعض الناس إهنا نزلت يف النفر الذين ارتدوا يف زمان النيب عليه الصالة والسالم واستاقوا اإلبل فأمر هبم 



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم ومسلت أعينهم
وليس عدم القدرة عليهم } ِدُروا َعلَيْهِْم إِالَّ الَِّذيَن َتابُوا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتقْ{ :والصحيح أهنا يف احملاربني لقوله تعاىل

  .مشترطة يف توبة الكفار فبقي أهنا يف احملاربني

  الباب األول يف النظر يف احلرابة
فأما احلرابة فاتفقوا على أهنا إشهار السالح وقطع السبيل خارج املصر واختلفوا فيمن حارب داخل املصر فقال 

الشافعي الشوكة وإن كان مل يشترط العدد وإمنا معىن الشوكة عنده قوة مالك داخل املصر وخارجه سواء واشترط 
  املغالبة ولذلك يشترط فيها البعد

عن العمران ألن املغالبة إمنا تتأتى بالبعد عن العمران وكذلك يقول الشافعي إنه إذا ضعف السلطان ووجدت 
  .ل أبو حنيفة ال تكون احملاربة يف املصراملغالبة يف املصر كانت حماربة أما غري ذلك فهو عنده اختالس وقا

  الباب الثاين يف النظر يف احملارب
  .فأما احملارب فهو كل من كان دمه حمقونا قبل احلرابة وهو املسلم والذمي

  الباب الثالث فيما جيب على احملارب
أن حق اهللا هو القتل وأما ما جيب على احملارب فاتفقوا على أنه جيب عليه حق هللا وحق لآلدميني واتفقوا على 

  .والصلب وقطع األيدي وقطع األرجل من خالف والنفي على ما نص اهللا تعاىل يف آية احلرابة
واختلفوا يف هذه العقوبات هل هي على التخيري أو مرتبة على قدر جناية احملارب فقال مالك إن قتل فال بد من قتله 

  .خيري يف قتله أو صلبهوليس لإلمام ختيري يف قطعه وال يف نفيه وإمنا الت
  .وأما إن أخذ املال ومل يقتل فال ختيري يف نفيه وإمنا التخيري يف قتله أو صلبه أو قطعه من خالف

  .وأما إذا أخاف السبيل فقط فاإلمام عنده خمري يف قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه
احملارب ممن له الرأي والتدبري فوجه االجتهاد ومعىن التخيري عنده أن األمر راجع يف ذلك إىل اجتهاد اإلمام فإن كان 

  .قتله أو صلبه ألن القطع ال يرفع ضرره
وإن كان ال رأي له وإمنا هو ذو قوة وبأس قطعه من خالف وإن كان ليس فيه شيء من هاتني الصفتني أخذ بأيسر 

  .ذلك فيه وهو الضرب والنفي
ذه العقوبة هي مرتبة على اجلنايات املعلوم من الشرع وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومجاعة من العلماء إىل أن ه

  ترتيبها

  .عليه فال يقتل من احملاربني إال من قتل وال يقطع إال من أخذ املال وال ينفي إال من مل يأخذ املال وال قتل
  .وقال قوم بل اإلمام خمري فيهم على اإلطالق وسواء قتل أو مل يقتل أخذ املال أو مل يأخذه

  :فوسبب اخلال
يف اآلية للتخيري أو للتفصيل على حسب جناياهتم ومالك محل البعض من احملاربني على التفصيل " أو"هل حرف 

  .والبعض على التخيري
وا{ واختلفوا يف معىن قوله  فقال قوم إنه يصلب حىت ميوت جوعا وقال قوم بل معىن ذلك أنه يقتل } أَْو ُيَصلَُّب

تل أوال مث يصلب وهو قول أشهب وقيل إنه يصلب حيا مث يقتل يف اخلشبة ويصلب معا وهؤالء منهم من قال يق
وهو قول ابن القاسم وابن املاجشون ومن رأى أنه يقتل أوال مث يصلب صلى عليه عنده قبل الصلب ومن رأى أنه 



  .يقتل يف اخلشبة فقال بعضهم ال يصلي عليه تنكيال له وقيل يقف خلف اخلشبة ويصلي عليه
  .إذا قتل يف اخلشبة أنزل منها وصلي عليهوقال سحنون 

وهل يعاد إىل اخلشبة بعد الصالة فيه قوالن عنه وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه ال يبقى على اخلشبة أكثر من ثالثة 
  .أيام

ن عاد قطعت يده من خالف فمعناه أن تقطع يده اليمىن ورجله اليسرى مث إ} أَْو ُتقَطََّع أَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهمْ {وأما قوله 
  .اليسرى ورجله اليمىن

واختلف إذا مل تكن له اليمىن فقال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمىن وقال أشهب تقطع يده اليسرى 
  .ورجله اليسرى

  .واختلف أيضا يف قول أو ينفوا من األرض فقيل إن النفي هو السجن
فيه إىل أن تظهر توبته وهو قول ابن القاسم عن مالك ويكون وقيل إن النفي هو أن ينفى من بلد إىل بلد فيسجن 

بني البلدين أقل ما تقصر فيه الصالة والقوالن عن مالك وباألول قال أبو حنيفة وقال ابن املاجشون معىن النفي هو 
 مقصود ولكن فرارهم من اإلمام إلقامة احلد عليهم فأما أن ينفى بعد أن يقدر عليه فال وقال الشافعي أما النفي فغري

  .إن هربوا شردناهم يف البالد باالتباع
وقيل هي عقوبة مقصودة فقيل على هذا ينفي ويسجن دائما وكلها عن الشافعي وقيل معىن أو ينفوا أي من أرض 

  .اإلسالم إىل أرض احلرب
  ْم أَِن اقُْتلُواَولَوْ أَنَّا كَتَْبَنا َعلَْيهِ{:والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم لقوله تعاىل 

  .اآلية} أَْنفَُسكُْم أَوِ اْخُرجُوا ِمْن ِدَيارِكُْم
  .فسوى بني النفي والقتل

وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا ال بالعادة وال 
  .بالعرف

  الباب الرابع يف مسقط الواجب عنه من التوبة
  }.إِالَّ الَِّذيَن َتابُوا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتقِْدُروا َعلَيْهِْم{ :قط احلق الواجب عليه فإن األصل فيه قوله تعاىل وأما ما يس

واختلف من ذلك يف أربعة مواضع أحدها هل تقبل توبته والثاين إن قبلت فما صفة احملارب الذي تقبل توبته فإن 
} إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتقِْدُروا َعلَْيهِْم{ :ه وهو أشهر لقوله تعاىل ألهل العلم يف ذلك قولني قول إنه تقبل توبت

  .وقول إنه ال تقبل توبته قال ذلك من قال إن اآلية مل تنزل يف احملاربني
مها أن وأما صفة التوبة اليت تسقط احلكم إهنم اختلفوا فيها على ثالثة أقوال أحدها أن توبته تكون بوجهني أحد
  .يترك ما هو عليه وإن مل يأت اإلمام والثاين أن يلقي سالحه ويأيت اإلمام طائعا وهو مذهب ابن القاسم

