
لعمدة: كتاب  لعدة شرح ا   ا
ملقدسي: املؤلف  ا لدين  هباء ا و حممد  أمحد، أب هيم بن  برا بن إ لرمحن  ا  عبد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
وأطلعه على غوامض } الَِّذي َعلََّم بِالْقَلَمِ َعلََّم الِْأْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم{احلمد هللا ذي الفضل والنعم واجلود والكرم 

وأشهد أن حممدا ،ى ما علم وأهلم وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة مربأة من التهمأمحده عل، احلكم
وجعل أمته خري األمم وهدى به إىل الطريق األقوم صلى اهللا عليه ، عبده ورسوله احملترم أرسله إىل العرب والعجم

مام أيب حممد عبد اهللا بن أمحد املقدسي وبعد فهذا شرح كتاب العمدة لشيخنا اإل، وعلى آله وشرف وعظم وكرم
وإىل سبحانه الرغبة أن جيعله لوجهه خالصا وإليه ، رمحه اهللا رتبته خمتصرا ليكون عدة يل يف احلياة وذخرية بعد الوفاة

  .مقربا إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل
  كتاب الطهار

  باب أحكام املياه
َوُينَزِّلُ َعلَْيكُْم َويَُنزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماءِ {: لقوله سبحانه" من األحداث والنجاسات خلق املاء طهورا يطهر: "مسألة

هو : والطهور. ٢متفق عليه" . اللهم طهرين باملاء والثلج والربد: "وقال صلى اهللا عليه وسلم، ١} َماًء ِلُيطَهَِّركُمْ بِِْه
زل من السماء أو نبع من األرض وبقي على أصل خلقته فهذا يرفع الطاهر يف نفسه املطهر لغريه وهو الذي ن

  .األحداث ويزيل األجناس لآلية
فَلَْم َتجِدُوا َماًء فََتَيمَُّموا َصعِيداً {: أما طهارة احلدث فلقوله سبحانه وتعاىل" وال حتصل الطهارة مبائع غريه : " مسألة
  ،إىل التراب نقلنا سبحانه وتعاىل عند عدم املاء. ٣} طَيِّباً

  ـــــــ
  األنفال ١١آية  - ١
كتاب  -٥: ومسلم يف. ٧٤٤حديث رقم : باب ما يقول بعد التكبري -٨٩: كتاب األذان: رواه البخاري يف - ٢

  .١٤٧حديث رقم : باب ما يقال بني تكبرية اإلحرام والقراءة -٢٧: املساجد ومواضع الصالة
  .سورة النساء ٤٣آية  - ٣

  إال ما غري لونه أو طعمه أو، املاء قلتني أو كان جاريا مل ينجسه شيءفإذا بلغ ، غريه
  ـــــــ

. فلما نقلنا عنه إىل التراب دل على أنه ال تصح الطهارة للحدث إال به، فلو كان مث مائع جيوز الوضوء به لنقلنا إليه
مث اقرصيه  ١حتيه: "مساء يف دم احليضةلقوله صلى اهللا عليه وسلم أل، وأما الطهارة من النجاسات فال جتوز إال باملاء

وألهنا ، وخص املاء بالذكر فيدل على أنه ال جيوز مبائع غريه. واألمر يقتضي الوجوب، أمر.  ٢"مث اغسليه باملاء
  .طهارة فال جتوز بغري املاء كطهارة احلدث

 ينجسه شيء فلقوله صلى اهللا عليه أما إذا بلغ قلتني مل" فإذا بلغ املاء قلتني أو كان جاريا مل ينجسه شيء: "مسألة
مل حيمل : "حديث حسن ولفظه: أخرجه أبو داود والترمذي وقال" . إذا بلغ املاء قلتني مل ينجسه شئ: "وسلم
وأما إذا كان جاريا فال ينجسه شيء وإن قل لقوله عليه السالم ملا سئل  ٣.وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند" . اخلبث



قال أمحد رمحه  ٤" .إن املاء طهور ال ينجسه شئ: "ى فيها من احليض وحلوم الكالب والننتعن بئر بضاعة وما يلق
  :وهو عام يف القليل والكثري فإن قيل يعارضه حديث القلتني قلنا عنه ثالثة أجوبة ٥.حديث بئر بضاعة صحيح: اهللا

ث االستدالل به فإن القالل وألن حديث القلتني ضعيف من حي، أن حديث بئر بضاعة أصح فال يعارضه: أحدمها
ختتلف وتقديرمها خبمس قرب من أين ذلك؟ وتقدير القربة مبائة رطل حيتاج إىل دليل فإن التقدير إمنا يصار إليه 

  .رأيت قالل هجر تسع القلة قربتني أو قربتني أو شيئا غري مقبول: وحديث ابن جريج، بالنص وال نص
  ـــــــ

وقارن بـ سبل السالم ، ١/١٥٥زهر الرىب. واملراد بذلك إزالة عينه، احلك : تمث اقرصيه احل، حتيه : قوله -١
النهاية يف غريب . "مع صب املاء عليه حىت يذهب أثره، الدلك بأطراف األصابع واألظفار: والقرص. ١/٥٥

  .٤/٤٠" احلديث
: تاب الطهارةك -٢: مسلم يف. ٢٢٧حديث رقم : باب غسل الدم -٦٣: كتاب الوضوء: رواه البخاري يف-٢
  .١١٠حديث رقم : باب جناسة الدم وكيفية غسله -٣٣
أبواب  -١: والترمذي يف. ٦٥حديث رقم : باب ما ينجس املاء -٣٢: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف -٣

 ١/٩٨" شرح سنن الترمذي" وقال الشيخ شاكر يف . ٦٧رقم ، حديث صحيح: باب منه آخر -٥٠: الطهارة
و ٢/٢٣" املسند"وأمحد يف . اهـ. وليس االختالف فيه مما يؤثر يف صحته، حديث صحيح: ثعقب هذا احلدي

  .١٠٧و ٢٧
. ٦٦حديث رقم: باب ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء -٣٣: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٤

هذا : وقال. ٦٦حديث رقم : باب ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء -٩٤: أبواب الطهارة -١: والترمذي يف
" املسند"وأمحد يف . ٢,١حديث رقم : باب ذكر بئر بضاعة -١: كتاب املياه -٢: والنسائي يف. حديث حسن

  .٨٦و ٣١و  ٣/١٥
وأبو حممد بن ، وصححه حيىي بن معني : "بعد أن ذكر تصحيح اإلمام أمحد ٣/٤" التلخيص"وقال احلافظ يف  -٥

  .اهـ". حزم

  والقلتان ما قارب مائة ومثانية أرطال، طة النجاسةرحيه وما سوى ذلك ينجس مبخال
  ـــــــ

  .وحديث بئر بضاعة يدل على طهارته باملنطوق فكان مقدما، أن داللته على تنجيس اليسري إمنا هو باملفهوم: الثاين
جلاري ال يتنجس فإنا قد أمجعنا على أن ما قبل النجاسة يف املاء ا، أن حديث القلتني حممول على املاء الواقف: الثالث

فإن قيل حديث بئر بضاعة دخله التخصيص ، ألنه مل يصل إليها وما بعدها كذلك ألهنا لن تصل إليه خبالف الواقف
ال : بالقليل الواقف فإنا قد أمجعنا على أن ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن مل يتغري فنقيس عليه القليل اجلاري قلنا

أن اجلاري له قوة ليست للواقف فإنه يدفع التغري عن نفسه ألنه يدفع بعضه  :أحدمها: وبيانه من وجهني، يصح ذلك
أن اجلاري لو ورد على النجاسة طهرها فكذا إذا وردت عليه قياسا ألحد : والثاين. بعضا وليس كذلك الواقف

  .وأحكم واهللا تعاىل أعلم. وليس هذا للواقف فإن صب الواقف على النجاسة صار جاريا، الواردين على اآلخر
يعين أن املاء إذا تغريت إحدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال " إال ما غري لونه أو طعمه أو رحيه: "مسألة

ولكن اهللا سبحانه حرم ، ليس فيه حديث: قال اإلمام أمحد رضي اهللا عنه، قلتني أو أكثر أو أقل وهذا أمر جممع عليه
ليس فيه حديث يعين ليس فيه حديث : وقول أمحد. ها فال حيل لهامليتة فإذا تغري هبا فكذلك طعم امليتة ورحي



  ١.صحيح
، يعين أن ما دون القلتني يتنجس مبخالطة النجاسة وإن مل يتغري" وما سوى ذلك ينجس مبخالطة النجاسة: "مسألة

لغ الكلب يف إناء و ٢إذا: "وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، ألن حتديده بالقلتني يدل على أن ما دوهنما يتنجس
" . طهور إناء أحدكم: "ويف رواية. فدل على جناسته من غري تغري ٣.متفق عليه" . أحدكم فليغسله سبع مرات

وألنه ، حديث بئر بضاعة صحيح: قال أمحد.  ٤"إن املاء طهور ال ينجسه شيء: "وعنه أنه طاهر لقوله عليه السالم
  .مل يتغري بالنجاسة أشبه الكثري

  مسيت قلة ألهنا تقل" القلتان ما قارب مائة ومثانية أرطال بالدمشقيو: "مسألة
  ـــــــ

. ٥٢١حديث رقم : باب احلياض -٧٦: كتاب الطهارة وسننها -١: بل حديث ضعيف رواه بن ماجه يف -١
" وائدجممع الز"وأورده اهليثمي يف ". إال ما غلب على رحيه وطعمه ولونه، إن املاء طهور ال ينجسه شيء: "ولفظه

  ".الكبري"و" األوسط"وعزاه إىل الطرباين يف ، ١/٢١٤
: َيلَغُ، ولغ الكلب يف اإلناء : يقال: قال أهل اللغة. "٣/١٨٤" املنهاج"قال اإلمام النووي يف " إذا ولغ: "قوله -٢

  .اهـ". إذا شرب بطرف لسانه: ولوغا، بفتح الالم فيهما
. ١٧٢حديث رقم : اب املاء الذي يغسل به شعر اإلنسانب -٣٣: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف -٣

  .٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩حديث رقم : باب حكم ولوغ الكلب -٢٧: كتاب الطهارة -٢: ومسلم يف
  .سبق خترجيه -١

وإن طبخ يف املاء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على امسه أو استعمل يف رفع حدث سلب ، بالدمشقي
ارة املاء أو غريه وجناسته بين على اليقني وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غريه وإذا شك يف طه، طهوريته

وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ ، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ومل جيد غريمها تيمم وتركهما، غسل ما يتيقن به غسلها
. النجس وزاد صالة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى يف كل ثوب صالة بعدد، من كل واحد منهما

  وتغسل جناسة الكلب واخلنزير سبعا إحداهن
  ـــــــ

رأيت قالل هجر : وعنه أربعمائة رطل ألنه يروى عن ابن جريج أنه قال. باأليدي ومها مخسمائة رطل بالعراقي
قربة مائة فاالحتياط أن جيعل الشيء نصفا فيكونان مخس قرب كل . فرأيت القلة منها تسع قربتني أو قربتني وشيئا

فإنه ، ألن القربة إمنا جعلت مائة رطل تقريبا والشيء إمنا جعل نصفا احتياطا، رطل وهو تقريب ال حتديد يف األصح
وفيه قول آخر أنه حتديد ألن ما وجب باالحتياط صار فرضا كغسل . يستعمل مبا دون النصف وهذا ال حتديد فيه

وإن قلنا إنه حتديد ، لرطالن إذا قلنا أنه تقريب ال ينجس املاءوفائدة هذا إذا نقص الرطل أو ا. جزء من الرأس
  .جنس
فصار حربا " وكذلك ما خالطه فغلب على امسه. "سلب طهوريته إمجاعا" وإن طبخ يف املاء ما ليس بطهور: "مسألة

.  بزعفرانأيضا ألنه زال عنه إطالق اسم املاء أشبه ما لو تغري" أو استعمل يف رفع حدث سلب طهوريته"أو صبغا 
  .وعنه ال يسلب طهوريته ألنه استعمال مل يغري املاء أشبه ما لو تربد بت

  .ألنه األصل" وإذا شك يف طهارة املاء أو غريه وجناسته بنا على اليقني: "مسألة
يعين يغسل حىت يتيقن أن الغسل " وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غريه غسل ما يتيقن به غسلها: "مسألة



تى على النجاسة كمن تنجست إحدى كميه ال يعلم أيهما غسل الكمني أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه قد أ
  .جناسة ال يعلم موضعها غسل مجيع الثوب لتحصل الطهارة بيقني

  " .وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ومل جيد غريمها تيمم وتركهما: "مسألة
وصلى صالة واحدة ألنه إذا فعل ذلك حصلت له " نهماوإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد م: "مسألة

  .الطهارة بيقني
ألنه أمكنه تأدية " وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى يف كل ثوب صالة بعدد النجس وزاد صالة: "مسألة

  .فرضه بيقني من غري مشقة تلزمه كما لو اشتبه املطلق باملستعمل
  :لقوله عليه السالم" سبعا إحداهن بالتراب وتغسل جناسة الكلب واخلنزير: "مسألة

بالتراب وجيزئ يف سائر النجاسات ثالث منقية وإن كانت النجاسة على األرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله 
وجيزئ يف بول الغالم الذي مل يأكل الطعام النضح " . صبوا على بول األعرايب ذنوبا من ماء: "صلى اهللا عليه وسلم

  ويعفى عن يسريهوكذلك املذي 
  ـــــــ

  فنقيس عليه جناسة اخلنزير ١.متفق عليه". إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"
إذا قام أحدكم من نومه فال : "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" وجيزئ يف سائر النجاسات ثالث منقية: "مسألة

علل بوهم النجاسة وال يزيل وهم النجاسة . ٢" ثا فإنه ال يدري أين باتت يدهيدخل يده يف اإلناء حىت يغسلها ثال
فإذا أجزأت . ٣" إمنا جيزئ أحدكم إذا ذهب إىل الغائط ثالثة أحجار منقية: "إال ما يزيل حقيقتها وقال عليه السالم

 جناسة الكلب واخلنزير قياسا وعنه سبع مرات يف غري، ثالثة أحجار يف االستجمار فاملاء أوىل ألنه أبلغ يف االنقاء
  .عليها وعنه مرة قياسا على النجاسة على األرض

صبوا على بول : "وإن كانت النجاسة على األرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى اهللا عليه وسلم: "مسألة
  .٧" من ماء ٦سجال: "ويف رواية، " من ماء ٥ذنوبا ٤األعرايب
وهو أن يغمره باملاء وإن مل يزل عينه ملا روت أم قيس " لذي مل يأكل الطعام النضحوجيزئ يف بول الغالم ا: "مسألة

بنت حمصن أهنا أتت بابن هلا صغري مل يأكل الطعام إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأجلسه يف حجره فبال على 
  .٨متفق عليه. فدعا مباء فنضحه ومل يغسله: ثوبه

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
 -٢: ومسلم يف. ١٦٢: حديث رقم: باب االستجمار وترا -٢٦: كتاب الوضوء -٤: اه البخاري يفرو - ٢

: باب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإلناء قبل غسلها ثالثا – ٢٦: كتاب الطهارة
  .٨٨، ٨٧حديث رقم 

  .١حديث رقم : باب االستطابة -١٠: كتاب الوضوء -: رواه الدارمي بنحوه يف - ٣
ساكنوا البادية من العرب الذين ال يقيمون يف : األعراب: ٣/٢٠٢ابن األثري يف النهاية : األعرايب قال: قوله - ٤

  .اهـ. وال يدخلوهنا إال حلاجة، األمصار
الدلو : وقال ابن فارس. الدلو مألى ماء: قال اخلليل: ١/٣٨٧ذنوبا قال احلافظ يف فتح الباري : قوله - ٥
  .اهـ. واليقال هلا وهي فارغة ذنوب، فيها ماء قريب من املليء : وقال ابن السكيت. عظيمةال



  .وجيمع على سجال. الدلو املألى ماء: السجل: ٢/٣٤٤سجال قال ابن األثري يف النهاية : قوله - ٦
حصلت يف  باب صب املاء على البول وغريه من النجاسات إذا -٨: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ٧

  .١٠٠، ٩٩، ٩٨: حديث رقم: املسجد
كتاب  -٢: ومسلم يف. ٢٢٣حديث رقم : باب بول الصبيان -٥٩: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ٨

  .١٠٤حديث رقم : باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله_ ٣١: الطهارة

ما ال يفحش يف النفس ومين اآلدمي وبول ما  وحد اليسري هو، ويسري الدم وما تولد منه من القيح والصديد وحنوه
  .يؤكل حلمه طاهر
  ـــــــ

  :ويف كيفية تطهريه روايتان" وكذلك املذي: "مسألة
يا رسول اهللا فكيف مبا : كنت ألقى من املذي شدة وعناء فقلت: إحدامها جيزئ نضحه ملا روى سهل بن حنيف قال

حديث : قال الترمذي". فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه يكفيك أن تأخذ كفا من ماء: "أصاب ثويب منه؟ قال
وألنه جناسة من كبري أشبه  ٢جيب غسله ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه: والثانية. ١صحيح
وعنه أنه كاملين ألنه خارج بسبب الشهوة أشبه املين ويعفى عن يسريه ألنه يشق التحرز منه لكونه خيرج من . البول

  .غري اختيار
ألنه ال ميكن التحرز منه فإن " وما تولد منه من القيح والصديد"يف غري املائعات " ويعفى عن يسري الدم: "مسألة

. وروي عن مجاعة من الصحابة الصالة مع الدم ومل يعرف هلم خمالف. الغالب أن اإلنسان ال خيلو من حكة أو بثرة
إن الفاحش ما : الذي استقر عليه قوله: قال اخلالل: ول ابن عباسلق" وحد اليسري هو ما ال يفحش يف النفس"

  .يستفحشه كل إنسان يف نفسه
. طاهر ألن عائشة رضي اهللا عنها كانت تفرك املين من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" ومين اآلدمي: "مسألة

يسريه كالدم ألن عائشة رضي اهللا عنها وعنه أنه جنس ويعفى عن . وألنه بدء خلق اآلدمي أشبه الطني. ٣متفق عليه
وعنه ال يعفى عن يسريه ألنه ميكن . ٤حديث صحيح. كانت تغسله من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .التحرز منه
  ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر العرنيني أن يشربوا من أبوال" وبول ما يؤكل حلمه طاهر: "مسألة

  ـــــــ
وأبو داود . ١١٥حديث رقم : باب ما جاء يف املذي يصيب الثوب -٨٤: ي يف أبواب الطهارةرواه البخار - ١
باب  -٧٠: كتاب الطهارة -١: وابن ماجه يف. ٢١٠حديث رقم : باب املذي -٨٢: كتاب الطهارة -١: يف

  .٣/٤٨٥وأمحد يف املسند . ٥٠٧حديث رقم : الوضوء من املذي
: ومسلم يف. ٢٦٩حديث رقم : باب غسل املذي والوضوء منه -١٣: لكتاب الغس -٥: رواه البخاري يف - ٢
  .١٧حديث رقم : باب املذي -٤: كتاب احليض -٣
: وأبو داود يف. ١٠٦,١٠٥حديث حديث رقم : باب حكم املين-٣٢كتاب الطهارة  -٢: رواه مسلم يف - ٣
هذا حديث حسن : وقال. ١١٦حديث رقم : باب ما جاء يف املين يصيب الثوب -٨٥: كتاب الطهارة -١

  .صحيح



 -٢: ومسلم يف. ٢٢٩حديث رقم : باب غسل املين وفركه -٦٤: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ٤
  .١٠٨حديث رقم : باب حكم املين -٣٢: كتاب الطهارة

  باب اآلنية

ال : " عليه وسلم قالملا روى حذيفة أن النيب صلى اهللا، ال جيوز استعمال آنية الذهب والفضة يف طهارة وال غريها
وحكم املضبب هبما " . تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة

  .حكمهما إال أن تكون الضبة يسرية
  ـــــــ

وال ختلو " لغنمصلوا يف مرابض ا: "وقال عليه السالم. ١إبل الصدقة وألباهنا ولو كان جنسا ما أمرهم به متفق عليه
إمنا أذن يف شرب : فإن قيل ٢حديث حسن: قال الترمذي. من أبعارها ومل يكن هلم مصليات فدل على طهارته

إن اهللا مل جيعل فيما حرم عليكم : "ال يصح ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أبوال اإلبل للتداوي قلنا
" إن اهللا مل جيعل يف حرام شفاء: "واه ابن أيب الدنيا يف ذم املسكرورواه أمحد يف كتاب األشربة ويف لفظ ر" . شفاء

  .وحكم الروث واملين حكم البول قياسا عليه، وعنه أنه جنس ألنه رجيع من حيوان أشبه بول ما ال يؤكل حلمه
  باب اآلنيية

 صلى اهللا عليه وسلم ال جيوز استعمال آنية الذهب والفضة يف طهارة وال غريها ملا روى حذيفة أن النيب: "مسألة
وقال عليه " . ٣ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة: "قال

توعد عليه بالنار . ٥متفق عليهما" . يف بطنه نار جهنم ٤الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة فإمنا جيرجر: "السالم
  وألن، فدل على حترميه

  ـــــــ
 -٢٨: ومسلم يف. ٩٧حديث رقم : باب أبوال اإلبل والدواب -٦٦: كتاب الوضوء -: رواه البخاري يف - ١

  .١١، ١٠، ٩حديث رقم : باب حكم احملاربني املرتدين -٢: كتاب القسامة
: والترمذي يف. ١٨٤حديث رقم : باب الوضوء من حلوم اإلبل -٢٥: كتاب احليض -٣: رواه مسلم يف - ٢
حديث حسن : وقال. ٣٨٤حديث رقم : باب ما جاء يف الصالة يف مرابض الغنم -١٤٢: تاب الصالةك -٢

حديث : الصالة يف أعطان اإلبل ومراح الغنم: باب -١٢: كتاب املساجد واجلماعات -٤: وابن ماجه يف. صحيح
  .٧٦٩، ٧٦٨رقم 
  .٤رقم  حديث: باب آنية الفضة -٢٨: كتاب األشربة -٧٤: رواه البخاري يف - ٣
مث جيم ، وسكون الراء، وفتح اجليم، بضم التحتانية: ١٠/٩٩قال احلافظ يف فتح الباري ، جيرجر: قوله - ٤

. حنو صوت اللجام يف فك الفرس، وهو صوت يردده البعري يف حنجرته إذا هاج، من اجلرجرة: مث راء، مكسورة
  .اهـ
 -٣٧: ومسلم يف. ٥٦٣٤حديث رقم : الفضة باب آنية -٢٨: كتاب األشربة -٧٤: رواه البخاري يف - ٥

  .٢,١رقم : باب حترمي استعمال أواين الذهب والفضة -١: كتاب اللباس والزينة



  من الفضة وجيوز استعمال سائر اآلنية الطاهرة واختاذها واستعمال أواين أهل
  ـــــــ

  .فيه سرفا وخيالء وكسر قلوب الفقراء
، "إال أن تكون الضبة يسرية من الفضة"نه إذا استعمله فقد استعملهما أل" وحكم املضبب هبما حكمهما: "مسألة

كتشعب القدح فال بأس هبا إذا مل يباشرها باالستعمال ملا روي أن قدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انكسر 
ردت واشترط أبو اخلطاب أن يكون حلاجة ألن الرخصة و ١.رواه البخاري. فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضة

  .يباح من غري حاجة ألنه يسري: وقال القاضي، يف شعب القدح وهو حلاجة
وغري مثينة ، ولو كانت مثينة مثل الياقوت والبلور والعقيق" وجيوز استعمال سائر اآلنية الطاهرة واختاذها: "مسألة

 ٣تور من حجارةو ٢كاخلزف واخلشب والصفر واجللود؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ من تور من صفر
وإمنا جاز استعمال الثمني ألنه ليس فيه  -روى البخاري من تور الصفر-واغتسل من جفنة  ٥وإداوة ٤ومن قربة

  .كسر قلوب الفقراء ألنه ال يعرفه إال خواص الناس
  " .وجيوز استعمال أواين أهل الكتاب وثياهبم ما مل تعلم جناستها: "مسألة

ة كاليهود فأوانيهم طاهرة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أضافه يهودي خببز وإهالة من ال يستحل امليت: وهم قسمان
من يستحل : والثاين. أخرجه اإلمام أمحد رمحه اهللا يف الزهد وتوضأ عمر رضي اهللا عنه من جرة نصرانية. سنخة

وما استعملوه فهو جنس ملا  ،امليتات كعباد األصنام واجملوس وبعض النصارى فما مل يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر
ال تأكلوا : "يا رسول اهللا إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل يف آنيتهم؟ قال: قلت: روى أبو ثعلبة اخلشين قال

  وما شك يف استعماله فهو. متفق عليه. ٦" فيها إال أن ال جتدوا غريها فاغسلوها مث كلوا فيها
  ـــــــ

  .٥٦٣٨حديث رقم : باب الشرب من قدح النيب وآنيته -٣٠: ألشربةكتاب ا -٧٤: رواه البخاري يف- ١
حديث رقم : باب الغسل والوضوء يف صالة الليل وقيامه -٤٥: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ٢

١٩٧.  
  .٦/٣٧٩رواه أمحد يف املسند  - ٣
  .١٩٢حديث رقم : وقيامهباب الدعاء يف صالة  -٢٦: كتاب صالة املسافرين وقصرها -٦: رواه مسلم يف - ٤
  .٢٠٣حديث رقم : باب املسح على اخلفني -٤٨: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ٥
  .٨حديث رقم : كتاب الذبائح والصيد بالكالب املعلمة -٧٢: رواه البخاري يف - ٦

  وصوف امليتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة، الكتاب وثياهبم ما مل تعلم جناستها
  ـــــــ

وذكر أبو اخلطاب أن أواين الكفار طاهرة كذلك ويف كراهية استعماهلا روايتان . ر؛ ألن األصل طهارتهطاه
ال يكره ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أكل فيها فأما ثياهبم فما مل يلبسوا أو : والثانية. يكره هلذا احلديث: إحدامها

 صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من عال من ثياهبم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر؛ ألن النيب
فيحتمل وجوب ، أحب إيل أن يعيد إذا صلى فيها: وما القى عوراهتم فقال اإلمام أمحد رضي اهللا عنه، نسج الكفار

اإلعادة وهو قول القاضي ألهنم يتعبدون بالنجاسة، وحيتمل أن ال جيب وهو قول أيب اخلطاب ألن األصل الطهارة 
وعنه أن من ال حتل ذبيحتهم ال يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إال بعد غسلها حلديث أيب .  تزول عنها بالشكفال



  .ثعلبة؛ ألنه يدل على غسل آنية من ال حتل ذبيحته لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حالال
له املوت فال ينجس باملوت كالبيض إذا كان يف ألنه ال روح فيه وال حي" وصوف امليتة وشعرها طاهر: "مسألة

الدجاجة ودليل أنه ال روح فيه أنه ال حيس وال يأمل وألنه لو انفصل حال احلياة كان طاهرا ولو كانت فيه حياة 
. ١حديث حسن غريب: رواه الترمذي مبعناه وقال" . ما أبني من حي فهو ميت: " لتنجس بذلك لقوله عليه السالم

  .يدل على احلياة بدليل احلشيش والبيضوالنمو ال 
ملا روى أمحد يف مسنده بإسناده عن عبد اهللا بن عكيم أن النيب " وكل جلد ميتة دبغ أو مل يدبغ فهو جنس: "مسألة

كنت رخصت لكم يف جلود امليتة فإذا أتاكم كتايب هذا فال تنتفعوا منها : "صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل جهينة
قال ، ٢قال اإلمام أمحد إسناده جيد يرويه حيىي بن سعيد عن شعبة عن احلكم عن ابن أيب ليلى. " بإهاب وال عصب

كان أمحد بن حنبل يذهب إىل هذا احلديث ملا ذكر فيه قبل وفاته بشهرين : مسعت أمحد بن احلسن يقول: الترمذي
حلديث ملا اضطربوا يف إسناده حيث هذا آخر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ترك أمحد هذا ا: وكان يقول

. وألنه جزء من امليتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم. عن عبد اهللا بن عكيم عن أشياخ من جهينة: روى بعضهم فقال
هال انتفعتم : "وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال احلياة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال

. ٣رواه مسلم" . أال أخذوا إهاهبا فدبغوه فانتفعوا به: "ويف لفظ" . إمنا حرم أكلها: "قال. ميتةإهنا : قالوا" جبلدها
  .٤"إذا دبغ اإلهاب فقد طهر: "ويف حديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ـــــــ
  .١٤٨٠حديث رقم : باب ما قطع من احلي فهو ميت -١٢: كتاب الصيد -١٦: رواه الترمذي - ١
  .٣١١و  ٤/٣١٠املسند : رواه أمحد يف - ٢
  .١٠٥حديث رقم : باب طهارة جلود امليتة بالدباغ: كتاب احليض -٣: رواه مسلم يف - ٣
  .١٠٥حديث رقم : باب طهارة جلود امليتة بالدباغ -٢٧: كتاب احليض -٣: رواه مسلم يف - ٤

وحيوان املاء الذي ال يعيش إال فيه لقول ، دميدبغ أو مل يدبغ فهو جنس وكذلك عظامها وكل ميتة جنسة إال اآل
وما ال نفس له سائله إذا مل يكن متولدا " . هوالطهور ماؤه احلل ميتته: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البحر

  .من النجاسات
  ـــــــ

  .} كُُم الَْمْيتَةُُحرَِّمْت َعلَْي{: ألن ذلك من أجزائها فيدخل يف عموم قوله سبحانه" وكذلك عظامها: "مسألة
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم " إال اآلدمي" ١} ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيتَةُ{: لقوله سبحانه" وكل ميتة جنسة: "مسألة

ومل يفرق بني احلياة واملوت وألنه لو جنس باملوت . ٢متفق عليه" . سبحان اهللا إن املؤمن ال ينجس: "قال أليب هريرة
وعنه ما يدل على جناسته باملوت ألنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر ، ألنه يكون تكثريا للنجاسة مل جيب غسله
  .احليوانات
طاهر إذا مات حالل األكل لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف " وحيوان املاء الذي ال يعيش إال فيه: "مسألة
أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ {: وقال اهللا سبحانه. ٣حسن صحيححديث : قال الترمذي". هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "البحر

  .وحل األكل يدل على الطهارة ألن النجس ال حيل أكله. ٤} الَْبْحرِ َوطََعاُمُه مََتاعاً لَكُْم
ألن النيب صلى اهللا عليه " إذا مل يكن متولدا من النجاسات"إذا مات فهو طاهر " وما ال نفس له سائله: "مسألة

ثالث مرات مث ليطرحه فإن يف أحد جناحيه  -أي يغمسه-إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليمقله : "وسلم قال



ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : قال ابن املنذر. ٥" شفاء ويف اآلخر داء وأنه يتقي بالذي فيه الداء
وت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده ألن الظاهر أنه مي: ذلك ولوال أنه طاهر بعد موته ملا أمر مبقله ثالثا

وأما ما تولد من النجاسات ، وألنه ال نفس له سائلة أشبه دود اخلل فإنه ال ينجس املائع الذي تولد منه إمجاعا
  .فينجس ألن أصله جنس

  ـــــــ
  .سورة املائدة ٣آية  - ١
كتاب  -٣: ومسلم يف. ٢٨٣رقم  حديث: باب عرق اجلنب -٢٣: كتاب الغسل -٥: رواه البخاري يف - ٢

  .١١٧,١١٦حديث رقم : باب الدليل على أن املسلم ال ينجس -٢٩: احليض
  .٦٩حديث رقم : باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور -٥٢: كتاب الطهارة -١: رواه الترمذي يف- ٣
  .سورة املائدة ٩٦آية  - ٤
  .٥٧٨٢حديث رقم : اب يف اإلناءإذا وقع الذب -٥٨: كتاب الطب -٧٦: رواه البخاري يف - ٥

  .باب قضاء احلاجة
  بسم اهللا أعوذ باهللا من اخلبث: يستحب ملن أراد دخول اخلالء أن يقول

  ـــــــ
  باب قضاء احلاجة

  ملا روي عن علي رضي اهللا" بسم اهللا: يستحب ملن أراد دخول اخلالء أن يقول: "مسألة

غفرانك احلمد هللا الذي أذهب عين األذى : "إذا خرج قالو. ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، واخلبائث
، وال يدخله بشئ فيه ذكر اهللا تعاىل إال من حاجة، ويقدم رجله اليسرى يف الدخول واليمىن يف اخلروج" وعافاين

  ويعتمد يف جلوسه على
  ـــــــ

: إذا دخل الكنيف أن يقولستر ما بني اجلن وعورات بين آدم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنه قال
: ويقول أيضا ما روى أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دخل اخلالء قال، ١رواه ابن ماجه" . بسم اهللا

ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ، ٢متفق عليه" . اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث"
اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس اخلبيث املخبث : يقول إذا دخل مرفقه ال يعجز أحدكم أن: "وسلم يقول

اخلبث بضم الباء : واخلبائث وقيل، الشر: اخلبث بسكون الباء: قال أبو عبيد. ٣رواه ابن ماجه" . الشيطان الرجيم
  .ذكور الشياطني وإناثهم: واخلبائث
ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها "  األذى وعافاينغفرانك احلمد هللا الذي أذهب عين: وإذا خرج قال: "مسألة
وملا ، ٤رواه أبو داود والترمذي". غفرانك: "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من اخلالء قال: قالت

  .٥أخرجه ابن ماجه، كان يقول ذلك إذا خرج: روى أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ألن اليسرى لألذى واليمىن ملا سواه" لدخول واليمىن يف اخلروجويقدم رجله اليسرى يف ا: "مسألة
كان رسول اهللا صلى اهللا : "تنزيها له وقد روى أنس قال" وال يدخله بشيء فيه اسم اهللا تعاىل إال من حاجة: "مسألة



: ه ألن فيهوقيل إمنا وضع خامت. ٦هذا حديث منكر: رواه أبو داود وقال" . عليه وسلم إذا دخل اخلالء وضع خامته
  .فإن احتاج إىل ذلك دخل به وستره ألهنا حالة ضرورة، حممد رسول اهللا فإن أدار يف فصه إىل باطن كفه فال بأس

  ألنه أسهل خلروج اخلارج وروى" ويعتمد يف جلوسه على رجله اليسرى: "مسألة
  ـــــــ

  .٢٩٧حديث رقم : خل اخلالءباب ما يقول الرجل إذا د -٩: كتاب الطهارة -١: رواه ابن ماجه يف - ١
  .١٢٢حديث رقم : كتاب ما يقول عند اخلالء -٩: كتاب الوضوء: رواه البخاري يف - ٢
قال ، ٢٩٩: حديث رقم: باب ما يقول الرجل إذا دخل اخلالء -٩: كتاب الطهارة -١: رواه ابن ماجه يف - ٣

  .موضوع: وقال ابن حبان. إسناده ضعيف: يف الزوائد
. ٣٠حديث رقم : باب ما يقول الرجل إذا خرج من اخلالء -١٧: كتاب الطهارة -١: داود يفرواه أبو  - ٤

  .وقال حسن غريب. ٧حديث رقم : باب ما يقول إذا خرج من اخلالء -٥: كتاب الطهارة -١: والترمذي يف
  .٣٠٠حديث رقم : باب ما يقول إذا خرج من اخلالء -١: رواه ابن ماجه يف - ٥
  .١٩حديث رقم : باب اخلامت يكون فيه ذكر اهللا يدخل به اخلالء ١٠: كتاب الطهارة -١: ود يفرواه أبو دا - ٦