والقول الثاين أن توبته إمنا تكون بأن يترك ما هو عليه وجيلس يف موضعه ويظهر جلريانه وإن أتى اإلمام قبل أن تظهر 
  .نتوبته أقام عليه احلد وهذا هو قول ابن املاجشو

والقول الثالث إن توبته إمنا تكون باجمليء إىل اإلمام وإن ترك ما هو عليه مل يسقط ذلك عنه حكما من األحكام إن 
أخذ قبل أن يأيت اإلمام وحتصيل ذلك هو أن توبته قيل إهنا تكون بأن يأيت اإلمام قبل أن يقدر عليه وقيل إهنا تكون 

  .باألمرين مجيعا إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط وقيل تكون
  .وأما صفة احملارب الذي تقبل توبته فإهنم اختلفوا فيها أيضا على ثالثة أقوال أحدها أن يلحق بدار احلرب



  .والثاين أن تكون له فئة
  .والثالث كيفما كانت له فئة أو مل تكن حلق بدار احلرب أو مل يلحق

  .فقيل له اختلفا لبعض عنه حد احلرابة وقيل ال أمانواختلف يف احملارب إذا امتنع فأمنه اإلمام على أن ينزل 
  .له ألنه إمنا يؤمن املشرك

وأما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا يف ذلك على أربعة أقوال أحدها أن التوبة إمنا تسقط عنه حد احلرابة فقط ويؤخذ 
  والقول الثاين أن.مبا سوى ذلك من حقوق اهللا وحقوق اآلدميني وهو قول مالك

بة تسقط عنه حد حقوق اهللا من الزنا والشراب والقطع يف السرقة ويتبع حبقوق الناس من األموال والدماء إال التو
  .أن يعفو أولياء املقتول

  .والثالث أن التوبة ترفع مجيع حقوق اهللا ويؤخذ بالدماء ويف األموال مبا وجد بعينه يف أيديهم وال تتبع ذممهم
مجيع حقوق اهللا وحقوق اآلدميني من مال ودم إال ما كان من األموال قائم العني  والقول الرابع أن التوبة تسقط

  .بيده
  الباب اخلامس مباذا تثبت هذه اجلناية

  .وأما مباذا يثبت هذا احلد فباإلقرار والشهادة ومالك يقبل شهادة املسلوبني على الذين سلبوهم
عوا ألنفسهم وال لرفقائهم ما ال أخذوه وتثبت عند مالك وقال الشافعي جتوز شهادة أهل الرفقة عليهم إذا مل يد

  .احلرابة بشهادة السماع
  فصل يف حكم احملاربني على التأويل

وأما حكم احملاربني على التأويل فإن حمارهبم اإلمام فإذا قدر على واحد منهم مل يقتل إال إذا كانت احلرب قائمة فإن 
  .ك ملا خياف من عونه ألصحابه على املسلمنيمالكا قال إن لإلمام أن يقتله إن رأى ذل

وأما إذا أسر بعد انقضاء احلرب فإن حكمه حكم البدعي الذي ال يدعو إىل بدعته فهو يستتاب فإن تاب وإال قتل 
  .وقيل يستتاب فإن مل يتب يؤدب وال يقتل وأكثر أهل البدع إمنا يكفرون باملآل

لتكفري باملآل أهنم ال يصرحون بقول هو كفر ولكن يصرحون بأقوال واختلف قول مالك يف التكفري باملآل ومعىن ا
  .يلزم عنها الكفر وهم ال يعتقدون ذلك اللزوم

وأما ما يلزم هؤالء من احلقوق إذا ظفر هبم فحكمهم إذا تابوا أن ال يقام عليهم حد احلرابة وال يؤخذ منهم ما 
  .أخذوا من املال إال أن يوجد بيده فريد إىل ربه

ا اختلفوا هل يقتل قصاصا مبن قتل فقيل يقتل وهو قول عطاء وأصبغ وقال مطرف وابن املاجشون عن مالك ال وإمن
يقتل وبه قال اجلمهور ألن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة أصله قتال الصحابة وكذلك الكافر باحلقيقة 

  .هو املكذب ال املتأول

  باب يف حكم املرتد
" من بدل دينه فاقتلوه"ه قبل أن حيارب فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصالة والسالم واملرتد إذا ظفر ب

واختلفوا يف قتل املرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل فقال اجلمهور تقتل املرأة وقال أبو حنيفة ال تقتل وشبهها بالكافرة 
  .األصلية

  .قالوا تقتل وإن راجعت اإلسالمواجلمهور اعتمدوا العموم الوارد يف ذلك وشذ قوم ف



  .وأما االستتابة فإن مالكا شرط يف قتله ذلك على ما رواه عن عمر
  .وقال قوم ال تقبل توبته

وأما إذا حارب املرتد مث ظهر عليه فإنه يقتل باحلرابة وال يستتاب كانت حرابته بدار اإلسالم أو بعد أن حلق بدار 
  .احلرب إال أن يسلم

ملرتد احملارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤخذ فإنه خيتلف يف حكمه فإن كانت حرابته يف دار احلرب وأما إذا أسلم ا
  .فهو عند مالك كاحلريب يسلم ال تبعة عليه يف شيء مما فعل يف حال ارتداده

إذا  وأما إن كانت حرابته يف دار اإلسالم فإنه يسقط إسالمه عنه حكم احلرابة خاصة وحكمه فيما جىن حكم املرتد
جىن يف ردته يف دار اإلسالم مث أسلم وقد اختلف أصحاب مالك فيه فقال حكمه حكم املرتد من اعترب يوم اجلناية 

  .وقال حكمه حكم املسلم من اعترب يوم احلكم
وقد اختلف يف هذا الباب يف حكم الساحر فقال مالك يقتل كفرا وقال قوم ال يقتل واألصل أن ال يقتل إال مع 

  .الكفر

  م اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليمابس
  كتاب األقضية

  .وأصول هذا الكتاب تنحصر يف ستة أبواب أحدها يف معرفة من جيوز قضاؤه
  .والثاين يف معرفة ما يقضي به

  .والثالث يف معرفة ما يقضي فيه
  .والرابع يف معرفة من يقضي عليه أو له

  .يفية القضاءواخلامس يف ك
  .والسادس يف وقت القضاء

  الباب األول يف معرفة من جيوز قضاؤه
  .والنظر يف هذا الباب فيمن جيوز قضاؤه وفيما يكون به أفضل

  .فأما الصفات املشترطة يف اجلواز
  .فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقال عدال

  .وقد قيل يف املذهب إن الفسق يوجب العزل وميضي ما حكم به
واختلفوا يف كونه من أهل االجتهاد فقال الشافعي جيب أن يكون من أهل االجتهاد ومثله حكى عبد الوهاب عن 

  .املذهب وقال أبو حنيفة جيوز حكم العامي
قال القاضي وهو ظاهر ما حكاه جدي رمحة اهللا عليه يف املقدمات عن املذهب ألنه جعل كون االجتهاد فيه من 

  .الصفات املستحبة
ك اختلفوا يف اشتراط الذكورة فقال اجلمهور هي شرط يف صحة احلكم وقال أبو حنيفة جيوز أن تكون املرأة وكذل