رجله اليسرى وإن كان يف الفضاء أبعد واستتر ويرتاد لبوله موضعا رخوا وال يبول يف ثقب وال شق وال طريق وال 
  ظل نافع وال حتت شجرة مثمرة وال يستقبل

  ـــــــ
رواه الطرباين يف . ا رسول صلى اهللا عليه وسلم إذا أتينا اخلالء أن نتوكأ على اليسرىعلمن: سراقة بن مالك قال

  .١معجمه
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ذهب أبعد : ملا روى املغرية قال" وإن كان يف الفضاء أبعد واستتر: "مسألة

انطلق حىت  -يعين الرباز  -م إذا أراد اخلالء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: وعن جابر قال. ٢رواه أبو داود
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد يف : ويف مسلم عن املغرية قال ٣ال يراه أحد رواه أبو داود
من أتى الغائط فليستتر فإن مل جيد إال أن : "ويستتر ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ٤املذهب حىت توارى عين

  .٥خرج ومعه درقة فاستتر هبا مث بال روامها أبو داود: ويف حديث، " كثيبا من رمل فليستدبره جيمع
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال أبو موسى. لكيال يترشش عليه منه" ويرتاد لبوله موضعا رخوا: "مسألة

  .٧رواه أبو داود" يبول فلريتد لبوله إذا أراد أحدكم أن: "يف أصل جدار فبال مث قال ٦فأراد أن يبول فأتى دمثا
ملا روى أبو داود عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه " وال يبول يف ثقب وال شق: "مسألة

وال يؤمن أن  ٨يقال إهنا مساكن اجلن: وما يكره من البول يف اجلحر؟ قال: وسلم هنى أن يبال يف اجلحر قيل لقتادة
  .أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه، حيوان فيلسعه خيرج منه
ألنه يؤذي الناس بذلك وقال رسول اهللا صلى اهللا " وال يبول يف طريق وال ظل نافع وال حتت شجرة مثمرة: "مسألة

  الذي يتخلى يف: "وما الالعنان؟ قال: قالوا، "اتقوا الالعنني: "عليه وسلم
  ـــــــ

  .اـه. فيه رجل مل يسم: وقال، وعزاه إىل الطرباين يف الكبري، ١/٢٠٦جممع الزوائد أورده اهليثمي يف - ١
  .١حديث رقم : باب التخلي عند قضاء احلاجة -١: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٢
  .٢حديث رقم: املصدر عاليه - ٣



  .٧٧ حديث رقم: باب املسح على اخلفني -٢٢كتاب الطهارة  -٢: رواه مسلم يف - ٤
-١١: والثاين يف. ٣٥حديث رقم : باب االستتار يف اخلالء -١٨: كتاب الطهارة -١: روامها أبو داود يف- ٥

  .٢٢حديث رقم : باب االسترباء من البول
، والرمل الذي ليس مبتبلد، وهو األرض السهلة الرخوة، أصله من الدمث: ٢/١٣٢دمثا قال يف النهاية : قوله - ٦

  .اهـ. وَدْمث، فهو َدِمث. إذا الن وسهل: ن دَِمثادَِمث املكا: يقال
  .٣حديث رقم : باب الرجل يتبوأ لبوله -٢: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٧
  .٢٩حديث رقم : باب النهي عن البول يف احلجر -١٦: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٨

ال تستقبلوا القبلة بغائط : "لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموال يستقبل القبلة وال يستدبرها ، مشسا وال قمرا
  وجيوز ذلك يف البنيان وإذا انقطع البول مسح" وال بول وال تستدبروها

  ـــــــ
  .١أخرجه مسلم" طريق الناس أو يف ظلهم

: أبو أيوب األنصاري قاليف الفضاء؛ ملا روى " وال يستقبل القبلة"، تكرميا هلما" وال يستقبل مشسا وال قمرا: "مسألة
" . إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال يوهلا ظهره شرقوا أو غربوا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت حنو القبلة فننحرف عنها ونستغفر اهللا عز وجل متفق : قال أبو أيوب
إذا جلس أحدكم إىل حاجته : "رة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوملسلم عن أيب هري. ٢عليه

  " .٣فال يستقبل القبلة وال يستدبرها
رقيت يوما : إحدامها ال جيوز للخرب واألخرى جيوز ملا روى ابن عمر قال: ويف استدبارها يف الفضاء روايتان: مسألة

  .٤ه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليهعلى بيت حفصة فرأيت النيب صلى اهللا علي
إحدامها ال جيوز لعموم النهي واألخرى جيوز ملا روى عراك عن عائشة أن : ويف استقباهلا يف البنيان روايتان: مسألة

ستقبلوا أقد فعلوها؟ ا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم قال
أحسن ما روي يف الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسال فإن خمرجه حسن ومساه : قال اإلمام أمحد". مبقعدي القبلة

رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة مث : وعن مروان األصغر قال. مرسال؛ ألن عراكا مل يسمع من عائشة
إمنا هني عنه يف الفضاء فإذا كان بينك وبني : ي عن هذا؟ قاليا أبا عبد الرمحن أليس قد هن: فقلت. جلس فبال إليها

  .٥رواه أبو داود. القبلة شيء يسترك فال بأس
ليخرج ما قرب من رأس الذكر وال خيرج " واذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إىل رأسه مث ينتره ثالثا: "مسألة

  .بعد االستنجاء
  ملا روى أبو قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم" اوال ميس ذكره بيمينه وال يستجمر هب: "مسألة

  ـــــــ
  .٦٨حديث رقم : باب النهي عن التخلي يف الطرق والظالل -٢٠: كتاب الطهارة -٢: رواه مسلم يف - ١
ومسلم . ٣٩٤حديث رقم : باب قبلة أهل املدينة وأهل الشام -٢٩: كتاب الصالة -٨: رواه البخاري يف - ٢
  .٥٩حديث رقم : باب االستطابة -١٧: طهارةكتاب ال -٢: يف
  .٦٠حديث رقم : باب االستطابة -١٧: كتاب الطهارة -٢: رواه مسلم يف- ٣
 -٢: ومسلم يف. ١٤٨حديث رقم : باب التربز يف البيوت -١٤: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ٤



  .٦٢، ٦١حديث رقم : باب االستطابة -١٧كتاب الطهارة 
  .١١حديث رقم : باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة -٤: كتاب الطهارة -١: داود يف رواه أبو - ٥

من أصل ذكره إىل رأسه مث ينتره ثالثا وال ميس ذكره بيمينه وال يستجمر هبا مث يستجمر وترا مث يستنجي باملاء فإن 
  وإمنا جيزئ، اقتصر على االستجمار أجزأه

  ـــــــ
كانت ميني رسول : وقالت عائشة. ١متفق عليه" دكم ذكره بيمينه وال يتمسح من اخلالء بيمينهال ميسكن أح: "قال

  .٢اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى للخالء وما سواه من أذى أخرجه أبو داود
من استجمر : "يب داودوأل. ٣متفق عليه" من استجمر فليوتر: "لقوله عليه السالم" مث يستجمر وترا: "مسألة
  .٤من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج" فليوتر
مرن أزواجكن أن يتبعوا احلجارة املاء من أثر الغائط والبول فإين : ألن عائشة قالت" مث يستنجي باملاء: "مسألة

  .٥حديث صحيح: قال الترمذي. وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله. أستحيهم
إذا ذهب أحدكم إىل : "إذا أنقى وأكمل العدد لقوله عليه السالم" قتصر على االستجمار أجزأهفإن ا: "مسألة

  .٦رواه أبو داود" الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار فإهنا جتزئ عنه
مثل أن يتعدى إىل الصفحتني ومعظم احلشفة فال " وإمنا جيزئ االستجمار إذا مل يتعد اخلارج موضع احلاجة: "مسألة
  .إال املاء ألن ذلك نادر فلم جيزئ فيه املسح كيده جيزئ
إما حبجر ذي شعب ثالث أو بثالثه أحجار ألن النيب صلى اهللا " وال جيزئ أقل من ثالث مسحات منقية: "مسألة

ال يستنجي أحدكم بدون ثالثة : "وقال ٧أخرجه أبو داود" فإهنا جتزئ عنه: "عليه وسلم أمر بثالثة أحجار وقال
  .فإن مل ينق بثالث مسحات زاد حىت ينقي واإلنقاء أن خيرج األخري ليس عليه بلة. ٨اه مسلمرو" أحجار

  ـــــــ
ومسلم . ١٥٣حديث رقم : باب النهي عن االستنجاء باليمني -١٨: كتاب الطهارة -٤: رواه البخاري يف - ١
  .٢٢ حديث رقم: باب اإليتار يف االستنثار واالستجمار -١٨: كتاب الطهارة -٢: يف
  .٣٣حديث رقم : باب كراهية مس الذكر باليمني يف االسترباء -١٧: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٢
 -٢: ومسلم يف. ١٦١حديث رقم : باب االستنثار يف الوضوء -٢٥: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ٣

  .٢٢قم حديث ر: باب اإليتار يف االستنثار واالستجمار -٨: كتاب الطهارة
  .٣٥حديث رقم : باب االستتار يف اخلالء -١٨: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٤
  .١٩حديث رقم : باب ما جاء يف االستنجاء باملاء -١٥: كتاب الطهارة -١: رواه الترمذي يف - ٥
  .٤٠حديث رقم : باب االستنجاء باحلجارة -٢٠: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٦
  .انظر ختريج احلديث عاليه - ٧
  .٥٧حديث رقم : باب االستطابة -١٧: كتاب الطهارة -٢: رواه مسلم يف - ٨

االستجمار إذا مل يتعد اخلارج موضع احلاجة وال جيزئ أقل من ثالث حمات منقية وجيوز االستجمار بكل طاهر 
  .ويكون منقيا إال الروث والعظام وما له حرمة

  ـــــــ



رواه " إهنا ركس: "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ألقى الروثة وقال" االستجمار بكل طاهر وجيوز: "مسألة
  .١البخاري
  ألنه املقصود من االستجمار فال جيزئ الزجاج والفحم الرخو ألنه ال ينقي" ويكون منقيا: "مسألة
ال تستنجوا بالروث وال : "قالملا روى ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم " إال الروث والعظام: "مسألة

  .٢رواه الترمذي" بالعظام فإنه زاد إخوانكم من اجلن
يعين ال يستنجي مبا له حرمة كالطعام ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن االستجمار " وما له حرمة: "مسألة

 أن ال جيوز االستجمار به بالروث والرمة وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من اجلن أن ال نفسده عليهم فزادنا أوىل
وكذلك الورق املكتوب وما يتصل حبيوان كيده وذنبه وصوفه املتصل ، فإن حرمة بين آدم أعظم فحرمة زادهم أكثر

  به ألن له حرمة أشبه الطعام
  ـــــــ

  .١٥٦حديث رقم : باب ال يستنجي بروث -٢١: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ١
والترمذي . ٣٩حديث رقم : باب ما ينهى عنه أن يستنجى به -١٩: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٢
  .١٨حديث رقم : باب ما جاء يف كراهية ما يستنجى به -١٤: أبواب الطهارة -١: يف

  .باب الوضوء
ل بالنيات إمنا األعما: "ال يصح الوضوء وال غريه من العبادات إال أن ينويه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  بسم اهللا: مث يقول" وإمنا لكل امرئ ما نوى
  ـــــــ
  باب الوضوء

إمنا األعمال : "ال يصح الوضوء وال غريه من العبادات إال أن ينويه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "مسألة
  .١متفق عليه من حديث عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه" . بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

إذا تطهر الرجل : وهي سنة وليست واجبة ملا روى سعيد يف سننه عن مكحول أنه قال" بسم اهللا: مث يقول: "مسألة
  وذكر اسم اهللا تعاىل طهر جسده كله وإذا مل يذكر اسم اهللا

  ـــــــ
: ومسلم يف. ١حديث رقم : باب كيف كان بدء الوحي -١: كتاب بدء الوحي -١: رواه البخاري يف - ١
  .١٥٥حديث رقم ": إمنا األعمال بالنية: "باب قوله صلى اهللا عليه -٤٥: كتاب اإلمارة -٣٣

  يغسل كفيه ثالثا مث يتمضمض ويستنشق ثالثا جيمع بينها بغرفة واحدة أو ثالث مث
  ـــــــ

مية حني يتوضأ مل يطهر فيه إال مكان الوضوء وحنوه عن احلسن بن عمار وألن الوضوء عبادة فال جتب فيه التس
وعنه أهنا واجبة مع الذكر ملا روي أن ، كسائر العبادات أو طهارة فال جتب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة

إال أن اإلمام  ١رواه أبو داود والترمذي" . ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه: " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وال أعلم فيه حديثا له إسناد جيد ليس يثبت يف هذا حديث: أمحد رضي اهللا عنه قال



فأفرغ على يديه : "وذلك سنة ألن عثمان وصف وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" ويغسل كفيه ثالثا: "مسألة
وألن اليدين آلة نقل املاء إىل األعضاء ففي غسلهما احتياط جلميع . ٢متفق عليه" من إنائه فغسلهما ثالث مرات

  .الوضوء
ملا روى عبد اهللا بن زيد أن النيب صلى اهللا " تمضمض ويستنشق ثالثا جيمع بينها بغرفة واحدة أو ثالثمث ي: "مسألة

وروى البخاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ٣متفق عليه. عليه وسلم متضمض واستنشق ثالثا بثالث غرفات
لى اهللا عليه وسلم متضمض واستنثر متفق عليه وروى البخاري أن النيب ص. متضمض واستنشق ثالثا بثالث غرفات

  .وإن أفرد لك عضو ثالث غرفات جاز ألن الكيفية يف الغسل غري واجبة، ٤ثالثا ثالثا من غرفة واحدة
واملضمضة واالستنشاق واجبان يف الطهارتني الصغرى والكربى؛ ألن غسل الوجه فيهما واجب بغري خالف ومها 

ء إليهما إذا استدعاه وال يفطر بوضع الطعام فيهما وال حيد بوضع اخلمر من الوجه ظاهرا يفطر الصائم بوصول القي
وال تنشر حرمة الرضاع بوصول اللنب إليهما وجيب غسلهما من النجاسة وهذه أحكام الظاهر ولو كانا ، فيهما

  .باطنني النعكست هذه األحكام
ويف " من توضأ فليستنثر: "عليه السالموعنه أن االستنشاق وحده واجب ألن فيه أحاديث صحاحا ختصه منها قوله 

  متفق" فليجعل يف أنفه ماء مث ليستنثر: "رواية أليب داود
  ـــــــ

. ١٠٢، ١٠١حديث رقم : باب التسمية عند الوضوء -٤٧: كتاب الطهارة -١رواه أبو داود يف  - ١
. ١٠٢، ١٠١رقم حديث : باب ما جاء يف التسمية عند الوضوء -٢٠: كتاب الطهارة -١: والترمذي يف
وقال . ٢٦، ٢٥حديث رقم : باب ما جاء يف التسمية عند الوضوء -٢٠: كتاب الطهارة -١: والترمذي يف

  .اهـ. إسناده جيد: ١/٣٨الشيخ شاكر يف شرح سنن الترمذي 
 -٣: كتاب الطهارة -٢: ومسلم يف. ١٥٩حديث رقم : كتاب الوضوء ثالثا ثالثا -٤: رواه البخاري يف- ٢

  .٤، ٣حديث رقم : الوضوء وكماله باب صفة
ومسلم . ١٨٦حديث رقم : باب غسل الرجلني إىل الكعبني -٣٩: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ٣
  .١٨حديث رقم : باب يف وضوء النيب -٧: كتاب الطهارة -٢: يف
ث رقم حدي: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة -٤١: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ٤

١٩١.  

يغسل وجهه ثالثا من منابت شعر الرأس إىل ما احندر من اللحيني والذقن طوال ومن األذن إىل األذن عرضا وخيلل 
  حليته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه

  ـــــــ
ى اهللا عليه قال رسول اهللا صل: ويف رواية أليب داود عن ابن عباس قال ٢" من توضأ فليستنشق: "وملسلم ١عليهما
  .وهذا أمر يقتضي الوجوب ٣" استنثروا مرتني بالغتني أو ثالثا: "وسلم

وعنه أهنما واجبان يف الكربى دون الصغرى ألن الكربى جيب فيها غسل كل ما أمكن غسله من اجلسد كبواطن 
  .الشعور الكثيفة ومل ميسح فيها على احلوائل فوجبا فيها خبالف الصغرى

هه ثالثا من منابت شعر الرأس إىل ما احندر من اللحيني والذقن طوال ومن األذن إىل األذن مث يغسل وج: "مسألة
حديث علي أحسن شئ يف : ملا روي عن علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ ثالثا ثالثا قال الترمذي" عرضا



ويف حديث . ٥" ياء من قبليهذا وضوء األنب: "ويف رواية ابن ماجه توضأ ثالثا ثالثا وقال ٤هذا الباب وأصح
من توضأ حنو وضوئي هذا مث قام وركع ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما : "عثمان أنه توضأ ثالثا ثالثا وقال

وقوله من منابت شعر الرأس أي يف حق غالب الناس وال يعترب كل أحد يف نفسه بل . ٦رواه مسلم" تقدم يف ذنبه
الشعر يف الغالب واألقرع الذي ينزل شعره يف وجهه يغسل منه الذي ينزل عن  لو كان أصلع غسل إىل حد منابت

  .حد الغالب
وإن كانت "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيلل حليته " إن كانت كثيفة"كالشوارب " وخيلل حليته: "مسألة

غسلها وغسل الشعر  ألهنا إذا كانت تصف البشرة حصلت املواجهة بالبشرة فوجب" تصف البشرة لزمه غسلها
  .وإن كانت ال تصف البشرة حصلت املواجهة هبا فأجزأ غسلها عن غسل البشرة، الذي فيها تبعا هلا

  لقوله" مث يغسل يديه إىل املرفقني ثالثا ويدخل املرفقني يف الغسل: "مسألة
  ـــــــ

باب  -٢٦: و. ١٦١رقم : باب االستنثار يف الوضوء -٢٥: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ١
: باب اإليتار يف االستنثار واالستجمار -٨: كتاب الطهارة -٢: ومسلم يف. ١٦٢حديث رقم : االستجمار وترا

  .١٤٠حديث رقم : باب يف االستنثار -٥٤: كتاب الطهارة -١: وأبو داود يف. ٢٠حديث رقم 
  .٢١رقم : رواه مسلم يف املصدر عاليه - ٢
  .١٤١حديث رقم : صدر السابقامل: ورواه أبو داود يف - ٣
  .٤٤حديث رقم : باب ما جاء يف الوضوء ثالثا ثالثا -٣٤: كتاب الطهارة -١: رواه البخاري يف - ٤
قال يف . ٤٢٠حديث رقم : باب ما جاء يف الوضوء -٤٧: كتاب الطهارة وسننها -١: رواه ابن ماجه يف - ٥

  .الراوي عنه وكذا. هو العمي، هو ضعيف، يف إسناده زيد: الزوائد
  .٣حديث رقم : باب صفة الوضوء وكماله -٣: كتاب الطهارة -٢: رواه مسلم يف - ٦

غسلها مث يغسل يديه إىل املرفقني ثالثا ويدخلهما يف الغسل مث ميسح رأسه مع األذنني يبدأ بيديه من مقدمه مث ميرمها 
ا ويدخلهما يف الغسل وخيلل أصابعهما مث يرفع نظره مث يغسل رجليه إىل الكعبني ثالث، إىل قفاه مث يردمها إىل مقدمه

  إىل
  ـــــــ

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا توضأ أمر : وجيب غسل املرفقني ألن جابرا قال} ، وأيديكم إىل املرافق{: سبحانه
  .املاء على مرفقيه وهذا يصلح بيانا لآلية

وروى عبد اهللا بن زيد يف صفة  ١} ،امسحوا برؤوسكمو{: لقوله سبحانه" مث ميسح رأسه مع األذنني: "مسألة
فمسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب هبما إىل قفاه : "وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وامسحوا : لإللصاق فكأنه قال} ، برؤوسكم{: والباء يف قوله ٢متفق عليه" مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه
من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل : قال ابن برهان. } فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{: سكم كقولهرءو

واألذنان من : "أي أهنما من الرأس ميسحان معه لقوله صلى اهللا عليه وسلم" مع األذنني: "وقوله. اللغة مبا ال يعرفونه
عليه وسلم مسح برأسه و صدغيه وأذنيه مسحة واحدة  رواه أبو داود وروت الربيع أن النيب صلى اهللا ٣" الرأس

  .٤رواه الترمذي وصححه
وتوضأ النيب صلى اهللا عليه } وأرجلكم إىل الكعبني{: لقوله سبحانه" مث يغسل رجليه إىل الكعبني ثالثا: "مسألة



أقواما يتوضؤن وفعله مفسر جململ اآلية ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ٥وسلم فغسل رجليه متفق عليه
  .٦رواه مسلم" . ويل لألعقاب من النار: "وأعقاهبم تلوح فقال

وهو " أسبغ الوضوء وخلل األصابع: "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم للقيط بن صربة" وخيلل أصابعهما: "مسألة
  .٧حديث صحيح

لنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه إذا فرغ من وضوئه مث يقول ما روى عمر عن ا" مث يرفع نظره إىل السماء: "مسألة
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله : من توضأ فأحسن الوضوء مث قال: "قال

  فتح اهللا له أبواب اجلنة
  ـــــــ

  .سورة املائدة ٦آية  - ١
  .سبق خترجه - ٢
  .١٣٤رقم : النيبباب صفة وضوء  -٤٩: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف- ٣
: وقال. ٣٤حديث رقم : باب ما جاء أن مسح الرأس مرة -٢٦: أبواب الطهارة -١: رواه الترمذي يف - ٤

  .حديث حسن صحيح
  .سبق خترجيه يف حديث عبد اهللا بن زيد- ٥
  .٢٥حديث رقم : باب وجوب غسل الرجلني بكاملهما -٩: كتاب الطهارة -٢: رواه مسلم يف- ٦
  .١٤٢حديث رقم : باب يف االستنثار -٥٤: كتاب الطهارة: اود يفرواه أبو د - ٧

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله والواجب من ذلك النية : السماء فيقول
  والغسل مرة مرة ما خال الكفني ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا

  ـــــــ
  .١رواه مسلم" أيها شاءالثمانية يدخل من 

وهي شرط لطهارة األحداث كلها ملا روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه " والواجب من ذلك النية: "مسألة
. ٢متفق عليه" إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

  .ة وألهنا طهارة للصالة فاعتربت هلا النية كالتيمموألهنا عبادة فال تصح بغري نية كالصال
هذا وضوء من مل يتوضأ به مل يقبل : "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال" والغسل مرة مرة: "مسألة

الثا مث توضأ ثالثا ث" هذا وضوء من توضأه أعطاه اهللا كفلني من األجر: "مث توضأ مرتني مرتني وقال" اهللا منه صالة
يعين أن غسلهما غري " ما خال الكفني: "أخرجه ابن ماجه وقوله. ٣" هذا وضوئي ووضوء املرسلني قبلي: "وقال

  .واجب وقد ذكرنا ذلك يف السنن
حلديث عبد اهللا بن زيد وقد سبق وعنه جيزئ مسح بعضه ونقل عن سلمة بن األكوع " ومسح الرأس كله: "مسألة

عمر مسح اليافوخ ودليله ما روى املغري بن شعبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان ميسح مقدم رأسه وابن 
؛ وألن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس ٤مسح بناصيته وكمل املسح على عمامته

ى أبو قدر الناصية حلديث املغرية وحك: اليتيم وقيل رأسه واختلف أصحابنا يف قدر البعض اجملزئ قال القاضي
  .اخلطاب عن أمحد ال جيزئ إال مسح أكثره ألن األكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل

ألن اهللا سبحانه أمر بغسل األعضاء وذكر فيها أي األعضاء ما يدل على " وترتيب الوضوء على ما ذكرنا: "مسألة



فائدة والفائدة ها هنا الترتيب الترتيب فإنه أدخل ممسوحا بني مغسولني والعرب ال تقطع النظري عن نظريه إال ل
وسيقت اآلية لبيان الواجب فيكون واجبا وهلذا مل يذكر فيها شيئا من السنن وألنه مىت اقتضى اللفظ الترتيب كان 

  .مأمورا به
  ـــــــ

  .١٧حديث رقم : باب الذكر املستحب عقب الوضوء -٦: كتاب الطهارة -٢: رواه مسلم يف - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .ق خترجيهسب - ٣
  .٨٣، ٨١حديث رقم : باب املسح على الناصية والعمامة -٢: رواه مسلم يف - ٤

وغسل الكفني واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق ، واملسنون التسمية. وال يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبله
  ،إال أن يكون صائما وختليل اللحية واألصابع

  ـــــــ
حكى وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر ملا يف كتاب اهللا واألمر يقتضي الوجوب وكل من 

  .أي مبثله" ١هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به: "تعاىل وتوضأ النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتبا وقال
ست واجبة ألن إحدامها لي: وذلك هو املواالة وفيها روايتان" وال يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبله: "مسألة

املأمور به الغسل وقد أتى به والثانية هي واجبة ألن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه روى أن رجال ترك موضع ظفر 
وروى . ٢فرجع مث صلى رواه ومسلم" ارجع فأحسن وضوءك: "من قدمه فأبصره النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
أى رجال يصلي ويف ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره أبو داود واألثرم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ر

: ذكر أبو عبد اهللا إسناد هذا احلديث قلت له: وقال األثرم، ٣النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصالة
وال : بني الغسل وقولهنعم ولو مل جتب املواالة أجزأه غسلها وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم واىل : إسناده جيد؟ قال

التفريق املبطل ما يفحش يف العادة : قال ابن عقيل، يعين يف الزمان املعتدل. يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبله
  .ألنه مل حيد يف الشرع فريجع فيه إىل العادة كالتفريق واإلحراز

ملبالغة يف املضمضة واالستنشاق إال وا"وقد سبق أيضا " وغسل الكفني"وقد سبق بيانه " واملسنون التسمية: "مسألة
وصفة املبالغة اجتذاب املاء بالنفس إىل أقصى األنف ويف املضمضة وهي إدارة املاء يف أقصى الفم " أن يكون صائما

وبالغ يف االستنشاق إال أن : "وهو مستحب إال أن يكون صائما لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم للقيط بن صربة
  .٤حديث صحيح: الترمذي وقال أخرجه" تكون صائما

أن النيب صلى اهللا : مستحب أيضا ملا روى ابن عباس" ومسح األذنني"وقد سبق " وختليل اللحية واألصابع: "مسألة
  .٥حديث صحيح: قال الترمذي، مسح برأسه وأذنيه ظاهرمها وباطنهما: عليه وسلم

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .٣١حديث رقم : باب وجوب استيعاب مجيع أجزاء حمل الطهارة -١٠: كتاب الطهارة -٢: رواه مسلم يف- ٢
  .١٧٥حديث رقم : باب تفريق الوضوء -٦٦: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٣
  .سبق خترجيه- ٤
  .٣٦حديث رقم : باب ما جاء يف مسح األذنني -٢٨: كتاب الطهارة -١: رواه الترمذي يف - ٥



وتكره الزيادة عليها واإلسراف يف املاء ويسن . والغسل ثالثا ثالثا، من قبل املياسروغسل امليا، ومسح األذنني
  السواك عند تغري الفم وعند القيام من النوم

  ـــــــ
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيب التيمن يف تنعله وترجله : لقول عائشة" وغسل امليامن قبل املياسر: "مسألة

إذا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال. ١عليه متفق. وطهوره ويف شأنه كله
وحكى علي وعثمان رضي اهللا عنهما وضوء النيب صلى اهللا ، ٢رواه أبو داود و ابن ماجه" توضأمت فابدؤوا مبيامنكم

  .٣عليه وسلم فبدأ باليمىن قبل اليسرى روامها أبو داود
هذا وضوئي ووضوء املرسلني : "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ ثالثا ثالثا مث قال" الثاوالغسل ثالثا ث: "مسألة
  .٤أخرجه ابن ماجه" . قبلي
جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا : ملا يف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال" وتكره الزيادة عليها: "مسألة

أخرجه أبو " هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم: "ثا مث قالعليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثالثا ثال
  .٥داود والنسائي وابن ماجه

: قال" ال تسرف: "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال" ويكره اإلسراف يف املاء: "مسألة
  .٦واه ابن ماجهر" نعم وإن كنت على هنر جار: "يا رسول اهللا أيف املاء إسراف؟ قال

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يف مجيع األوقات ألن عائشة رضي اهللا عنها قالت" ويسن السواك: "مسألة
السواك : "وروى أمحد يف املسند أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ٧رواه مسلم" . إذا دخل بيته بدأ بالسواك"

وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان كثريا . ٨عائشة تعليقارواه البخاري عن " مطهرة للفم مرضاة للرب
  .ما يولع بالسواك
  ـــــــ

ومسلم . ١٦٨حديث رقم : باب التيمن يف الوضوء والغسل -٣١: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ١
  .٦٧حديث رقم : باب التيمن يف الطهور وغريه -١٩: كتاب الطهارة -٢: يف
 -١: وابن ماجه يف. ٤١٤١حديث رقم : باب يف االنتعال -٤٢: كتاب اللباس -٤١: اود يفرواه أبو د- ٢

  .٤٠٢حديث رقم : باب التيمن يف الوضوء -٤٢: كتاب الطهارة
  .١١١، ١٠٨، ١٠٦حديث رقم : باب صفة وضوء النيب -٤٩: كتاب الطهارة -١: روامها أبو داود يف - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
 -١: والنسائي يف. ١٣٥حديث رقم : باب الوضوء ثالثا ثالثا-٥٠: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف- ٥

باب  -٤٨: كتاب الطهارة -١: وابن ماجه يف. ١حديث رقم : باب االعتداء يف الوضوء -١٠٦: كتاب الطهارة
  .٤٢٢حديث رقم : ما جاء يف القصد يف الوضوء

  .إسناده ضعيف: وقال يف الزوائد. ٤٢٥حديث رقم : املصدر عاليه: رواه ابن ماجه يف - ٦
  .٤٤حديث رقم : باب السواك -١٥: كتاب الطهارة -٢: رواه مسلم يف- ٧
  .باب سواك الرطب واليابس للصائم -٢٧: كتاب الصوم -٣٠: رواه البخاري يف - ٨

" ند كل صالةلوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك ع: "وعند الصالة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ويستحب يف سائر األوقات إال للصائم بعد الزوال



  ـــــــ
وعند القيام من . "ألن األصل استحبابه إلزالة الرائحة" عند تغري الفم: "ويتأكد استحبابه يف ثالثة مواضع: مسألة
. ١بالسواك متفق عليه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه: ملا روى حذيفة قال" النوم

لوال أن أشق على : "شاصه وماصه إذا غسله وعند الصالة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يعين يغسله يقال
  .٢متفق عليه" أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة

ال خيتلف : فال يستحب قال ابن عقيل" إال للصائم بعد الزوال"ملا سبق " ويستحب يف سائر األوقات: "مسألة
يكره ألنه يزيل خلوف فم : إحدامها: املذهب أنه ال يستحب للصائم السواك بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتني

ال : الصائم وهو أطيب عند اهللا من ريح املسك وألنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد والثانية
: لى اهللا عليه وسلم ما ال أحصي يتسوك وهو صائم قال الترمذيرأيت رسول اهللا ص: يكره ألن عامر بن ربيعة قال

  .٣حديث حسن
  ـــــــ

كتاب  -٢: ومسلم يف. ٢٤٥حديث رقم : باب السواك -٧٣: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف- ١
حديث : باب السواك -١٥: كتاب الطهارة -٢: ومسلم يف. ٢٤٥حديث رقم : باب السواك -٧٣: الطهارة

  .٤٦رقم 
 -٢: ومسلم يف. ٨٨٧حديث رقم : باب السواك يوم اجلمعة -٨: كتاب اجلمعة -١١: رواه البخاري يف - ٢

  .٤٢حديث رقم : باب السواك -١٥: كتاب الطهارة
رواه . ٧٢٥حديث رقم : باب ما جاء يف السواك للصائم -٢٩: كتاب الصوم -٦: رواه الترمذي يف - ٣

كتاب  -٢: ومسلم يف. ٣٨٧حديث رقم : الصالة يف اخلفاف باب -٢٥: كتاب الصالة -٨: البخاري يف
  .٧٢حديث رقم : باب املسح على اخلفني -٢٢: الطهارة

  باب مسح اخلفني

  جيوز املسح على اخلفني وما أشبههما من اجلوارب الصفيقة اليت
  ـــــــ

  باب املسح على اخلفني
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال مث : قال من غري خالف ملا روى جرير" جيوز املسح على اخلفني: "مسألة

  .كان يعجيب هذا ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة: توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال إبراهيم
  ملا روى املغرية أن رسول اهللا" وجيوز املسح على اجلوارب واجلراميق: "مسألة

يوما وليلة للمقيم وثالثا للمسافر من احلدث - يف الطهارة الصغرى واجلراميق اليت جتاوز الكعبني، تثبت يف القدمني
  ميسح املسافر: "إىل مثله لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
: قال أمحد. ١حديث حسن صحيح: أخرجه الترمذي وقال" صلى اهللا عليه وسلم مسح على اجلوربني والنعلني

مثانية من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم واجلرموق يف معىن اخلف ألنه يذكر املسح على اجلوربني عن سبعة أو 



  .ملبوس ساتر للقدم ميكن متابعة املشي فيه أشبه اخلف
ألنه إذا كان خفيفا يصف القدم مل جيز املسح عليه ألنه " أن يكون صفيقا يستر القدم"ويشترط للجورب : مسألة

  .رقغري ساتر فلم جيز املسح عليه كاخلف املخ
بنفسه من غري شد فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله مل جيز املسح عليه " أن يثبت يف القدم"ويشترط : مسألة

وألن األصل يف املسح هو اخلف وغريه مقيس عليه واخلف يثبت ، ألن الذي تدعو احلاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه
  .بنفسه فما ال يثبت بنفسه ال يلحق به

  ألهنما من حمل الفرض فيشترط سترمها كبقية القدم" أن جياوز الكعبني"ط يف اجلرموق ويشتر: مسألة
أمرنا رسول اهللا : دون الكربى ملا روى صفوان بن عسال املرادي قال" بالطهارة الصغرى"وخيتص املسح : مسألة

يهن إال من جنابة لكن من أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام وليال -أو سفرا-صلى اهللا عليه وسلم إذا كنا مسافرين 
إال اجلبرية فإنه ميسح عليها يف الكربى أيضا إىل أن حيلها حلديث صاحب . ٢حديث صحيح، غائط وبول ونوم

  .الشجة وسيأيت إن شاء اهللا
أمر : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ملا روى عوف بن مالك" يوما وليلة وثالثا للمسافر"وميسح املقيم : مسألة
هذا أجود حديث يف املسح ألنه يف : قال أمحد. ٣ح على اخلفني ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيمباملس

جعل رسول : وعن علي رضي اهللا عنه قال. غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو آخر فعله
  .٤رواه مسلم. ثة أيام ولياليهناهللا صلى اهللا عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثال

  :وابتداء مدة املسح من احلدث بعد اللبس إىل مثله ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: مسألة
  ـــــــ

  .٩٩حديث رقم : باب ما جاء يف املسح على اجلوربني والنعلني -٧٤: أبواب الطهارة -١: رواه الترمذي يف - ١
  .٩٦حديث رقم : على اخلفني للمسافر واملقيم باب املسح -١: رواه الترمذي يف- ٢
رجاله رجال : وقال، وعزاه إىل البزار والطرباين يف األوسط، ١/٢٥٩أورده اهليثمي يف جممع الزوائد  - ٣