قاضيا يف األموال قال الطربي جيوز أن تكون املرأة حاكما على اإلطالق يف كل شيء قال عبد الوهاب وال أعلم 
اإلمامة الكربى وقاسها أيضا على العبد لنقصان  بينهم اختالفا يف اشتراط احلرية فمن رد قضاء املرأة شبهه بقضاء



  .حرمتها
ومن أجاز حكمها يف األموال فتشبيها جبواز شهادهتا يف األموال ومن رأى حكمها نافذا يف كل شيء قال إن األصل 

  .هو أن كل من يتأتى منه الفصل بني الناس فحكمه جائز إال ما خصصه اإلمجاع من اإلمامة الكربى
حلرية فال خالف فيه وال خالف يف مذهب مالك أن السمع والبصر والكالم مشترطة يف استمرار وأما اشتراط ا

  واليته وليس شرطا يف جواز واليته وذلك أن من صفات القاضي يف املذهب ما
  .هي شرط يف اجلواز فهذا إذا ويل عزل وفسخ مجيع ما حكم به

فهذا إذا ويل القضاء عزل ونفذ ما حكم به إال أن يكون ومنها ما هي شرط يف االستمرار وليست شرطا يف اجلواز 
  .جورا

  .ومن هذا اجلنس عندهم هذه الثالث صفات
ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون واحدا والشافعي جييز أن يكون يف املصر قاضيان اثنان إذا رسم لكل واحد 

ستقالل لكل واحد منهما فوجهان اجلواز منهما ما حيكم فيه وإن شرط اتفاقهما يف كل حكم مل جيز وإن شرط اال
  .واملنع قال وإذا تنازع اخلصمان يف اختيار أحدمها وجب أن يقترعا عنده

  وقد اختلفوا يف األمي هل جيوز أن يكون قاضيا؟. وأما فضائل القضاء فكثرية وقد ذكرها الناس يف كتبهم

وز وعن الشافعي القوالن مجيعا ألنه حيتمل أن يكون واألبني جوازه لكونه عليه الصالة والسالم أميا وقال قوم ال جي
ذلك خاصا به ملوضع العجز وال خالف يف جواز حكم اإلمام األعظم وتوليته للقاضي شرط يف صحة قضائه ال 

  .خالف أعرف فيه
  .واختلفوا من هذا الباب يف نفوذ حكم من رضيه املتداعيان ممن ليس بوال على األحكام

  .الشافعي يف أحد قوليه ال جيوز وقال أبو حنيفة جيوز إذا وافق حكمه حكم قاضي البلد فقال مالك جيوز وقال
  الباب الثاين يف معرفة ما يقضي به

وأما فيما حيكم فاتفقوا أن القاضي حيكم يف كل شيء من احلقوق كان حقا هللا أو حقا لآلدميني وأنه نائب عن اإلمام 
ة ويقدم األوصياء وهل يقدم األئمة يف املساجد اجلامعة فيه خالف وكذلك األعظم يف هذا املعىن وأنه يعقد األنكح

  .هل يستخلف فيه خالف يف املرض والسفر إال أن يؤذن له
  .وليس ينظر يف اجلباة وال يف غري ذلك من الوالة وينظر يف التحجري على السفهاء عند من يرى التحجري عليهم

كم حيله للمحكوم له به وإن مل يكن يف نفسه حالال وذلك أهنم أمجعوا ومن فروع هذا الباب هل ما حيكم فيه احلا
على أن حكم احلاكم الظاهر الذي يعتريه ال حيل حراما وال حيرم حالال وذلك يف األموال خاصة لقوله عليه الصالة 

على حنو ما إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل فلعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له :" والسالم 
  ".أمسع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذ منه شيئا فإمنا أقطع له قطعة من النار

واختلفوا يف حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن احلاكم أنه حق وليس حبق إذ ال حيل حرام وال حيرم 
 فقال اجلمهور األموال والفروج يف حالل بظاهر حكم احلاكم دون أن يكون الباطن كذلك هل حيل ذلك أم ال

ذلك سواء ال حيل حكم احلاكم منها حراما وال حيرم حالال وذلك مثل أن يشهد شاهد زور يف امرأة أجنبية أهنا 
  .زوجة لرجل أجنيب ليست له بزوجة فقال اجلمهور ال حتل له وإن أحلها احلاكم بظاهر احلكم

  .وقال أبو حنيفة ومجهور أصحابه حتل له
  مدة اجلمهور عموم احلديثفع



املتقدم وشبهة احلنفية أن احلكم باللعان ثابت بالشرع وقد علم أن أحد املتالعنني كاذب واللعان يوجب الفرقة 
وحيرم املرأة على زوجها املالعن هلا وحيلها لغريه فإن كان هو الكاذب فلم حترم عليه إال حبكم احلاكم وكذلك إن 

ال يوجب فرقتها على قول أكثر الفقهاء واجلمهور أن الفرقة ههنا إمنا وقعت عقوبة  كانت هي الكاذبة ألن زناها
  .للعلم بأن أحدمها كاذب

  الباب الثالث فيما يكون به القضاء
  .والقضاء يكون بأربع بالشهادة وباليمني وبالنكول وباإلقرار أو مبا تركب من هذه ففي هذا الباب أربعة فصول

  الفصل األول يف الشهادة
  .والنظر يف الشهود يف ثالثة أشياء يف الصفة واجلنس والعدد

  .فأما عدد الصفات املعتربة يف قبول الشاهد باجلملة فهي مخسة العدالة والبلوغ واإلسالم واحلرية ونفي التهمة
  .وهذه منها متفق عليها ومنها خمتلف فيها

} ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء{ :ة الشاهد لقوله تعاىل أما العدالة فإن املسلمني اتفقوا على اشتراطها يف قبول شهاد
  .}َوأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم{:ولقوله تعاىل 

واختلفوا فيما هي العدالة فقال اجلمهور هي صفة زائدة على اإلسالم هو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع 
  .حنيفة يكفي يف العدالة ظاهر اإلسالم وأن ال تعلم منه جرحةومستحباته جمتنبا للمحرمات واملكروهات وقال أبو 

  :وسبب اخلالف
  .كما قلنا ترددهم يف مفهوم اسم العدالة املقابلة للفسق

  .اآلية} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنََبٍأ { :وذلك أهنم اتفقوا على أن شهادة الفاسق ال تقبل لقوله تعاىل 
مل خيتلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته إال من كان فسقه من قبل القذف فإن أبا حنيفة يقول ال تقبل و

  .شهادته وإن تاب
  .واجلمهور يقولون تقبل

  :وسبب اخلالف
} قُونَ إِالَّ الَِّذيَن َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَكَوال َتقَْبلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أََبداً َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِس{ :هل يعود االستثناء يف قوله تعاىل 

  إىل

  .أقرب مذكور إليه أو على اجلملة إال ما خصصه اإلمجاع وهو أن التوبة ال تسقط عنه احلد وقد تقدم هذا
  .وأما البلوغ فإهنم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة

ح ويف القتل فردها مجهور فقهاء األمصار ملا قلناه من وقوع واختلفوا يف شهادة الصبيان بعضهم على بعض يف اجلرا
اإلمجاع على أن من شرط الشهادة العدالة ومن شرط العدالة البلوغ ولذلك ليست يف احلقيقة شهادة عند مالك 

  .وإمنا هي قرينة حال
  .ولذلك اشترط فيها أن ال يتفرقوا لئال جيبنوا

م كبري أم ال ومل خيتلفوا أنه يشترط فيها العدة املشترطة يف الشهادة واختلف أصحاب مالك هل جتوز إذا كان بينه
واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم ال واختلفوا أيضا هل جتوز يف القتل الواقع بينهم وال عمدة ملالك يف هذا إال 

  .أنه مروي عن ابن الزبري
والقرآن يدل على بطالهنا وقال بقول مالك ابن أيب قال الشافعي فإذا احتج حمتج هبذا قيل له إن ابن عباس قد ردها 



  .ليلى وقوم من التابعني وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس املصلحة
وأما اإلسالم فاتفقوا على أنه شرط يف القبول وأنه ال جتوز شهادة الكافر إال ما اختلفوا فيه من جواز ذلك يف 

يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ َبيْنِكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الَْمْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َيا أَ{ :الوصية يف السفر لقوله تعاىل
  .اآلية} َعْدلٍ ِمْنكُْم أَْو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم

  .فقال أبو حنيفة جيوز ذلك على الشروط اليت ذكرها اهللا تعاىل
  .ورأوا أن اآلية منسوخة وقال مالك والشافعي ال جيوز ذلك

وأما احلرية فإن مجهور فقهاء األمصار على اشتراطها يف قبول الشهادة وقال أهل الظاهر جتوز شهادة العبد ألن 
األصل إمنا هو اشتراط العدالة والعبودية ليس هلا تأثري يف الرد إال أن يثبت ذلك من كتاب اهللا أو سنة أو إمجاع 

  .بودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يكون هلا تأثري يف رد الشهادةوكأن اجلمهور رأوا أن الع
  .وأما التهمة اليت سببها احملبة فإن العلماء أمجعوا على أهنا مؤثرة يف إسقاط الشهادة

واختلفوا يف رد شهادة العدل بالتهمة ملوضع احملبة أو البغضة اليت سببها العداوة الدنيوية فقال بردها فقهاء األمصار 
   أهنم اتفقوا يف مواضع على إعمال التهمة ويف مواضع على إسقاطها ويف مواضع اختلفوا فيهاإال

  .فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم
  .فمما اتفقوا عليه رد شهادة األب البنه واالبن ألبيه وكذلك األم البنها وابنها هلا

آلخر فإن مالكا ردها وأبا حنيفة وأجازها الشافعي ومما اختلفوا يف تأثري التهمة يف شهادهتم شهادة الزوجني أحدمها ل
  .وأبو ثور واحلسن وقال ابن أيب ليلى تقبل شهادة الزوج لزوجه وال تقبل شهادهتا له وبه قال النخعي

ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة األخ ألخيه ما مل يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك وما مل يكن 
  .أخيه يناله بره وصلته ما عدا األوزاعي فإنه قال ال جتوز منقطعا إىل

  .ومن هذا الباب اختالفهم يف قبول شهادة العدو على عدوه فقال مالك والشافعي ال تقبل وقال أبو حنيفة تقبل
" ننيال تقبل شهادة خصم وال ظ: "فعمدة اجلمهور يف رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال

لقلة شهود البدوي ما يقع " ال تقبل شهادة بدوي على حضري"وما خرجه أبو داود من قوله عليه الصالة والسالم 
  .يف املصر فهذه هي عمدهتم من طريق السماع

وأما من طريق املعىن فلموضع التهمة وقد أمجع اجلمهور على تأثريها يف األحكام الشرعية مثل اجتماعهم على أنه ال 
  .لقاتل املقتول وعلى توريث املبتوتة يف املرض وإن كان فيه خالفيرث ا

وأما الطائفة الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود فإهنم قالوا تقبل شهادة األب البنه فضال عمن سواه إذا كان األب 
  .عدال

ُشَهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَنْفُِسكُْم أَوِ الْوَاِلَدْينِ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط{:وعمدهتم قوله تعاىل 
  واألمر بالشيء يقتضي إجزاء املأمور به إال ما خصصه اإلمجاع من شهادة املرء} َواَألقَْربَِني
  .لنفسه

منا اعتملها وأما من طريق النظر فإن هلم أن يقولون رد الشهادة باجلملة إمنا هو ملوضع اهتام الكذب وهذه التهمة إ
  .الشرع يف الفاسق ومنع إعماهلا يف العادل فال جتتمع العدالة مع التهمة

وأما النظر يف العدد واجلنس فإن املسلمني اتفقوا على أنه ال يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور واتفقوا على أنه 



ري فإنه قال ال تقبل بأقل من أربعة تثبت مجيع احلقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلني ذكرين ما خال احلسن البص
  وكل} وَاسَْتْشهِدُوا َشهِيَدْينِ ِمْن رَِجاِلكُْم{شهداء تشبيها بالرجم وهذا ضعيف لقوله سبحانه 

  .متفق أن احلكم جيب بالشاهدين من غري ميني املدعي إال ابن أيب ليلى فإنه قال ال بد من ميينه
فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن { :ذكر وامرأتني لقوله تعاىل واتفقوا على أنه تثبت األموال بشاهد عدل 

  .}الشَُّهَداِء
واختلفوا يف قبوهلما يف احلدود فالذي عليه اجلمهور أنه ال تقبل شهادة النساء يف احلدود ال مع رجل وال مفردات 

حدة يف كل شيء على ظاهر اآلية وقال أبو وقال أهل الظاهر تقبل إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر من وا
حنيفة تقبل يف األموال وفيما عدا احلدود من أحكام األبدان مثل الطالق والرجعة والنكاح والعتق وال تقبل عند 

  .مالك يف حكم من أحكام البدن
 تتعلق إال باملال واختلف أصحاب مالك يف قبوهلن يف حقوق األبدان املتعلقة باملال مثل الوكاالت والوصية اليت ال

فقط فقال مالك وابن القاسم وابن وهب يقبل فيه شاهد وامرأتان وقال أشهب وابن املاجشون ال يقبل فيه إال 
  .رجالن

وأما شهادة النساء مفردات أعين النساء دون الرجال فهي مقبولة عند اجلمهور يف حقوق األبدان اليت ال يطلع 
  .االستهالل وعيوب النساءعليها الرجال غالبا مثل الوالدة و

وال خالف يف شيء من هذا إال يف الرضاع فإن أبا حنيفة قال ال تقبل فيه شهادهتن إال مع الرجال ألنه عنده من 
  .حقوق األبدان اليت يطلع عليها الرجال والنساء

قال مالك يكفي يف والذين قالوا جبواز شهادهتن مفردات يف هذا اجلنس اختلفوا يف العدد املشترط يف ذلك منهن ف
  .ذلك امرأتان قيل مع انتشار األمر وقيل إن مل ينتشر وقال الشافعي ليس يكفي يف ذلك أقل من أربع

ألن اهللا عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتني واشترط االثنينية وقال قوم ال يكفي بذلك بأقل من ثالث 
ة فيما بني السرة والركبة وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم ال وهو قول ال معىن له وأجاز أبو حنيفة شهادة املرأ