  .اـه. الصحيح
  .٨٥حديث رقم : باب التوقيت يف املسح على اخلفني -٢٤: كتاب الطهارة -٢: رواه مسلم يف - ٤

بطلت طهارته ومن مسح  -أو خلع قبلها  -واملقيم يوما وليلة ومىت مسح مث انقضت املدة ثالثة أيام ولياليهن 
أمت مسح مقيم وجيوز املسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة جلميع  -أو مقيما مث سافر  -مسافرا مث أقام 

  ارة كاملةالرأس إال ما جرت العادة بكشفه ومن شرط املسح على مجيع ذلك أن يلبسه على طه
  ـــــــ

ميسح املسافر يعين يستبيح املسح وإمنا يستبيحه من : وقوله" ميسح املسافر ثالثة أيام ولياليهن واملقيم يوما وليلة"
حني احلدث وألهنا عبادة موقتة فاعترب أول وقتها من حني جواز فعلها كالصالة وعنه من املسح بعده ألن النيب صلى 

  .ح ثالثة أيام فاقتضى أن تكون الثالثة كلها ميسح فيهااهللا عليه وسلم أمر باملس
ألن املسح أقيم مقام الغسل فإذا زال بطلت " ومىت مسح مث انقضت املدة أو خلع قبلها بطلت طهارته: "مسألة

الطهارة يف القدمني فبطلت يف مجيعها؛ ألهنا ال تتبعض وعنه جيزيه مسح رأسه وغسل قدميه يف ذلك كله ألنه زال 
  .غسلهما فأجزأه املبدل كاملتيمم جيد املاءبدل 
ألهنا عبادة خيتلف حكمها يف احلضر والسفر فإذا وجد أحد " ومن مسح مسافرا مث أقام أمت مسح مقيم : "مسألة



  ".طرفيها يف احلضر غلب حكم احلضر كالصالة
ميسح املسافر : "يه السالمكذلك وعنه يتم مسح مسافر لقوله عل" وإن مسح مقيما مث سافر أمت مسح مقيم: "مسألة

  .رجع أمحد عن قول األول إىل هذا: وهذا مسافر واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز اخلالل وقال" ثالثة أيام
توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه : ملا روى املغرية قال" وجيوز املسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة: "مسألة

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن عمرو بن أمية قال. حديث صحيح، عمامةوسلم ومسح على اخلفني وال
روامها البخاري ويشترط أن يكون هلا ذؤابة أو حمنكة ألن ما ال ذؤابة هلا وال  ١وسلم ميسح على عمامته وخفيه
كانت ذات  وقد هني عن التشبه هبم فلم تستبح هبا الرخصة كاخلف املغصوب وإن، حنك تشبه عمائم أهل الذمة

  .حنك ومل يكن هلا ذؤابة جاز املسح عليها ألهنا تفارق عمائم أهل الذمة
  عفي عنه للحرج" ويشترط أن تكون ساترة جلميع الرأس إال ما جرت العادة بكشفه: "مسألة
كنت مع رسول اهللا : ملا روى املغرية قال" ومن شرط املسح على مجيع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة: "مسألة

  دعهما فإين: "صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فأهويت ألنزع خفيه قال
  ـــــــ

حديث رقم : باب املسح على اخلفني -٤٨: كتاب الوضوء: والثاين رواه البخاري يف. األول سبق خترجيه - ١
٢٠٥، ٢٠٤.  

يف ذلك سواء إال أن املرأة ال وجيوز املسح على اجلبرية إذا مل يتعد بشدها موضع احلاجة إىل أن حيلها والرجل واملرأة 
  .متسح على العمامة
  ـــــــ

  .١متفق عليه" أدخلتهما طاهرتني فمسح عليهما
إمنا : "لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الذي أصابه حجر يف رأسه فشجه" وجيوز املسح على اجلبرية: "مسألة

 ٢رواه أبو داود". عليها ويغسل سائر جسده على جرحه خرقة وميسح -أو يعصب-كان يكفيه أن يتيمم ويعمر 
انكسرت إحدى زندي فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أمسح عليها رواه : وعن علي رضي اهللا عنه قال

  .؛ وألنه ملبوس يشق نزعه أشبه اخلف٣ابن ماجه
لى غري طهارة أو جاوز هبا إحدامها يشترط كاخلف فإن لبسها ع: ويف اشتراط تقدم الطهارة هلا روايتان: مسألة

والثانية ال يشترط ألنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط ، موضع احلاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم هلا كاجلريح
  .تقدم الطهارة له كالتيمم

ألن املسح عليها إمنا جاز للضرورة فوجب أن يتقيد اجلواز " ويشترط أن ال يتجاوز بالشد موضع احلاجة: "مسألة
  .ألن احلاجة تدعو إىل ذلك" إىل أن حيلها"لضرورة وميسح عليها مبوضع ا
ألن ذلك ثبت رخصة وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل واملرأة كسائر " والرجل واملرأة يف ذلك سواء: "مسألة

 حاجة الرخص وهذا يف اخلف وما يف معناه واجلبرية فأما العمامة فال جيوز املسح عليها للمرأة ألهنا إن لبستها لغري
. وإن احتاجت إىل لبسها فهو نادر ال يفرد حبكم. فهي حمرمة عليها لتشبهها بالرجال والرخص ال تستباح باملعصية

  .واهللا اعلم
  ـــــــ

. ٢٠٦حديث رقم : باب إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان -٤٩: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ١



  .٧٩حديث رقم : سح على اخلفنيباب امل -٢٢: كتاب الطهارة -٢: ومسلم يف
  .٧٩حديث رقم : باب يف اجملروح يتيمم -١٢٥: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٢
قال يف . ٦٥٧حديث رقم : باب املسح على اجلبائر -١٣٤: كتاب الطهارة وسننها -١: رواه ابن ماجه يف - ٣

  .يضع احلديث: وقال وكيع وأبو زرعة. معني كذبه اإلمام أمحد وابن، يف إسناده عمر ابن خالد: الزوائد

  باب نواقض الوضوء
  .اخلارج من السبيلني: وهي سبعة

  .واخلارج النجس من سائر البدن إذا فحش
  ـــــــ

  باب نواقض الوضوء

  معتاد: قليال كان أو كثريا وهو نوعان" اخلارج من السبيلني: أحدها: وهي سبعة"

  ا أو قائماوزوال العقل إال النوم اليسري جالس
  ـــــــ

: والثاين، ١} أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الْغَائِِط{: كالبول والغائط فينقض بغري خالف قاله ابن عبد الرب قال اهللا سبحانه
رواه أبو " توضئ لكل صالة: "نادر كالدود والشعر واحلصى فينقض لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم للمستحاضة

  .معتاد وألنه خارج من السبيلني أشبه املعتاد ودمها غري. ٢داود
غائط وبول فينقض قليله وكثريه لدخوله يف عموم النص : وذلك نوعان" من سائر البدن"خروج النجاسات : الثاين

إنه دم عرق فتوضئي لكل : "دم وقيح فينقض كثريه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة: والثاين. املذكور
علل بكونه دم عرق وهذا كذلك وألهنا جناسة خارجة من البدن أشبهت اخلارج من . ٣رمذيرواه الت" صالة

عدة من الصحابة : قال أمحد. إذا كان فاحشا فعليه اإلعادة: السبيل وال ينقض يسريه لقول ابن عباس يف الدم
إذا كان : ن عباس قالوابن أيب أوىف عصر دمال واب، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ومل يتوضأ: تكلموا فيه

فاحشا وابن املسيب أدخل أصابعه العشر أنفه فأخرجها ملطخة بالدم وهو يف الصالة ومل يعرف هلم خمالف فكان 
  .إمجاعا
: ٥" السه فمن نام فليتوضأ ٤العينان وكاء : "أحدمها النوم لقوله عليه السالم: وهو نوعان" زوال العقل: "الثالث

: وألن النوم هو مظنة احلدث فقام مقامه كسائر املظنات وال خيلو من أربعة أحوال، ٦لكن من بول وغائط ونوم
: وعنه يف املسند،أحدمها أن يكون مضطجعا على شقه أو متكئا أو مستلقيا أو معتمدا على شيء فينقض قليله للخرب

أن يكون جالسا غري معتمد على : والثاين. فمفهومه أنه ال ينقض اليسري ذكرها القاضي يف الوجهني، واحملتيب إذا كثر
أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء : شيء فال ينقض قليله ملا روى أنس بن مالك
  فينامون قعودا مث يصلون وال يتوضأون رواه

  ـــــــ
  .سورة املائدة ٦آية  - ١
، ٢٩٧حديث رقم : تسل من طهر إىل طهرباب من قال تغ -١١١: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٢



٢٩٨.  
حديث : وقال. ١٢٥حديث رقم : باب ما جاء يف املستحاضة -٩٣: كتاب الطهارة -١: رواه الترمذي يف - ٣

  .حسن صحيح
  .من أمساء الدبر: والسه. هو ما تشد به رأس القربة وحنوها: الوكاء، وكاء السه: قوله - ٤
 -١: وابن ماجه يف. ٢٠٣حديث رقم : باب الوضوء من النوم -٧٩: لطهارةكتاب ا -١: رواه أبو داود يف - ٥

  .٤٧٧حديث رقم : باب الوضوء من النوم -٦٢: كتاب الطهارة
  .سبق خترجيه - ٦

  وملس الذكر بيده
  ـــــــ

 وإن كثر نقض ألنه ال يعلم باخلارج، وألنه يشق التحرز منه وأكثر وجوده يف منتظري الصالة فعفي عنه. ١مسلم
ينقض : أوالمها إحلاقه حبالة اجللوس ألنه يف معناه والثانية: الثالث القائم فيه روايتان. مع استثقاله وميكن التحرز منه

أنه : والثانية. أوالمها أنه كاملضطجع: الراكع والساجد فيه روايتان: الرابع. يسريه ألنه ال يتحفظ حتفظ اجلالس
النوع . أشبه اجلالس واملرجع يف اليسري والكثري إىل العرف والعادة كاجلالس ألنه على حال من أحوال الصالة

زوال العقل جبنون أو إغماء أو سكر فينقض الوضوء ألنه ملا نص على النقض بالنوم نبه على نقضه هبذه : الثاين
مور ال حيس حبال األشياء ألهنا أبلغ يف إزالة العقل وال فرق بني اجلالس وغريه والقليل والكثري ألن صاحب هذه األ

  .خبالف النائم فإنه إذا نبه انتبه
أن النيب صلى اهللا : وفيه ثالث روايات إحداهن ال ينقض ملا روى قيس بن طلق عن أبيه" ملس الذكر بيده : "الرابع

وصححه  ٢رواه أبو داود". وهل هو إال بضعة منك: "عليه وسلم سئل عن الرجل ميس فرجه وهو يف الصالة قال
ينقض : والثانية. قيس ال تقوم به روايته حجة وقيل منسوخ: قال أبو زرعة، وغريه وضعفه الشافعي وأمحدالطحاوي 

هو حديث : قال أمحد" . من مس ذكره فليتوضأ: "ملا روت بسرة بنت صفوان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أنه قدم وهم يؤسسون املسجد وروى أبو هريرة حنوه وهو متأخر عن حديث طلق ألن يف حديث طلق ، ٣صحيح

وسواء مسه ببطن الكف أو بظهره وألن أبا هريرة روى أن ، وأبو هريرة قدم حني فتحت خيرب فيكون ناسخا له
رواه أمحد يف مسنده " إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .يف حق السارق تناول ذلك ال غري ٤} فَاقْطَعُوا أَْيدَِيُهَما{: إىل الكوع ألنه ملا قالواليد املطلقة تتناول اليد  ٤٣٣٢
وال ينقض اللمس بالذراع ألنه ليس من اليد الرواية الثالثة إن قصد إىل مسه نقض وال ينقض من غري قصد : مسألة

  .ألنه ملس فلم ينقض من غري قصد كلمس النساء
  ـــــــ

حديث رقم : باب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض الوضوء -٣٣: كتاب احليض -٣: رواه مسلم يف - ١
١٢٥.  
  .١٨٢حديث رقم : باب الرخصة يف ذلك -٧٠: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٢
والترمذي . ١٨١حديث رقم : باب الوضوء من مس الذكر -٦٩: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٣
. هذا حديث حسن صحيح: وقال. ٨٢حديث رقم : باب الوضوء من مس الذكر -٦١: لطهارةكتاب ا -١: يف



  .٤٠٧و ٦/٤٠٦، ٥/١٩٤، ٢/٢٢٣وأمحد يف املسند 
  .سورة املائدة ٣٨آية  - ٤

وأن متس بشرته بشرة أنثى لشهوة والردة عن اإلسالم وأكل حلم اجلزور ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن شئت فتوضأ وإن : "أفنتوضأ من حلوم الغنم؟ قال: قيل". نعم توضئوا منها: "من حلوم اإلبل؟ قالأنتوضأ : قيل له

  ومن تيقن الطهارة" . شئت فال تتوضأ
  ـــــــ

أَْو الَمْسُتمُ {: إحداهن ينقض بكل حال لقوله سبحانه: وفيه ثالث روايات" أن متس بشرته بشرة أنثى: اخلامس
ال ينقض حبال روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل عائشة مث صلى ومل : والثانية} وا َماًء فََتَيمَُّمواالنَِّساَء فَلَْم َتجُِد

: وقالت عائشة. ١يتوضأ رواه أبو داود وقال هو مرسل؛ ألنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ومل يسمع منها
ولو بطل . ٢دميه وهو ساجد رواه مسلمفقدت النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على ق

وال ينقض لغري شهوة مجعا " لشهوة"وهي ظاهر املذهب أنه ينقض إذا كان : والرواية الثالثة. وضوؤه لفسدت صالته
بني اآلية واخلرب وألن اللمس ليس حبدث إمنا هو داع إىل احلدث فاعتربت احلالة اليت يدعو فيها إىل احلدث كالنوم 

  .صغرية والكبرية وذات احملرم وغريها لعموم الدليل فيهوال فرق بني ال
وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا خيرجه عن اإلسالم فينتقض " الردة عن اإلسالم: "السادس

: عباسوالطهارة عمل وألن الردة حدث لقول ابن ، ٣} لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك{: وضوؤه لقول اهللا عز وجل
ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث : "احلدث حدثان وأشدمها حدث اللسان فيدخل يف عموم قوله عليه السالم

  .وألهنا طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. ٤متفق عليه". حىت يتوضأ
نتوضأ من حلوم الغنم؟ أ: ملا روى جابر بن مسرة أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم" أكل حلم اجلزور: "السابع
رواه  ٥" نعم توضأ من حلوم اإلبل: "أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: قال" إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ: "قال

  .حديثان صحيحان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث الرباء بن عازب وحديث جابر بن مسرة: قال أمحد. مسلم
  دث أو تيقن احلدث وشك يف الطهارة فهوومن تيقن الطهارة وشك يف احل: "مسألة

  ـــــــ
  .١٧٨حديث رقم : باب الوضوء من القبلة -٦٨: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ١
  .٢٢٢، ٢٢١حديث رقم : باب ما يقال يف الركوع والسجود -٤٢: كتاب الصالة -٤: رواه مسلم يف - ٢
  .سورة الزمر ٦٥آية  - ٣
كتاب : ومسلم يف. ١٣٥حديث رقم : باب وجوب الطهارة للصالة بغري طهور -٤: رواه البخاري يف - ٤

  .٢حديث رقم : باب وجوب الطهارة للصالة -٢: الطهارة
  .٩٧حديث رقم : باب الوضوء من حلوم اإلبل -٢٥: كتاب احليض -٣: رواه مسلم يف - ٥

  .وشك يف احلدث أو تيقن احلدث وشك يف الطهارة فهو على ما تيقن منهما
  ـــــــ

إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه : "ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" على ما تيقن منهما
؛ وألن اليقني ال ١متفق عليه" . هل خرج منه شيء أم مل خيرج فال خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا



  .يزول بالشك
  ـــــــ

. ١٣٧حديث رقم : باب ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن -٤: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ١
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة مث شك يف احلدث فله أن يصلي  -٢٦: كتاب احليض -٣: ومسلم يف

  .٩٩، ٩٨حديث رقم : بطهارته تلك

  باب الغسل من اجلنابة
  انني والواجب فيه النيةواملوجب له خروج املين وهو املاء الدافق والتقاء اخلت

  ـــــــ
  باب الغسل من اجلنابة

يا رسول اهللا إن اهللا ال يستحي من احلق هل على : بلذة ألن أم سليم قالت" واملوجب له خروج املين الدافق: "مسألة
  .١متفق عليه" نعم إذا رأت املاء: "املرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا : "وهو تغييب احلشفة يف الفرج وإن عرى عن اإلنزال لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم" والتقاء اخلتانني: "ألةمس
وختان الرجل اجللدة اليت تبقى بعد . ٢رواه مسلم". جلس بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان وجب الغسل
ان فإذا غابت احلشفة يف الفرج حتاذي ختانامها فيقال القطع وختان املرأة جلدة يف أعلى الفرج يقطع منها يف اخلت

  .التقيا وإن مل يتماسا وغري ذلك مقيس عليه ألنه فرج أشبه قبل املرأة
كمال : واعلم أن الغسل ضربان" والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع املضمضة واالستنشاق: "مسألة

دل عليه حديث عائشة وميمونة فروت عائشة أن رسول اهللا وقد ، وإجزاء فالكمال أن يتوضأ للصالة مث يغتسل
صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه ثالثا وتوضأ وضوءه للصالة مث خيلل شعره بيده حىت إذا 

وضع رسول اهللا صلى : وقالت ميمونة، ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه املاء ثالث مرات مث غسل سائر جسده
  عليه وسلم وضوء اجلنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتني أو ثالثا مث أفرغ بيمينه على اهللا

  ـــــــ
كتاب  -٣: ومسلم يف. ١٣٠حديث رقم : باب احلياء يف العلم -٥٠: كتاب العلم -٣: رواه البخاري يف - ١