  .جييزون شهادة النساء مفردات يف كل شيء كما جييزون شهادهتن مع الرجال يف كل شيء وهو الظاهر
وأما شهادة املرأة الواحدة بالرضاع فإهنم أيضا اختلفوا فيها لقوله عليه الصالة والسالم يف املرأة الواحدة اليت 

  .وهذا ظاهره اإلنكار ولذلك مل خيتلف قول مالك يف أنه مكروه" كيف وقد أرضعتكما"الرضاع شهدت ب

  الفصل الثاين
  .يف األميان وأما األميان فإهنم اتفقوا على أهنا تبطل هبا الدعوى من املدعى عليه إذا مل تكن للمدعي بينة

يف إثبات ما أنكره املدعى عليه وإبطال ما ثبت  واختلفوا هل يثبت هبا حق املدعي فقال مالك يثبت هبا حق املدعي
عليه من احلقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه يف املوضع الذي يكون املدعي أقوى سببا وشبهة من املدعى عليه 
وقال غريه ال تثبت للمدعي باليمني دعوى سواء أكانت يف إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه أو إثبات حق أنكره 

  .فيه خصمه
  :وسبب اختالفهم

هل ذلك عام يف كل " البينة على من ادعى واليمني على من أنكر" ترددهم يف مفهوم قوله عليه الصالة والسالم 
مدعى عليه ومدع أم إمنا خص املدعي بالبينة واملدعى عليه باليمني ألن املدعي يف األكثر هو أضعف شبهة من 



ذا احلكم عام يف كل مدع ومدعى عليه ومل يرد هبذا العموم خصوصا املدعى عليه واملدعى عليه خبالفه فمن قال ه
قال ال يثبت باليمني حق وال يسقط به حق ثبت ومن قال إمنا خص املدعى عليه هبذا احلكم من جهة ما هو أقوى 
 شبهة قال إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة املدعي أقوى يكون القول قوله واحتج هؤالء باملواضع اليت

اتفق اجلمهور فيها على أن القول فيها قول املدعي مع ميينه مثل دعوى التلف يف الوديعة وغري ذلك إن وجد شيء 
  .هبذه الصفة وألولئك أن يقولوا األصل ما ذكرنا إال ما خصصه االتفاق

و وأقاويل فقهاء وكلهم جممعون على أن اليمني اليت تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمني باهللا الذي ال إله إال ه
األمصار يف صفتها متقاربة وهي عند مالك باهللا الذي ال إله إال هو ال يزيد عليها ويزيد الشافعي الذي يعلم من 

  .السر ما يعلم من العالنية
وأما هل تغلظ باملكان فإهنم اختلفوا يف ذلك فذهب مالك إىل أهنا تغلظ باملكان وذلك يف قدر خمصوص وكذلك 

  .الشافعي
تلفوا يف القدر فقال مالك إن من ادعى عليه بثالثة دراهم فصاعدا وجبت عليه اليمني يف املسجد اجلامع فإن واخ

  كان مسجد النيب عليه الصالة والسالم فال خالف أنه حيلف على املنرب وإن كان يف غريه

  .من املساجد ففي ذلك روايتان إحدامها حيث اتفق من املسجد واألخرى عند املنرب
  .ى عنه ابن القاسم أنه حيلف فيما له بال يف اجلامع ومل حيددورو

وقال الشافعي حيلف يف املدينة عند املنرب ويف مكة بني الركن واملقام وكذلك عنده يف كل بلد حيلف عند املنرب 
تغلظ والنصاب عنده يف ذلك عشرون دينارا وقال داود حيلف على املنرب يف القليل والكثري وقال أبو حنيفة ال 

  .اليمني باملكان
  :وسبب اخلالف

هل تغليظ الوارد يف احللف على منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يفهم منه وجوب احللف على املنرب أم ال فمن قال 
إنه يفهم منه ذلك قال ألنه لو مل يفهم منه ذلك مل يكن للتغليظ يف ذلك معىن ومن قال للتغليظ معىن غري احلكم 

ى املنرب قال ال جيب احللف على املنرب واحلديث الوارد يف التغليظ هو حديث جابر بن عبد اهللا بوجوب اليمني عل
واحتج هؤالء " من حلف على منربي آمثا تبوأ مقعده من النار"األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .بالعمل فقالوا هو عمل اخللفاء
  قال الشافعي مل يزل
  .ة ومبكةعليه العمل باملدين

  .قالوا ولو كان التغليظ ال يفهم منه إجياب اليمني يف املوضع املغلظ مل يكن له فائدة إال جتنب اليمني يف ذلك املوضع
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه "قالوا وكما أن التغليظ الوارد يف اليمني جمردا مثل قوله عليه الصالة والسالم 

  .يفهم منه وجوب القضاء باليمني وكذلك التغليظ الوارد يف املكان" ارحرم اهللا عليه اجلنة وأوجب له الن
وقال الفريق األخر ال يفهم من التغليظ باليمني وجوب احلكم باليمني وإذ مل يفهم من تغليظ اليمني وجوب احلكم 

الختالف فيه مفهوم باليمني مل يفهم من تغليظ اليمني باملكان وجوب اليمني باملكان وليس فيه إمجاع من الصحابة وا
  .من قضية زيد بن ثابت

وتغلظ باملكان عند مالك يف القسامة واللعان وكذلك بالزمان ألنه قال يف اللعان أن يكون بعد صالة العصر على ما 
  .جاء يف التغليظ فيمن حلف بعد العصر



  .وأما القضاء باليمني مع الشاهد فإهنم اختلفوا فيه
ود وأبو ثور والفقهاء السبعة املدنيون ومجاعة يقضي باليمني مع الشاهد يف األموال فقال مالك والشافعي وأمحد ودا

  :وقال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي ومجهور أهل العراق

  .ال يقضي باليمني مع الشاهد يف شيء وبه قال الليث من أصحاب مالك
  :وسبب اخلالف

  .يف هذا الباب تعارض السماع
لقوا يف ذلك بآثار كثرية منها حديث ابن عباس وحديث أيب هريرة وحديث زيد بن ثابت أما القائلون به فإهنم تع

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى "وحديث جابر إال أن الذي خرج مسلم منها حديث ابن عباس ولفظه 
  .خرجه مسلم ومل خيرجه البخاري" باليمني مع الشاهد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني "جعفر بن حممد عن أبيه  وأما مالك فإمنا اعتمد مرسله يف ذلك عن
  .ألن العمل عنده باملراسيل واجب" مع الشاهد

قالوا وهذا } فَإِنْ لَْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء{:وأما السماع املخالف هلا فقوله تعاىل 
ي احلصر فالزيادة عليه نسخ وال ينسخ القرآن بالسنة الغري متواترة وعند املخالف أنه ليس بنسخ بل زيادة ال يقتض

  .تغري حكم املزيد
كان بيين وبني رجل خصومة يف شيء "وأما من السنة فما خرجه البخاري ومسلم عن األشعث بن قيس قال 

  .اك أو ميينه فقلت إذن حيلف وال يبايلفاختصمنا إىل النيب عليه الصالة والسالم فقال شاهد
من حلف على ميني يقتطع هبا مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قالوا فهذا منه عليه الصالة والسالم حصر للحكم ونقض حلجة كل واحد من اخلصمني وال جيوز عليه " غضبان
  .يستويف أقسام احلجة للمدعي صلى اهللا عليه وسلم أال

  .والذين قالوا باليمني مع الشاهد هم على أصلهم يف أن اليمني هي حجة أقوى املتداعيني شبهة
  .وقد قويت هنا حجة املدعي بالشاهد كما قويت يف القسامة

  .وهؤالء اختلفوا يف القضاء باليمني مع املرأتني
الواحد وقال الشافعي ال جيوز له ألنه إمنا أقيمت مقام الواحد مع فقال مالك جيوز ألن املرأتني قد أقيمتا مقام 

  الشاهد
  .الواحد ال مفردة وال مع غريه

  .وهل يقضي باليمني يف احلدود اليت هي حق للناس مثل القذف واجلراح فيه قوالن يف املذهب

  الفصل الثالث
يف ذلك فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل  وأما ثبوت احلق على املدعى عليه بنكوله فإن الفقهاء أيضا اختلفوا

احلجاز وطائفة من العراقيني إذا نكل املدعى عليه مل جيب للمدعي شيء بنفس النكول إال أن حيلف املدعي أو يكون 
له شاهد واحد وقال أبو حنيفة وأصحابه ومجهور الكوفيني يقضي للمدعي على املدعى عليه بنفس النكول وذلك 

  .كرر عليه اليمني ثالثايف املال بعد أن ي
وقلب اليمني عند مالك يكون يف املوضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد وميني وقلب اليمني عند الشافعي 



  .يكون يف كل موضع جيب فيه اليمني وقال ابن أيب ليلى أردها يف غري التهمة وال أردها يف التهمة
  .نوعند مالك يف ميني التهمة هل تنقلب أم ال قوال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رد يف القسامة على اليهود "فعمدة من رأى أن تنقلب اليمني ما رواه مالك من 
  ".بعد أن بدأ باألنصار

ومن حجة مالك أن احلقوق عنده إمنا تثبت بشيئني إما بيمني وشاهد وإما بنكول وشاهد وإما بنكول وميني أصل 
  .الشهادة وليس يقضي عند الشافعي بشاهد ونكولذلك عند اشتراط االثنينية يف 

وعمدة من قضى بالنكول أن الشهادة ملا كانت إلثبات الدعوى واليمني إلبطاهلا وجب إن نكل عن اليمني أن حتقق 
عليه الدعوى قالوا وأما نقلها من املدعى عليه إىل املدعي فهو خالف للنص ألن اليمني قد نص على أهنا داللة 

  .املدعى عليه
  .فهذه أصول احلجج اليت يقضي هبا القاضي

  .ومما اتفقوا عليه يف هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه
لكن هذا عند اجلمهور مع اقتران الشهادة به أعين إذا أشهد القاضي الذي يثبت عنده احلكم شاهدين عدلني أن 

  .سله إىل القاضي الثاين فشهدا عند القاضي الثاين أنه كتابهاحلكم ثابت عنده أعين املكتوب يف الكتاب الذي أر
  .وأنه أشهدهم بثبوته وقد قيل إنه يكتفي فيه خبط القاضي وأنه كان به العمل األول
  .واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إن أشهدهم على الكتابة ومل يقرأه عليهم

  .فقال مالك جيوز
  وقال الشافعي وأبو حنيفة

  .تصح الشهادة ال جيوز وال
واختلفوا يف العفاص والوكاء هل يقضي به يف اللقطة دون شهادة أم ال بد يف ذلك من شهادة فقال مالك يقضي 

  .بذلك وقال الشافعي ال بد من الشاهدين
  .وكذلك قال أبو حنيفة وقول مالك هو أجرى على نص األحاديث وقول الغري أجرى على األصول

لباب قضاء القاضي بعلمه وذلك أن العلماء أمجعوا على أن القاضي يقضي بعلمه يف ومما اختلفوا فيه من هذا ا
  .التعديل والتجريح

وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه مل يقض به وأنه يقضي بعلمه يف إقرار اخلصم وإنكاره إال مالكا فإنه رأى أن حيضر 
  .ي بعلمه يف تغليب حجة أحدالقاضي شاهدين إلقرار اخلصم وإنكاره وكذلك أمجعوا على أنه يقض

  .اخلصمني على حجة اآلخر إذا مل يكن يف ذلك خالف
واختلفوا إذا كان يف املسألة خالف فقال قوم ال يرد حكمه إذا مل خيرق اإلمجاع وقال قوم إذا كان شاذا وقال قوم 

ن يكون القياس تشهد يرد إذا كان حكما بقياس وهنالك مساع من كتاب أو سنة ختالف القياس وهو األعدل إال أ
له األصول والكتاب حمتمل والسنة غري متواترة وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن حيمل عليه من غلب القياس من 

  .الفقهاء يف موضع من املواضع على األثر مثل ما ينسب إىل أيب حنيفة باتفاق وإىل مالك باختالف
ال يقضي إال بالدليل واإلقرار فقال مالك وأكثر أصحابه واختلف هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار أو 

ال يقضي إال بالبينات أو اإلقرار وبه قال أمحد وشريح وقال الشافعي والكويف وأبو ثور ومجاعة للقاضي أن يقضي 
  .بعلمه ولكال الطائفتني سلف من الصحابة والتابعي وكل واحد منهما اعتمد يف قوله السماع والنظر



أن النيب صلى اهللا عليه "طائفة اليت منعت من ذلك فمنها حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أما عمدة ال
وسلم بعث أبا جهم على صدقة فالحاه رجل يف فريضة فوقع بينهما شجاج فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أنكم قد رضيتم أرضيتم قالوا نعم فأخربوه فأعطاهم األرش مث قال عليه الصالة والسالم إين خاطب الناس وخمربهم 
فصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنرب فخطب الناس وذكر القصة وقال أرضيتم قالوا ال فهم هبم املهاجرون 

  فنزل رسول اهللا صلى اهللا

لى اهللا فهذا بني يف أنه مل حيكم عليهم بعلمه ص" عليه وسلم فأعطاهم مث صعد املنرب فخطب مث قال أرضيتم قالوا نعم
  .عليه وسلم

  .وأما من جهة املعىن فالتهمة الالحقة يف ذلك للقاضي
  .وقد أمجعوا أن للتهمة تأثريا يف الشرع منها أن ال يرث القاتل عمدا عند اجلمهور من قتله

  .ومنها ردهم شهادة األب البنه وغري ذلك مما هو معلوم من مجهور الفقهاء
السماع فحديث عائشة يف قصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أيب وأما عمدة من أجاز ذلك أما من طريق 

دون " خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"سفيان بن حرب حني قال هلا عليه الصالة والسالم وقد شكت أبا سفيان 
  .أن يسمع قول خصمها

حرى أن حيكم مبا هو عنده وأما من طريق املعىن فإنه إذا كان له أن حيكم بقول الشاهد الذي هو مظنون يف حقه فأ
  .يقني