  .٣٢حديث رقم : باب وجوب الغسل على املرأة خبروج املين منها -٧: احليض
  .٨٨حديث رقم : باب نسخ املاء من املاء -٢٢: كتاب احليض -٣: ه مسلم يفروا - ٢

: وتعميم بدنه بالغسل مع املضمضة واالستنشاق وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده ويفعل كما روت ميمونة قالت
رجه وما سترت النيب صلى اهللا عليه وسلم فاغتسل من اجلنابة فبدأ فغسل يديه مث صب بيمينه على مشاله فغسل ف

مث تنحى فغسل رجليه ، مث ضرب بيده على احلائط واألرض مث توضأ وضوءه للصالة مث أفاض املاء على بدنه، أصابه
  وال جيب نقض الشعر يف غسل اجلنابة إذا روى أصوله وإذا نوى بغسله

  ـــــــ
نثق وغسل وجهه وذراعيه مرتني أو ثالثا مث متضمض واست -أو احلائط-مشاله فغسل مذاكريه مث ضرب يده باألرض 

  .١متفق عليهما. مث غسل سائر جسده فأتيته باملنديل فلم يردها وجعل ينفض املاء بيديه، مث أفاض املاء على رأسه



وأما صفة اإلجزاء فهو أن يعم بدنه باملاء يف الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق ألن : مسألة
  .} َحىتَّ َتْغَتِسلُوا{: وقوله، ٢} َوإِنْ كُنُْتْم جُُنباً فَاطَّهَّرُوا{: ذلك هو املأمور به بقوله تعاىل

  ليصل املاء إىل مجيع بدنه" وأن يدلك بدنه بيده: "ملا سبق يف الوضوء" وتسن التسمية: "مسألة
ذكر نقض أوجب الغسل ومل ي ٣} َحىتَّ تَْغَتِسلُوا{: ألن اهللا سبحانه وتعاىل قال" وال جيب نقض الشعر: "مسألة

حتت كل شعرة جنابة فاغسلوا : "الشعر ولو كان واجبا لذكره لكن جيب غسله وتروية أصوله لقوله عليه السالم
  .٤" الشعر وأنقوا البشرة

ألهنما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى يف الكربى كالعمرة مع " وإذا نوى بغسله الطهارتني أجزأ عنهما: "مسألة
وألن ، سبق وعنه ال جيزئ الغسل عن الوضوء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلكاحلج وهو صفة اإلجزاء ملا 

  اجلنابة واحلدث وجدا منه فوجبت هلما الطهارتان كما لو كانا متفرقني
  ـــــــ

 -٣: ومسلم يف. ٢٧٢حديث رقم : باب ختليل الشعر -١٥: كتاب الغسل -١: رواه البخاري يف: األول - ١
 -١٦: كتاب الغسل -٥: رواه البخاري يف: والثاين. ٣٥حديث رقم : اب صفة غسل اجلنابةب -٩: كتاب احليض

  .٣٧حديث رقم : املصدر عاليه: ومسلم يف. ٢٧٤حديث رقم : باب من توضأ يف اجلنابة
  .سورة املائدة ٦آية  - ٢
  .سورة النساء - ٣
فيه احلارث بن : وقال. ٢٤٨حديث رقم : باب الغسل من اجلنابة -٩٧: كتاب الطهارة: رواه أبو داود يف - ٤

: باب ما جاء أن حتت كل شعرة جنابة -٧٨: كتاب الطهارة -١: والترمذي يف. حديثه منكر وهو ضعيف، وجيه
  .وهو شيخ ليس بذاك، حديث احلارث حديث غريب: وقال. ١٠٦حديث رقم 

ن مجيعها وإن نوى بعضها فليس له إال الطهارتني أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثني والنجاسة على بدنه أجزأ ع
  .ما نوى هبما وجهه وكفيه

  ـــــــ
وإن نوى بعضها فليس له إال ما "ملا سبق " وكذلك لو تيمم للحدثني والنجاسة على بدنه أجزأ عن مجيعها: "مسألة
  " .ليس للمرء من عمله إال ما نوى: "لقوله عليه السالم" نوى

  باب التيمم
على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح هبما وجهه وكفيه لقول النيب صلى اهللا عليه  وصفته أن يضرب بيديه

وإن تيمم بأكثر من ضربة ، وضرب بيديه األرض فمسح هبما وجهه وكفيه" إمنا كان يكفيك هكذا: "وسلم لعمار
  :أو مسح أكثر جاز وله شروط أربعة

  ـــــــ
  باب التيمم

طيب ضربة واحدة فيمسح هبما وجهه وكفيه لقول النيب صلى اهللا عليه وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد ال
. ١متفق عليه" وضرب بيديه األرض فمسح هبما وجهه وكفيه" إمنا كان يكفيك هكذا: "وسلم يف حديث عمار



ملا روى ابن الصمة عن النيب . املسنون ضربتان ميسح بإحدامها وجهه وباألخرى يديه إىل املرفقني: وقال القاضي
وأما حديث ابن الصمة ، ولنا ما سبق" التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني: "صلى اهللا عليه وسلم قال

فيكون حجة لنا ألن اليد عند إطالق الشرع تتناول اليد إىل الكوع بدليل قوله " سح وجهه ويديه: "ففي الصحيح
من قال ضربتني : وذكر الضربتني فيه فلم يصح قال أمحد، ٢} ِدَيُهَما َجَزاًءوَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْي{: سبحانه

  .فإمنا هو شئ زاده
حلديث ابن الصمة فإنه دل على جواز التيمم بضربتني " وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز: "مسألة

} فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{: وحديث عمار يدل على اإلجزاء بضربة وال تنايف بينهما وألن اهللا سبحانه قال
  .ومل يذكر عددا ومن ضرب ضربتني أو مسح أكثر من اليد فقد وىف مبوجب النص، 

  :وله شروط أربعة: "مسأله
أو خلوف الضرر من "} ، فَلَْم َتجِدُوا َماًء فََتَيمَُّموا{: لقوله سبحانه" العجز عن استعمال املاء إما لعدمه: أحدمها

: وحلديث عمرو} ، َوإِنْ كُنُْتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ{: أو جرح لقوله سبحانه" و برد شديداستعماله ملرض أ
  احتلمت يف ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت

  ـــــــ
 -٣: ومسلم يف. ٣٣٨حديث رقم : باب املتيمم هل ينفخ فيهما -٤: كتاب التيمم -٧: رواه البخاري يف - ١

  .١١٢حديث رقم : باب التيمم -٢٨: احليض كتاب
  .سورة النساء ٤٣آية  - ٢

العجز عن استعمال املاء إما هلدمه أو خلوف الضرر من استعماله ملرض أو برد شديد أو خلوف العطش على : أحدها
اله يف بعض نفسه أو رفيقه أو هبيمته أو خوف على نفسه أو ماله يف طلبه أو تعذر إال بثمن كثري فإن أمكنه استعم

  .بدنه أو وجد ماء ال يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي
  دخول الوقت فال يتيمم: والثاين

  ـــــــ
  .١بأصحايب وعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك فلم يأمره باإلعادة رواه أبو داود

أو هبيمته أو خوف على نفسه  أو خلوفه على رفيقه"حكاه ابن املنذر إمجاعا " أو خلوف العطش على نفسه: "مسألة
  .٢" ال ضرر وال ضرار: "ألنه خائف الضرر باستعماله فجاز له التيمم لقوله عليه السالم" أو ماله يف طلبه

  .يزيد على مثن املثل أو ملن يعجز عن أدائه كذلك" أو تعذر إال بثمن كثري: "مسألة
ضه كاجملروح استعمله وتيمم للباقي ألنه خائف على ومل ميكن يف بع" فإن أمكنه استعماله يف بعض بدنه: "مسألة

  .نفسه أشبه املريض
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما : "لقوله عليه السالم" وإن وجد ماء ال يكفي لزمه استعماله وتيمم للباقي: "مسألة

ال يلزمه : لثاينوا. أحدمها يلزمه استعماله كاجلنب: هذا إن كان جنبا وإن كان حمدثا فعلى وجهني. ٣" استطعتم
وإن قلنا إهنا غري ، وهذا مبين على وجوب املواالة وفيها روايتان فإن قلنا بوجوهبا مل يلزمه استعماله ألنه ال يفيد

وأما اجلنابة فليس فيها مواالة ألن األصل عدم املواالة يف ، واجبة لزمه ألهنا تفيد رفع احلدث عن بعض بدنه
فيها وإمنا وجبت يف الوضوء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر الذي رأى يف قدمه  الطهارتني؛ ألن اهللا أمر بالغسل

  األصل.فبقي غسل اجلنابة على. ٤ملعة مل يصبها املاء بإعادة الوضوء والصالة أخرجه أبو داود



نه قبل أل" دخول الوقت فال جيوز التيمم لفرض قبل دخول وقته وال لنافلة يف وقت النهي عنها: "الشرط الثاين
  الوقت مستغن عن التيمم فلم جيز تيممه كما لو تيمم وهو واجد

  ـــــــ
  .٣٣٤حديث رقم : باب إذا خاف اجلنب الربد أيتيمم -١٢٤: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف -١
وابن . وإسناده منقطع. ٣١حديث رقم : باب القضاء يف املرفق -٢٦: كتاب األقضية -٣٦: رواه مالك يف -٢
وفيهما . ٢٣٤١، ٢٣٤٠حديث رقم : باب من بنا يف حقه ما يضر جباره -١٧: كتاب األحكام -١٣: اجه يفم

  .٥/٣٢٧املسند : وأمحد يف. ضعف
باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه  -٢: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة -٩٦: رواه البخاري يف - ٣

حديث : باب توقريه صلى اهللا عليه وسلم -٣٧: اب الفضائلكت -٤٣: ومسلم يف. ٧٢٨٨حديث رقم : وسلم
  .١٣٠رقم 
  .سبق خترجيه - ٤

  .لفريضة قبل وقتها وال لنافلة يف وقت النهي عنها
فإن تيمم لنافلة مل يصل هبا فرضا وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حىت . النية: الثالث

  .خيرج وقتها
راب فال يتيمم إال بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل طهارة املاء وخروج الوقت والقدرة على الت: الرابع

  استعمال املاء وإن كان يف الصالة
  ـــــــ

  املاء وألن التيمم إمنا جاز للحاجة إىل الصالة وقبل الوقت هو غري حمتاج إىل الصالة وكذلك وقت النهي
  . ١"إمنا األعمال بالنيات: "ه عليه السالملقول" النية: "الشرط الثالث

ألن التيمم ال يرفع احلدث فال يباح الفرض حىت ينويه لقوله عليه " فإن تيمم لنافلة مل يصل به فرضا: "مسألة
  . ٢"إمنا األعمال بالنيات: "السالم
ألهنا " ل حىت خيرج وقتهاوله فعل ما شاء من الفرائض والنواف"ألنه نواها " وإن تيمم لفريضة فله فعلها: "مسألة

  .طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء
: قال ابن عباس. } فََتَيمَُّموا َصعِيداً طَيِّباً{: ألن اهللا سبحانه قال" التراب فال يتيمم إال بتراب طاهر: "الشرط الرابع

فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُمْ {: له سبحانهلقو" له غبار"الطاهر ويشترط أن يكون : الصعيد تراب احلرث والطيب
  .ومن للتبعيض وما ال غبار له ال ميسح بشيء منه. } ِمْنُه فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم ِمنُْه

  .ألنه بدل عنه" ويبطل التيمم ما يبطل طهارة املاء: "مسألة
وقدر الضرورة الوقت فتفيد به ألنه ، تقدر بقدر الضرورةألهنا طهارة ضرورة ف" ويبطل خبروج الوقت: "مسألة

  .وقت احلاجة
التراب كافيك ما مل جتد املاء فإذا وجدت املاء : "لقوله عليه السالم" : ويبطل بالقدرة على استعمال املاء: "مسألة

  .٣أخرجه أبو داود" فأمسه جلدك
  ج الصالة لبطلت فكذلك يف الصالةألنه لو كان خار" وإن كان يف الصالة"وتبطل طهارته : مسألة

  ـــــــ



  .سبق خترجيه -٢-١
  .٣٣٣حديث رقم : باب اجلنب يتيمم -١٢٣: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٣

  باب احليض
  فعل الصالة ووجوهبا: ومينع عشرة أشياء
  ـــــــ

  باب احليض

  إذا: "السالملقوله عليه " . فعل الصالة ووجوهبا: عشرة أشياء"احليض " ومينع"

  وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس املصحف واللبث يف املسجد والوطء يف الفرج
  ـــــــ

كنا حنيض على عهد رسول اهللا صلى : وقالت عائشة رضي اهللا عنها. ١متفق عليه". أقبلت احليضة فدعي الصالة
  .ولو كانت واجبة ألمر بقضائها. ٢عليه متفق. اهللا عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة

أليس إحداكن : "وال يسقط وجوبه حلديث عائشة رضي اهللا عنها وقال صلى اهللا عليه وسلم" وفعل الصيام: "مسألة
  .٣رواه البخاري". إذا حاضت مل تصم ومل تصل قلن بلى

لى ما يفعل احلاج غري أال تطويف إذا حضت فافع: "بالبيت لقوله صلى اهللا عليه وسلم لعائشة" والطواف: "مسألة
  .٤متفق عليه" . بالبيت حىت تطهري

  ٥رواه أبو داود" . ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن: "لقوله عليه السالم" وقراءة القرآن: "مسألة
  .٦} ال يََمسُُّه إِلَّا الُْمطَهَُّرونَ{: لقوله سبحانه" ومس املصحف: "مسألة
  .٧رواه أبو داود" ال أحل املسجد حلائض: "لقوله عليه السالم" املسجد واللبث يف: "مسألة
ولقوله ، ٨} فَاْعتَزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمِحيضِ َوال َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى َيطُْهرْنَ{: لقوله سبحانه" والوطء يف الفرج: "مسألة

  ٩رواه أبو داود" . اصنعوا كل شيء إال النكاح: "عليه السالم
  ـــــــ

: كتاب احليض -٦: و، ٢٢٨حديث رقم : باب غسل الدم -٦٣: كتاب الوضوء -٤: رواه البخاري يف - ١
: ومسلم يف. ٣٢٠حديث رقم : باب إقبال احمليض وإدباره -١٩: و. ٣٠٦حديث رقم : باب االستحاضة -٨
  .٦٢حديث رقم : باب املستحاضة وغسلها وصالهتا -١٤: كتاب احليض -٣
: ومسلم يف. ٣٢١حديث رقم : باب ال تقضي احلائض الصالة -٢٠: كتاب احليض -٦: ري يفرواه البخا - ٢
  .٦٩، ٦٨، ٦٧حديث رقم : باب وجوب قضاء الصوم على احلائض -١٥: كتاب احليض -٣
  .٣٠٤حديث رقم : باب ترك احلائض الصوم -٦: كتاب احليض -٦: رواه البخاري يف - ٣
حديث رقم : باب تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت -٧: يضكتاب احل -٦: رواه البخاري يف - ٤

٣٠٥.  
: باب ما جاء يف اجلنب واحلائض أهنما ال يقرآن شيئا من القرآن -٩٨: كتاب الطهارة -١: رواه الترمذي يف - ٥

  .١٣١حديث رقم 



  .سورة الواقعة ٧٩آية  - ٦
  .٢٣٢حديث رقم : يف اجلنب يدخل املسجدباب  -٩٢: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٧
  .سورة البقرة ٢٢٢آية  - ٨
  .٢٥٨حديث رقم : يف مؤاكلة احلائض وجمامعتها -١٠٢: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٩

وسنة الطالق واالعتداد باألشهر ويوجب الغسل والبلوغ واالعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطالق 
  سائرها حىت تغتسل وجيوز ومل يبح

  ـــــــ
ألن ابن عمر ملا طلق امرأته وهي حائض أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرجعة حىت " وسنة الطالق: "مسألة

  .رواه البخاري. تطهر مث إن شاء طلق وإن شاء أمسك
تَرَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ { : َ نهألهنا إذا صارت ممن حتيض اعتدت باحليض لقوله سبحا" واالعتداد باألشهر: "مسألة
  .١} قُُروٍء
" دعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي: "لقوله عليه السالم" ويوجب الغسل: "مسألة

  .٢متفق عليه
أوجب " ٣إال خبمار ال يقبل اهللا صالة حائض: "يعين يثبت به البلوغ لقوله عليه الصالة والسالم" والبلوغ: "مسألة

  وإمنا حيصل ذلك بالبلوغ. عليها السترة بوجود احليض فدل على أن التكليف حصل به
وقبل } ، وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{: يعين إذا وجد اعتدت به لقوله سبحانه" واالعتداد به: "مسألة

وَاللَّاِئي َيِئْسَن ِمَن الَْمحِيضِ ِمْن نَِساِئكُمْ إِِن اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَْشُهرٍ {: تعاىل أن حتيض كانت تعتد بالشهور لقوله
  .٤} َواللَّاِئي لَْم َيِحضَْن

  .للحائض كما يباح للجنب" فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم: "مسألة
  .طالق احلائض وهذه طاهر إذا انقطع الدم ألنه إمنا حرم" ويباح الطالق: "مسألة
أما الصالة فال تباح هلا لقيام احلدث هبا وكذا الطواف ألنه صالة وال يباح " وال يباح سائرها حىت تغتسل: "مسألة

وال يباح . هلا قراءة القرآن وال مس املصحف وال اللبث يف املسجد لقيام احلدث األكرب هبا وملا سبق يف أول الباب
} ، َوال َتقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهرْنَ{: هللا سبحانه أباحه بشرطني انقطاع الدم والغسل بقوله سبحانهالوطء يف الفرج ألن ا

  .} فَأْتُوُهنَّ{معناه اغتسلن } ، فإذا تطهرن{: معناه حني ينقطع دمهن مث قال
  ـــــــ