وخصص أبو حنيفة وأصحابه ما حيكم فيه احلاكم بعلمه فقالوا ال يقضي بعلمه يف احلدود ويقضي يف غري ذلك 
وخصص أيضا أبو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال يقضي بعلمه الذي علمه يف القضاء وال يقضي مبا علمه قبل 

  .القضاء
  .على أيب سفيان لرجل من بين خمزوم وروي عن عمر أنه قضى بعلمه

وقال بعض أصحاب مالك يقضي بعلمه يف اجمللس أعين مبا يسمع وإن مل يشهد عنده بذلك وهو قول اجلمهور كما 
قلنا وقول املغرية هو أجرى على األصول ألن األصل يف هذه الشريعة ال يقضي إال بدليل وإن كانت غلبة الظن 

  .واقع بصدق الشاهدينالواقعة به أقوى من الظن ال
  الفصل الرابع

  .يف اإلقرار وأما اإلقرار إذا كان بينا فال خالف يف وجوب احلكم به وإمنا النظر فيمن جيوز إقراره
  .ممن ال جيوز

  .وإذا كان اإلقرار حمتمال رفع اخلالف
  .أما من جيوز إقراره ممن ال جيوز فقد تقدم
  .اب احلدود وال خالف بينهم أن اإلقرار مرة واحدة عامل يف املالوأما عدد اإلقرارات املوجبة فقد تقدم يف ب

وأما املسائل اليت اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ وأنت إن أحببت أن تقف عليه فمن كتاب 
  .الفروع

  الباب الرابع يف معرفة من يقضى عليه أو له
  .أنه يقضي ملن ليس يتهم عليه وأما على من يقضي وملن يقضي فإن الفقهاء اتفقوا على



  .واختلفوا يف قضائه ملن يتهم عليه
  .فقال مالك ال جيوز قضاؤه على من ال جتوز عليه شهادته

  .وقال قوم جيوز ألن القضاء يكون بأسباب معلومة وليس كذلك الشهادة
  .وأما على من يقضى فإهنم اتفقوا على أنه يقضى على املسلم احلاضر

  .ب ويف القضاء على أهل الكتابواختلفوا يف الغائ
فأما القضاء على الغائب فإن مالكا والشافعي قاال يقضى على الغائب البعيد الغيبة وقال أبو حنيفة ال يقضي على 

  .الغائب أصال وبه قال ابن املاجشون وقد قيل عن مالك ال يقضي يف الرباع املستحقة
  .يه ألنه مل يكن غائبا عن املصرفعمدة من رأى القضاء حديث هند املتقدم وال حجة ف

وما رواه أبو داود وغريه عن " فإمنا أقضي له حبسب ما أمسع"وعمدة من مل ير القضاء قوله عليه الصالة والسالم 
" ال تقض ألحد اخلصمني حىت تسمع من اآلخر" علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له حني أرسله إىل اليمن 

إن يف ذلك ثالثة أقوال أحدها أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه حبكم املسلمني وهو مذهب وأما احلكم على الذمي ف
  .أيب حنيفة

والثاين أنه خمري وبه قال مالك وعن الشافعي القوالن والثالث أنه واجب على اإلمام أن حيكم بينهم وأن مل يتحاكموا 
  .إليه

وهبذا متسك من رأى } َجاُءوَك فَاْحكُْم َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعنُْهْم فَإِنْ{ :فعمدة من اشترط جميئهم للحاكم قوله تعاىل 
  .ورأى أن هذا ناسخ آلية التخيري} َوأَِن اْحكُمْ َبْينَُهْم { :اخليار ومن أوجبه اعتمد قوله تعاىل 

  .طعت يدهوأما من رأى وجوب احلكم عليهم وإن مل يترافعوا فإنه احتج بإمجاعهم على أن الذمي إذا سرق ق
  الباب اخلامس يف كيفية القضاء

وأما كيف يقضي القاضي فإهنم أمجعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بني اخلصمني يف اجمللس وأال يسمع من 
  أحدمها دون اآلخر وأن يبدأ

  .باملدعي فيسأله البينة إن أنكر املدعى عليه
دعى عليه باتفاق وإن كانت يف طالق أو نكاح أو قتل وإن مل يكن له بينة فإن كان يف ماله وجبت اليمني على امل

  .وجبت عند الشافعي مبجرد الدعوى
وقال مالك ال جتب إال مع شاهد وإذا كان يف املال فهل حيلفه املدعى عليه بنفس الدعوى أم ال حيلفه حىت يثبت 

يه بنفس الدعوى لعموم قوله عليه املدعي اخللطة اختلفوا يف ذلك فقال مجهور فقهاء األمصار اليمني تلزم املدعى عل
وقال مالك ال جتب اليمني إال " البينة على املدعي واليمني عل املدعى عليه"الصالة والسالم من حديث ابن عباس 

  .باملخالطة وقال هبا السبعة من فقهاء املدينة
بعضا وإذاية بعضهم بعضا وعمدة من قال هبا النظر إىل املصلحة لكيال يتطرق الناس بالدعاوى إىل تعنيت بعضهم 

ومن هنا مل ير مالك إحالف املرأة زوجها إذا ادعت عليه الطالق إال أن يكون معها شاهد وكذلك إحالف العبد 
  .سيده يف دعوى العتق عليه

والدعوى ال ختلو أن تكون يف شيء يف الذمة أو يف شيء بعينه فإن كانت يف الذمة فادعى املدعى عليه الرباءة من 
  .دعوى وأن له بينة مسعت منه بينته باتفاقتلك ال

  .وكذلك إن كان اختالف يف عقد وقع يف عني مثل بيع أو غري ذلك



وأما إن كانت الدعوى يف عني وهو الذي يسمى استحقاقا فإهنم اختلفوا هل تسمع بينة املدعى عليه فقال أبو حنيفة 
ال غريه ال تسمع يف شيء وقال مالك والشافعي تسمع ال تسمع بينة املدعى عليه إال يف النكاح وما ال يتكرر وق

  .أعين يف أن يشهد للمدعي بينة املدعى عليه أنه مال له وملك
فعمدة من قال ال تسمع أن الشرع قد جعل البينة يف حيز املدعي واليمني يف حيز املدعى عليه فوجب أن ال ينقلب 

  .األمر وكان ذلك عندمها عبادة
  :وسبب اخلالف

بينة املدعى عليه معىن زائدا على كون الشيء املدعي فيه موجودا بيده أم ليست تفيد ذلك فمن قال ال هل تفيد 
  .تفيد معىن زائدا قال ال معىن هلا ومن قال تفيد اعتربها

يف فإذا قلنا باعتبار بينة املدعى عليه فوقع التعارض بني البينتني ومل تثبت إحدامها أمر زائدا مما ال ميكن أن يتكرر 
  .ملك ذي امللك

فاحلكم عند مالك أن يقضي بأعدل البينتني وال يعترب األكثر وقال أبو حنيفة بينة املدعي أوىل على أصله وال تترجح 
  عنده بالعدالة

كما ال تترجح عند مالك بالعدد وقال األوزاعي تترجح بالعدد وإذا تساوت يف العدالة فذلك عند مالك كال بينة 
فإن نكل حلف املدعي ووجب احلق ألن يد املدعى عليه شاهدة له ولذلك جعل دليله أضعف حيلف املدعى عليه 
  .الدليلني أعين اليمني