  .سورة البقرة ٢٢٨آية  - ١
كتاب  -٣: ومسلم يف. ٣٠٦حديث رقم : ضةباب االستحا -٨: كتاب احليض -٦: رواه البخاري يف - ٢

  .٦٦، ٦٥حديث رقم : باب املستحاضة وغسلها وصالهتا -١٤: احليض
: والترمذي يف. ٦٤١حديث رقم : باب املرأة تصلي بغري مخار -٨٣: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود يف - ٣
حديث : وقال. ٣٧٧حديث رقم : رال يقبل اهللا صالة املرأة إال خبما: باب ما جاء -١٦٠: كتاب الصالة -٢

  .٢١٨و  ١٥٠و ١/٩٦املسند : وأمحد يف. حسن
  .سورة الطالق ٤آية  - ٤



  " .اصنعوا كل شيء غري النكاح: "االستمتاع من احلائض مبا دون الفرج لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ثة عشر يوما وال حد ألكثره وأقل سن وأقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عشر يوما وأقل الطهر بني احليضتني ثال

  .حتيض له املرأة تسع سنني وأكثره ستون
  ـــــــ

  .و أما منع االعتداد باألشهر فباق ألهنا صارت ممن حتيض فعدهتا احليض: مسألة
ن كا: كالقبلة وحنوها ملا روي أن عائشة رضي اهللا عنها قالت" وجيوز االستمتاع من احلائض مبا دون الفرج: "مسألة

اصنعوا كل : "و قال عليه السالم. ١رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرين فأتزر فيباشرين وأنا حائض متفق عليه
  .٢" شيء إال النكاح

ألن الشارع علق على احليض أحكاما ومل يبني أقله وأكثره " وأقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عشر يوما: "مسألة
رأينا من حتيض يوما ورأينا من حتيض مخسة عشر يوما : لعرف شاهد بذلك قال عطاءفعلم أنه رد ذلك إىل العرف وا

  .وحكي ذلك عن غريه
ملا روى عن علي رضي اهللا عنه أنه سئل عن امرأة ادعت " وأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عشر يوما: "مسألة

ها يشهدون أهنا حاضت يف شهر ثالث إن جاءت ببطانة من أهل: قال. قل فيها: انقضاء عدهتا يف شهر فقال لشريح
قالون يعين جيد بلسان الروم وهذا اتفاق منهما على إمكان : فقال علي. مرات تترك الصالة فيها وإال فهي كاذبة

ثالث حيضات يف شهر وال ميكن إال مبا ذكرنا من أقل الطهر ويكون أقل احليض يوما وليلة وعنه أقله مخسة عشر 
  .٣" متكث إحداكن شطر عمرها ال تصلي: "يه وسلملقول النيب صلى اهللا عل

  .ألنه ال نص فيه وال نعلم له دليال" وليس ألكثره حد: "مسألة
فإذا رأت قبل ذلك دما فليس حبيض وال تتعلق به أحكامه؛ ألنه مل " وأقل سن حتيض له املرأة تسع سنني: "مسألة

إذا بلغت اجلارية تسع : ضي اهللا عنها أهنا قالتوقد روي عن عائشة ر، يثبت يف الوجود المرأة حيض قبل ذلك
  .سنني فهي امرأة

سنة ألهنا إذا بلغت ذلك يئست من احليض ألنه مل يوجد مبثلها حيض معتاد فإن رأت دما " وأكثره ستون: "مسألة
  .فهو دم فساد

فساد أيضا ألن عائشة  إحدامها هو دم: وعنه أن أكثره مخسون سنة فإن رأت دما بعد اخلمسني ففيه روايتان: مسألة
  إذا بلغت املرأة مخسني سنة خرجت من حد: قالت

  ـــــــ
كتاب -٣: ومسلم يف. ٣٠٢حديث رقم : باب مباشرة احلائض -٥: كتاب احليض -٦: رواه البخاري يف - ١

  .١حديث رقم: باب مباشرة احلائض فوق اإلزار -١: احليض
  .سبق خترجيه -٢
  .٦رقم : باب احلائض تسمع السجدة فال تسجد -١٠٣: الوضوءكتاب  -١: رواه الدارمي يف - ٣

واملبتدئة إذا رأت الدم لوقت حتيض يف مثله جلست فإن انقطع ألقل من يوم وليلة فليس حبيض وإن جاوز ذلك ومل 
فإذا تكرر ثالثة أشهر مبعىن واحد صار عادة وإن عرب أكثر احليض فالزائد استحاضة ، يعرب أكثر احليض فهو حيض

  عليها أن تغتسل عند آخر احليض وتغسل فرجها وتعصبه مث تتوضأ لوقت كل صالةو
  ـــــــ



والثانية إن تكرر هبا الدم فهو حيض وهذه أصح ألن ذلك قد وجد فروي أن هندا بنت أيب عبيدة ابن عبد ، احليض
سنة ذكره الزبري بن  اهللا بن زمعة ولدت موسى بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي رضي اهللا عنه وهلا ستون

وعنه أن نساء العجم ييئسن يف ، ال تلد خلمسني إال عربية وال تلد لستني إال قرشية: وقال. بكار يف كتاب النسب
  .مخسني سنة ونساء العرب إىل ستني ألهنن أقوى جبلة

  .يعين تركت الصالة" واملبتدأة إذا رأت الدم لوقت حتيض ملثله جلست: "مسألة
وإن جاوز ذلك ومل يعرب أكثر احليض فهو "ويكون دم فساد " قطع ألقل من يوم وليلة فليس حبيضفإن ان: "مسألة
" فإذا تكرر ثالثة أشهر مبعىن واحد صار عادة"ألنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة " حيض

إحداهن هذه : ة روايات أربعلتكراره يف األشهر الثالثة؛ ألن العادة من املعاودة وعنه إذا زاد على يوم وليل
تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي ألن العبادة واجبة بيقني وما زاد على أقل احليض مشكوك : والثانية. املذكورة

وعنه ، فيه فال تسقطها بالشك فإن انقطع دمها ومل يعرب أكثر احليض اغتسلت غسال ثانيا مث تفعل ذلك يف شهر آخر
،  األشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليهيف شهرين آخرين فإن كان يف

جتلس ستا أو سبعا ألنه غالب حيض النساء : والثالثة. وأعادت ما صامته من الفرض ألنا تبينا أهنا صامتة يف حيضها
  .جتلس عادة نسائها ألن الغالب أهنا تشبههن يف ذلك: والرابعة. مث تغتسل وتصلي

؛ ألن احلائض " أكثر احليض فالزائد استحاضة وعليها أن تغتسل عند آخر احليض"يعين زاد على " إن عربو: "مسألة
  .١} فَإِذَا َتطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ{: إذا طهرت وجب عليها الغسل لقوله سبحانه وتعاىل

فرجها وما أصاهبا من  واملستحاضة يف حكم الطاهرات يف وجوب العبادة وفعلها فإذا أرادت الصالة غسلت: مسألة
الدم حىت إذا استنقت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم وهو أن تستثفر خبرقة مشقوقة الطرفني تشدمها 

  على جنبيها ووسطها على الفرج
  ـــــــ

  .سورة البقرة ٢٢٢آية  - ١

ر فإن كانت معتادة فإذا استمر هبا الدم يف الشهر اآلخ. وتصلي وكذا حكم من به سلس البول وما يف معناه
 -وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أمحر رقيقا -فحيضها أيام عادهتا وإن مل تكن معتادة وكان هلا متييز 

  فحيضها زمن األسود
  ـــــــ

مث تتوضأ لوقت كل . "٢" تلجمي: "وقال حلمنة ١" لتستثفر بثوب: "وهو قوله عليه السالم يف حديث أم سلمة
أنعت : "كما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حلمنة بنت جحش حني شكت إليه كثرة الدم" صالة وتصلي
ويف حديث أم سلمة أن ". تلجمي: "إنه أشد من ذلك قال: قالت. يعين به القطن حتشي به املكان ٣" لك الكرسف

م سلمة رسول اهللا صلى اهللا عليه امرأة كانت هتراق الدماء على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستفتت هلا أ
لتنظر عدة الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا فإذا هي خلفت : "وسلم فقال

  .٤رواه أبو داود" . ذلك فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث لتصل
  .يف معىن االستحاضة وال فرق بينهما" من به سلس البول"و 

لقول النيب صلى اهللا عليه " استمر هبا الدم يف الشهر اآلخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادهتافإذا : "مسألة
  .٥متفق عليه" . دعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي: "وسلم لفاطمة بنت أيب حبيش



فحيضها  -سود ثخينا وبعضه أمحر رقيقا وهو أن يكون بعض دمها أ -وإن مل تكن معتادة وكان هلا متييز : "مسألة
يا رسول اهللا إين أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة؟ : ملا روي أن فاطمة بنت أيب حبيش قالت" زمن األسود الثخني

". إن ذلك عرق وليس باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي: "قال
إذا كان دم احليض فإنه أسود يعرف : "سواده ونتنه وبإدباره رقته ومحرته ويف لفظ قال هلا يعين بإقباله. ٦متفق عليه

  ٧فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضئي إمنا ذلك 
  ـــــــ

  .٢٧٤حديث رقم : باب يف املرأة تستحاض -١٠٧: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف -٢، ١
هذا : وقال. ١٢٨حديث رقم : باب ما جاء يف املستحاضة -٩٥: ارةكتاب الطه -١: رواه الترمذي يف -٢

  .حديث حسن صحيح
  .انظر ختريج احلديث عاليه - ٣
  .انظر رواية أيب داود عاليه- ٤
  .سبق خترجيه - ٥
كتاب  -٣: ومسلم يف. ٣٠٦حديث رقم : باب االستحاضة -٨: كتاب احليض -٦: رواه البخاري يف - ٦

  .٦٢حديث رقم : ضة وغسلها وصالهتاباب املستحا -١٤: احليض
  .ال دم حيض، دم عرق: أي" ذلك عرق: "قوله - ٧

الثخني وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادهتا وال متييز هلا فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة ألنه غالب عادات 
  ون دم نفاسالنساء واحلامل ال حتيض إال أن ترى الدم قبل والدهتا بيوم أو يومني أو ثالثة فيك

  ـــــــ
  ؛ وألنه خارج من الفرج موجب للغسل فريجع إىل صفته عند االشتباه كاملذي واملين١رواه النسائي". عرق
وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادهتا وال تتميز هلا فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة ألنه غالب عادات : "مسألة
هر أهنا تشبههن يف ذلك وعنه أقله ألنه اليقني وعنه أكثره يصلح أن يكون وعنه جتلس عادة نسائها ألن الظا" النساء
  .حيضا
ال توطأ حامل حىت تضع وال حائل حىت تستربئ : "لقوله عليه السالم يف سبايا أوطاس" واحلامل ال حتيض: "مسألة
  .على عدمه فجعل وجود احليض علما على براءة الرحم ولو كان جيتمع معه مل يكن وجوده علما ٢" حبيضة
ألنه دم سببه الوالدة فكان نفاسا كاخلارج " إال أن ترى الدم قبل والدهتا بيومني أو ثالثة فيكون دم نفاس: "مسألة

  .بعد الوالدة واهللا أعلم 
  ـــــــ

  .٤، ٣، ٢حديث رقم : باب الفرق بني دم احليض واالستحاضة -٦: رواه النسائي يف - ١
  .٢١٥٧حديث رقم : باب يف وطء السبايا -٤٥: اب النكاحكت -١٢: رواه أبو داود يف - ٢

  باب النفاس
  وهو الدم اخلارج بسبب الوالدة وحكمه حكم احليض فيما حيل وحيرم



  ـــــــ
  باب النفاس

ألنه دم حيض " وهو الدم اخلارج بسبب الوالدة وحكمه حكم احليض فيما حيل وحيرم وجيب ويسقط به: "مسألة
  .لجمتمع احتبس ألجل احلم

كانت النفساء على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ملا روت أم سلمة قالت" وأكثره أربعون يوما: "مسألة
أمجع أهل العلم من أصحاب رسول : وقال ١رواه أبو داود والترمذي. تقعد بعد نفاسها أربعني يوما أو أربعني ليلة

لنفساء تدع الصالة أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم من التابعني أن ا
  ٢فتغتسل وتصلي
  ـــــــ

والترمذي . ٣١١حديث رقم : باب ما جاء يف وقت النفساء -١١٩: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ١
  .بحديث غري: وقال. ١٣٩حديث رقم : باب ما جاء يف كم متكث النفساء -١٠٥: كتاب الطهارة -١: يف
  .١/٢٥٨جامع الترمذي  - ٢

وجيب ويسقط به وأكثره أربعون يوما وال حد ألقله ومىت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة وإن عاد يف مدة 
  األربعني فهو نفاس أيضا

  ـــــــ
  .تغتسل وتصلي كاحليض" وليس ألقله حد أي وقت رأت الدم لطهر فهي طاهر: "مسألة
ألنه يف مدته أشبه األول وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي " فهو نفاسفإن عاد يف مدة األربعني : "مسألة

الصوم احتياطا ألن الصوم واجب بيقني فال جيوز تركه لعارض مشكوك فيه ويفارق احليض املشكوك فيه وهو ما 
  .زاد على الست والسبع يف حق الناسية فإنه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس خبالفه

  كتاب الصالة
  مدخل

...  
  كتاب الصالة

مخس صلوات كتبهن اهللا : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال
فمن حافظ عليهن كان له عهد عند اهللا أن يدخله اجلنة ومن مل حيافظ عليهن مل يكن له ، على العباد يف اليوم والليلة

فالصلوات اخلمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إال احلائض " غفر له عند اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء
  والنفساء

  ـــــــ
  كتاب الصالة

إِنَّ الصَّالةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمنَِني {: ؛ لقوله عز وجل" الصلوات اخلمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ: "مسألة
إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال : "إىل اليمنوقال يف حديث معاذ ملا بعثه ، ١} ِكَتاباً َمْوقُوتاً



؛ ٢متفق عليه" إله إال اهللا فإن هم أطاعوك لذلك فأخربهم أن اهللا قد افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة
لقوله عليه  وألن الكافر ال يصح منه أداؤها وال يلزمه قضاؤها أشبه اجملنون فإهنا ال جتب عليه وال على الصيب

  .٣" رفع القلم عن ثالثة عن اجملنون حىت يفيق والصيب حىت يبلغ والنائم حىت يستيقظ: "السالم
والنفساء . متفق عليه. كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة: لقول عائشة" إال احلائض والنفساء: "مسألة
  .٤مثلها

  ـــــــ
  .سورة النساء ١٠٣آية  - ١
 -١: ومسلم يف. ١٣٩٥حديث رقم : باب وجوب الزكاة -١: كتاب الزكاة -٢٤: بخاري يفرواه ال - ٢

  .٣١، ٢٩حديث رقم : باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم -٧: كتاب اإلميان
. ٤٣٩٨حديث رقم : باب يف اجملنون يسرق أو يصيب حدا -١٦: كتاب احلدود -٣٧: رواه أبو داود يف - ٣

٤٤٠٣، ٤٤٠١.  
  .سبق خترجيه - ٤

  فمن جحد وجوهبا جلهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر وال حيل تأخريها عن وقت وجوهبا
  إال لناو مجعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها هتاونا هبا استتيب ثالثا فإن تاب وإال قتل

  ـــــــ
كم املرتدين وإن كان باإلمجاع وحكمه ح" فمن جحد وجوهبا جلهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر: "مسألة

إن صليت وإال قتلناك فإن صلى وإال قتل بالسيف لقوله عليه : متهاونا هبا وهو مقر بوجوهبا دعي إليها ويقال له
حديث " أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة: "السالم
  .١صحيح
أما إنه ليس يف النوم تفريط إمنا : "لقوله عليه السالم يف حديث أيب قتادة" ها عن وقتهاوال حيل تأخري: "مسألة

أخرجه  ٢" التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء وقت الصالة األخرى فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا
  .مسلم وهذا يدل على أنه ال جيوز تأخريها عن وقتها ألنه مساه تفريطا

فيجوز تأخري األوىل حىت يدخل وقت الثانية ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله متفق " إال لناو مجعها: "مسألة
  .عليه
ألهنا ال تصح بدون شرطها املقدور عليه فمىت كان شرطا مقدورا عليه " وجيوز تأخريها للمشتغل بشرطها: "مسألة

  .يف مدة حتصيله كاملشتغل بنفس الوضوء واالغتسال وال يأمث بتأخري الصالة، وجب عليه االشتغال بتحصيله
بالسيف ملا سبق واختلفت الرواية يف الذي جيب قتله " فإن تركها هتاونا هبا استتيب ثالثا فإن تاب وإال قتل: "مسألة

ىل مل إحدامها جيب قتله إذا ترك صالة واحدة حىت تضايق وقت الثانية؛ ألنه إذا ترك األو: فقال القاضي فيه روايتان
يعلم أنه عزم على تركها فإذا خرج وقتها علمنا أنه تركها لكن ال جيب قتله ألهنا فائتة والفائتة وقتها موسع فيصرب 

والرواية الثانية ال جيب قتله حىت يترك ثالث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها؛ ، له حىت يتضايق وقت الثانية
  ث لشبهة فإذا رأيناهألنه قد يترك الصالة والصالتني والثال

  ـــــــ
ومسلم . ٢٥حديث رقم : } فإن تابوا وأقاموا الصالة{: باب -١٧: كتاب اإلميان -٢: رواه البخاري يف - ١



  .٣٦حديث رقم : باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا -٨: كتاب اإلميان -١: يف
. ٤٤١حديث رقم : يف من نام عن الصالة أو نسيهاباب  -١٠: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود يف - ٢

حديث : وقال. ١٧٧حديث رقم : باب ما جاء يف النوم عن الصالة -١٦: كتاب الصالة -٢: والترمذي يف
  .حسن صحيح

  ـــــــ
من ترك الصالة متعمدا فقد برئت منه : "ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها فيجب قتله لقوله عليه السالم

فمفهومه أنه مل ينه عن قتل  ٢" هنيت عن قتل املصلني: "وهذا يدل على إباحة قتله وقال عليه السالم ١" الذمة
ال يباح دم : "والكفر مبيح للقتل بدليل قوله. رواه مسلم ٣" بني العبد وبني الكفر ترك الصالة: "غريهم وقال

  .٤متفق على معناه" نفس بغري حقكفر بعد إميان أو زنا بعد إحصان أو قتل : مسلم إال بإحدى ثالث
فإذا وجب قتله مل يقتل حىت يستتاب ثالثا ويضيق عليه ويدعى إىل فعل كل صالة يف وقتها ويقال له إن : مسألة

صليت وإال قتلناك؛ ألنه قتل لترك واجب فتقدمه االستتابة كقتل املرتد فإن تاب وإال قتل بالسيف لقوله عليه 
  :السالم

  .٥رواه مسلم" . ا القتلة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحتهإذا قتلتم فأحسنو"
  ـــــــ

: وقال يف الزوائد. ٤٠٣٤حديث رقم : باب الصرب على البالء -٢٣: كتاب الفنت ٣٦: رواه ابن ماجه يف - ١
  .٦/٤٢١، ٥/٢٣٨املسند : وأمحد يف. إسناده حسن

فيه عامر بن يساف وهو منكر : وقال، اين يف الكبريوعزاه إىل الطرب. ١/٢٩٦:أورده اهليثمي يف جممع الزوائد - ٢
  .احلديث

حديث رقم : باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة -٣٥: كتاب اإلميان -١: رواه مسلم يف - ٣
١٣٤.  