  .وأما إذا أقر اخلصم فإن كان املدعى فيه عينا فال خالف أنه يدفع إىل مدعيه
حىت يتبني عدمه إما وأما إذا كان ماال يف الذمة فإنه يكلف املقر غرمه فإن ادعى العدم حبسه القاضي عند مالك 

ةٌ إِلَى {:بطول السجن والبينة إن كان متهما فإذا الح عسره خلي سبيله لقوله تعاىل  َوإِنْ كَانَ ذُو ُعسَْرٍة فََنِظَر
  .}َمْيَسرٍَة

  .وقال قوم يؤاجره وبه قال أمحد
خالف أن البينة إذا وروي عن عمر بن عبد العزيز وحكي عن أيب حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار وال 

جرحها املدعى عليه أن احلكم يسقط إذا كان التجريح قبل احلكم وإن كان بعد احلكم مل ينتقض عند مالك وقال 
  .الشافعي ينتقض

وأما إن رجعت البينة عن الشهادة فال خيلو أن يكون ذلك قبل احلكم أو بعده فإن كان قبل احلكم فاألكثر أن 
  .لناس يثبتاحلكم ال يثبت وقال بعض ا

  .وإن كان بعد احلكم
  .فقال مالك يثبت احلكم

  .وقال غريه ال يثبت احلكم
  وعند مالك أن الشهداء يضمنون ما أتلفوا

  .بشهادهتم
  .فإن كان ماال ضمنوه على كل حال قال عبد امللك ال يضمنون يف الغلط وقال الشافعي ال يضمنون املال

  .ةوإن كان دما فإن ادعوا الغلط ضمنوا الدي
  .وإن أقروا أقيد منهم على قول أشهب ومل يقتص منهم على قول ابن القاسم



  الباب السادس يف وقت القضاء
وأما مىت يقضي فمنها ما يرجع إىل حال القاضي يف نفسه ومنها ما يرجع إىل وقت إنفاذ احلكم وفصله ومنها ما 

  .يرجع إىل وقت توقيف املدعي فيه وإزالة اليد عنه إذا كان عينا
ال يقضي القاضي حني يقضي وهو "فأما مىت يقضي القاضي فإذا مل يكن مشغول النفس لقوله عليه الصالة والسالم 

ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أو غري ذلك من العوارض اليت تعوقه عن الفهم " غضبان
  لكن إذا قضى يف حال من هذه

أعلم على أنه ينفذ حكمه وحيتمل أن يقال ال ينفذ فيما وقع عليه النص وهو األحوال بالصواب فاتفقوا فيما 
  .الغضبان ألن النهي يدل على فساد املنهي عنه

وأما مىت ينفذ احلكم عليه فبعد ضرب األجل واإلعذار إليه ومعىن نفوذ هذا هو أن حيق حجة املدعي أو يدحضها 
ول مالك واألشهر أنه يسمع فيما كان حقا هللا مثل اإلحباس وهل له أن يسمع حجة بعد احلكم فيه اختالف من ق

  .والعتق وال يسمع ذلك
وقيل ال يسمع بعد نفوذ احلكم وهو الذي يسمى التعجيز وقيل ال يسمع منهما مجيعا وقيل بالفرق بني املدعي 

  .واملدعى عليه وهو ما إذا أقر بالعجز
و إذا مل يرد الذي استحق الشيء من يده أن خياصم فله أن وأما وقت التوقيف فهو عند الثبوت وقبل اإلعذار وه

يرجع بثمنه على البائع وإن كان حيتاج يف رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه فيثبت شراءه منه إن أنكره أو 
  .يعترف له به إن أقره فللمستحق من يده أن يأخذ الشيء من املستحق ويترك قيمته بيد املستحق

  .تريه منهوقال الشافعي يش
فإن عطب يف يد املستحق فهو ضامن له وإن عطب يف أثناء احلكم ممن ضمانه اختلف يف ذلك فقيل إن عطب بعد 

  .الثبات فضمانه من املستحق وقيل إمنا يضمن املستحق بعد احلكم
حكام الشرعية وأما بعد الثبات وقبل احلكم فهو من املستحق منه قال القاضي رضي اهللا عنه وينبغي أن تعلم أن األ

تنقسم قسمني قسم يقضي به احلكام وجل ما ذكرناه يف هذا الكتاب هو داخل يف هذا القسم وقسم ال يقضي به 
  .احلكام وهذا أكثره هو داخل يف املندوب إليه

وهذا اجلنس من األحكام هو مثل رد السالم وتشميت العاطس وغري ذلك مما يذكره الفقهاء يف أواخر كتبهم اليت 
  .وهنا باجلوامع وحنن فقد رأينا أن نذكر أيضا من هذا اجلنس املشهور منه إن شاء اهللا تعاىليعرف

وأما ما ينبغي قبل هذا أن تعلم أن السنن املشروعة العملية املقصود منها هو الفضائل النفسانية فمنها ما يرجع إىل 
  .اتتعظيم من جيب تعظيمه وشكر من جيب شكره ويف هذا اجلنس تدخل العباد

  وهذه هي السنن الكرامية ومنها ما يرجع إىل الفضيلة اليت
تسمى عفة وهذه صنفان السنن الواردة يف املطعم واملشرب والسنن الواردة يف املناكح ومنها ما يرجع إىل طلب 

  فهذه هي.العدل والكف عن اجلور

ويف هذا اجلنس يدخل القصاص أجناس السنن اليت تقتضي العدل يف األموال واليت تقتضي العدل يف األبدان 
  .واحلروب والعقوبات

ألن هذه كلها إمنا يطلب هبا العدل ومنها السنن الواردة يف األعراض ومنها السنن الواردة يف مجيع األموال وتقوميها 



  .وهي اليت يقصد هبا طلب الفضيلة اليت تسمى السخاء وجتنب الرذيلة اليت تسمى البخل
  .ب من وجه وتدخل أيضا يف باب االشتراك يف األموال وكذلك األمر يف الصدقاتوالزكاة تدخل يف هذا البا

ومنها سنن واردة يف االجتماع الذي هو شرط يف حياة اإلنسان وحفظ فضائله العملية والعلمية وهي املعرب عنها 
  .بالرياسة ولذلك لزم أيضا أن تكون سنن األئمة والقوام بالدين

الجتماع السنن الواردة يف احملبة والبغضة والتعاون على إقامة هذه السنن وهو الذي ومن السنة املهمة يف حني ا
يسمى النهي عن املنكر واألمر باملعروف وهي احملبة والبغضة أي الدينية اليت تكون إما من قبل اإلخالل هبذه السنن 

  .وإما من قبل سوء املعتقد يف الشريعة
كتبهم ما شذ عن األجناس األربعة اليت هي فضيلة العفة وفضيلة العدل  وأكثر ما يذكر الفقهاء يف اجلوامع من

  .وفضيلة الشجاعة وفضيلة السخاء والعبادة اليت هي كالشروط يف تثبيت هذه الفضائل
  .كمل كتاب األقضية وبكماله كمل مجيع الديوان واحلمد هللا كثريا على ذلك كما هو أهله
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