حديث رقن : } أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ{: باب قول اهللا تعاىل -٦: كتاب الديات -٨٧: رواه البخاري يف - ٤
  .٢٦، ٢٥حديث رقم : باب ما يباح به دم املسلم -٦: كتاب القسامة -٢٨: ومسلم يف. ٦٨٧٨

  .٥٧حديث رقم : باب األمر بإحسان الذبح والقتل -١١: كتاب الصيد -٣٤: رواه مسلم يف - ٥

  باب األذان واإلقامة
  واألذان مخس. ومها مشروعان للصلوات اخلمس دون غريها للرجال دون النساء

  ـــــــ
  باب األذان واإلقامة

ألن املقصود منه اإلعالم بوقت الصالة املفروضة على " ومها مشروعان للصلوات اخلمس دون غريها: "مسألة
األعيان وهذا ال يوجد يف غريها وألن مؤذين النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا كانوا يؤذنون هلا دون غريها وذلك 

ليس على النساء أذان وال إقامة : وإبراهيم والشعيب وسليمان بن يساروقال احلسن " للرجال دون النساء"مشروع 
  .رواه سعيد يف سننه



وأصله حديث عبد اهللا بن زيد أنه " واألذان مخس عشرة كلمة ال ترجيع فيه واإلقامة إحدى عشرة كلمة: "مسألة
رجل  -وأنا نائم-الة طاف يب ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس جلمع الص: قال

  :يا عبد اهللا أتبيع الناقوس؟ قال: حيمل ناقوسا فقلت

وينبغي أن يكون املؤذن أمينا صيتا عاملا باألوقات ويستحب . عشرة كلمة ال ترجيع فيه واإلقامة إحدى عشرة كلمة
  .أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة

  ـــــــ
تقول اهللا : فقال. بلى: أفال أدلك على ما هو خري من ذلك؟ فقلت: ندعو به إىل الصالة قال: وما تصنع به؟ فقلت

أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن ! أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب
ح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال حي على الصالة حي على الصالة حي على الفال! حممدا رسول اهللا

فذكر اإلقامة مفردة غري أنه يقول قد قامت -مث تقول إذا قمت للصالة : مث استأخر عين غري بعيد قال: اهللا قال
إهنا لرؤيا حق إن شاء اهللا تعاىل : "مث ملا أصبحت أتيت صلى اهللا عليه وسلم فأخربته مبا رأيت فقال، الصالة مرتني

فهذه صفة . ١رواه أبو داود وصححه الترمذي" فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك
األذان واإلقامة املستحبني ألن بالال كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أن مات 

مها رافعا هبما صوته وتثنية اإلقامة أن جيعلها مثل مث يعيد، والترجيع أن يذكر الشهادتني مرتني خيفض بذلك صوته
فإنه قد روي يف حديث أيب حمذورة كذلك وهو حديث ، األذان فإن رجع يف األذان أو ثىن اإلقامة فال بأس

  .٢صحيح
انه ألنه يؤمتن على األوقات؛ فإن مل يكن عادال غرهم بأذ" وينبغي أن يكون املؤذن أمينا صيتا عاملا باألوقات: "مسألة

ألقه : "يف غري الوقت ويكون صيتا ألنه أبلغ يف اإلعالم املقصود باألذان وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا
  .ويكون عاملا باألوقات ليتمكن من األذان يف أوائلها" على بالل فإنه أندى صوتا منك

وألنه أبلغ يف اإلمساع " . قم فأذن: "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لبالل" ويستحب أن يؤذن قائما: "مسألة
رواه الترمذي . ٣" ال يؤذن إال متوضئ: "ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" متطهرا"ويكون 

  .٤وروي موقوفا على أيب هريرة وهو أصح
  ح امرأةوقد روي أن بالال كان يؤذن على سط. ألنه أبلغ يف اإلعالم" على موضع عال"ويكون : مسألة
وهذا إمجاع وألن مؤذين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي " مستقبل القبلة"ويكون : مسألة
  .القبلة

  ـــــــ
 -٢: والترمذي يف. ٤٩٩حديث رقم : باب كيف األذان -٢٧: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود يف - ١

  .١٨٩حديث رقم : باب ما جاء يف بدء األذان -٢٥: كتاب الصالة
  .٥٠٢حديث رقم : املصدر عاليه: رواه أبو داود يف- ٢
  .٢٠٠حديث رقم : باب ما جاء يف كراهية األذان بغري وضوء -٣٣: كتاب الصالة -٢: رواه الترمذي يف - ٣
  .٢٠١رقم : املصدر عاليه - ٤



ويقول ، ويترسل يف األذان وحيدر اإلقامة فإذا بلغ احليعلة التفت ميينا ومشاال وال يزيل قدميه وجيعل إصبعيه يف أذنيه
وال يؤذن قبل األوقات إال هلا لقول رسول اهللا صلى اهللا ، الصالة خري من النوم مرتني: يف أذان الصبح بعد احليعلة

ويستحب ملن مسع املؤذن أن يقول كما " إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم: "عليه وسلم
  " .إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول: "ول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملق: يقول

  ـــــــ
أتيت : ملا روى أبو جحفة قال" فإذا بلغ احليعلة التفت ميينا ومشاال وال يزيل قدميه وجيعل إصبعيه يف أذنيه: "مسألة

حي : تتبع فاه ههنا وههنا ميينا ومشاال يقولالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف قبة محراء من أدم وأذن بالل فجعلت أ
ومل يستدر وإصبعاه يف أذنيه : ويف لفظ. على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح متفق عليه

  .١رواه الترمذي
إذا يا بالل إذا أذنت فترسل و: "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" ويترسل يف األذان وحيدر اإلقامة: "مسألة

وألن األذان إعالم الغائبني والترسل فيه أبلغ يف اإلعالم واإلقامة إعالم احلاضرين ، ٢رواه أبو داود" . أقمت فأحدر
  .فلم حيتج إىل الترسل فيها

ملا روى النسائي " ويكون بعد احليعلة"رواه النسائي " الصالة خري من النوم مرتني: ويقول يف أذان الصبح: "مسألة
حي على الفالح فإن كان : قلت يا رسول اهللا علمين سنة األذان فذكر إىل أن قال بعد قوله: ة قالعن أيب حمذور

  .٣الصالة خري من النوم مرتني واهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا: صالة الصبح قلت
يؤذنوا للصالة بعد أمجع أهل العلم على أن من السنة أن : قال ابن املنذر" وال يؤذن قبل الوقت إال هلا: "مسألة

إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم : "دخول وقتها إال الفجر لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
وخص الفجر بذلك ألنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهبوا إىل اخلروج للصالة وليس ذلك . ٤متفق عليه" . مكتوم

  .٥رواه أبو داود" يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم إن بالال: "يف غريها وقال عليه السالم
  املؤذن ملا روى أبو سعيد" ويستحب ملن مسع املؤذن أن يقول كما يقول: "مسألة

  ـــــــ
: وقال. ١٩٧حديث رقم : باب ما جاء يف إدخال األصبع يف األذن عند األذان -٢: رواه الترمذي يف - ١

  .حديث حسن صحيح
ال : وقال. ١٩٥حديث رقم : باب ما جاء يف الترسل يف األذان -٢٩: كتاب الصالة -٢: ي يفرواه الترمذ - ٢

  .وهو إسناد جمهول، تعرفه إال من هذا الوجه
  .١حديث رقم : باب األذان يف السفر -٦: كتاب األذان -٧: رواه النسائي يف - ٣
 -١٣: ومسلم يف. ٦١٧يث رقم حد: باب أذان األعمى -١١: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ٤

  .٣٨، ٣٧، ٣٦حديث رقم : باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر -٨: كتاب الصيام
 -١٣: ومسلم يف. ٦٢١حديث رقم : باب األذان قبل الفجر -١٣: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف- ٥

  .٣٩حديث رقم :بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر -٨: كتاب الصيام

  " .إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول: "لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول
  ـــــــ

إال يف احليعلة فإنه . ١متفق عليه" . إذا مسعتم النداء فقولوا كما يقول: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



اهللا أكرب اهللا أكرب فقال : إذا قال املؤذن: "اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى: يقول عندها ما روي عن عمر قال
أشهد أن حممدا : أشهد أن ال إله إال اهللا مث قال: أشهد أن ال إله إال اهللا فقال: اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال: أحدكم

حي : باهللا مث قال ال حول وال قوة إال: حي على الصالة فقال: أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال: رسول اهللا فقال
ال إله إال اهللا : اهللا أكرب اهللا أكرب مث قال: اهللا أكرب اهللا أكرب فقال: ال حول وال قوة إال باهللا مث قال: على الفالح فقال

  .هذا من األحاديث اجلياد: قال األثرم ٢رواه مسلم" . ال إله إال اهللا خملصا من قلبه دخل اجلنة: فقال
  ـــــــ

: و مسلم يف. ٦١١حديث رقم : باب ما يقول إذا مسع املنادي -٧: كتاب األذان – ١٠: ي يفرواه البخار- ١
  .١٠حديث رقم : باب استحباب القول مثل ما قول املؤذن -٧: كتاب الصالة -٤
  .١٢حديث رقم : باب استحباب القول مثل قول املؤذن -٧: كتاب الصالة -٤: رواه مسلم يف - ٢

  باب شروط الصالة
  :ةوهي ست
  " .ال صالة ملن أحدث حىت يتوضأ: "الطهارة من احلدث لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أحدها

  ووقت الظهر من زوال الشمس إىل أن، الوقت: الشرط الثاين
  ـــــــ

  باب شروط الصالة

ال يقبل اهللا ": يف حديث أيب هريرة" أحدها الطهارة من احلدث لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هي ستة"
  .وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها. ٣متفق عليه" . صالة من أحدث حىت يتوضأ

بعد القدر الذي زالت عليه " ووقت الظهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظل كل شئ مثله، الوقت: الثاين"
د البيت مرتني فصلى أمين جربيل عن: "الشمس ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يب الظهر يف املرة األوىل حني زالت الشمس والفيء مثل الشراك مث صلى يب املرة األخرية حني صار ظل كل شئ 
ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي ، ٤حديث حسن: قال الترمذي" . الوقت ما بني هذين: مثله وقال
  .قصره
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : عن علي رضي اهللا عنه قالملا روي " ووقت العصر وهي الوسطى: "مسألة

  شغلونا عن صالة العصر صالة الوسطى مأل اهللا بيوهتم: "األحزاب
  ـــــــ

: ومسلم يف. ١٣٥حديث رقم : باب ال تقبل صالة بغري طهور -٢: كتاب الوضوء -١٠: رواه البخاري يف ٣
  .٢حديث رقم: للصالة باب وجوب الطهارة -٢: كتاب الطهارة -٢
هذا : وقال. ١٤٩حديث رقم : باب ما جاء يف مواقيت الصالة -١: كتاب الصالة -٢: رواه الترمذي يف - ٤

  .حديث حسن صحيح غريب

من أخر وقت الظهر إىل أن تصفر الشمس مث يذهب  -وهي الوسطى-يصري ظل كل شيء مثله ووقت العصر 
  ،ووقت املغرب إىل أن يغيب الشفق األمحر. غروب الشمسويبقى وقت الضرورة إىل ، وقت االختيار



  ـــــــ
لقوله عليه " . آخر وقت الظهر"إذا صار ظل كل شيء مثله وهو " وأول وقتها. "١متفق عليه" وقبورهم نارا

ملا روى " وآخره ما مل تصفر الشمس". "وصلى يب العصر حني صار ظل كل شيء مثله: السالم يف حديث جربيل
وعنه أن . ٢رواه مسلم" . وقت العصر ما مل تصفر الشمس: "ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالابن عمر أ

وصلى يب العصر يف املرة األخرية حني : "آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه لقوله عليه السالم يف حديث جربيل
  .٣"صار ظل كل شيء مثليه

والضرورة العذر يعين ال يباح تأخريها " ىل غروب الشمسمث يذهب وقت االختيار ويبقى وقت الضرورة إ: "مسألة
من أدرك سجدة من صالة : "إال لعذر ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

" العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صالته ومن أدرك سجدة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صالته
  .٥متفق عليه" من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة: "ويف رواية .٤متفق عليه
ملا روى بريدة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالال " ووقت املغرب من الغروب إىل مغيب الشفق األمحر: "مسألة

قت صالتكم ما بني و: "فأقام املغرب حني غابت الشمس مث صلى املغرب يف اليوم الثاين قبل أن يغيب الشفق مث قال
  .٧" فأخر املغرب إىل قبيل أن يغيب الشفق: "ويف لفظ رواه الترمذي، ٦رواه مسلم" . ما رأيتم

  ـــــــ
. ٢٩٣١حديث رقم : باب الدعاء على املشركني -٩٨: كتاب اجلهاد والسري -٥٦: رواه البخاري يف - ١

  .٢٠٢حديث رقم : العصر باب التغليظ يف تفويت صالة -٣٥: كتاب املساجد -٥: ومسلم يف
  .١٧٣، ١٧٢حديث رقم : باب أوقات الصلوات اخلمس -٣١: كتاب املساجد -٥: رواه مسلم يف - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
حديث : باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب -١٧: كتاب مواقيت الصالة -٩: رواه البخاري يف - ٤

: من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالةباب  -٣٠: كتاب املساجد -٥: ومسلم يف. ٥٥٦رقم 
  .١٦٤حديث رقم 

. ٥٨٠حديث رقم : باب من أدرك من الصالة ركعة -٢٩: كتاب مواقيت الصالة -٩: رواه البخاري يف - ٥
  .١٦١حديث رقم : املصدر عاليه: ومسلم يف

  .١٧٦قم حديث ر، باب أوقات الصلوات اخلمس -٣١: كتاب املساجد -٥: رواه مسلم يف - ٦
هذا حديث : وقال. ١٥٢حديث رقم . باب مواقيت الصالة -١: كتاب الصالة -٢: رواه الترمذي يف - ٧

  .حسن غريب صحيح

ووقت الفجر من ذلك إىل ، مث يبقى وقت الضرورة إىل طلوع الفجر الثاين، ووقت العشاء من ذلك إىل نصف الليل
  أدركها والصالة يف أول الوقت أفضلومن كرب للصالة قبل خروج وقتها فقد ، طلوع الشمس
  ـــــــ

ملا روى عبد اهللا بن عمر أن النيب صلى " إىل نصف الليل"يعين من مغيب الشفق " ووقت العشاء من ذلك: "مسألة
أن : ملا روى بريدة" إىل ثلث الليل: "وعنه. ١رواه مسلم" . وقت العشاء إىل نصف الليل: "اهللا عليه وسلم قال

من حديث ابن عباس يف . عليه وسلم صلى العشاء يف اليوم الثاين حني ذهب ثلث الليل رواه مسلم النيب صلى اهللا
  .٢صالة جربيل مثله



وهو البياض املعترض يف املشرق وال " مث يذهب وقت االختيار ويبقى وقت الضرورة إىل طلوع الفجر الثاين: "مسألة
  .٣متفق عليه" . ة فقد أدرك الصالة من أدرك ركعة من الصال: "ظلمة بعده حلديث أيب هريرة

يعين من طلوع الفجر الثاين إمجاعا إىل طلوع الشمس ملا روى " ووقت الفجر من ذلك إىل طلوع الشمس: "مسألة
أنه أمر بالال فأقام الفجر حني طلع الفجر فلما كان اليوم الثاين صلى الفجر : بريدة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

من أدرك سجدة من صالة الصبح : "ويف حديث أيب هريرة، ٤" وقت صالتكم ما بني ما رأيتم: "فأسفر هبا مث قال
  .٦" فقد أدركها: "متفق عليه وللنسائي. ٥" قبل أن تطلع الشمس فليتم صالته

ظاهر كالم : كذلك وأما ما دون الركعة فقال القاضي" ومن كرب للصالة قبل خروج وقتها فقد أدركها: "مسألة
ه يدركها بإدراكه ألن اإلدراك إذا تعلق به حكم يف الصالة استوى فيه الركعة وما دوهنا كإدراك املسافر أمحد أن

  .صالة املقيم واملأموم صالة اإلمام
وروى أبو  ٧" أول الوقت رضوان اهللا وآخره عفو اهللا: "لقوله عليه السالم" الصالة يف أول الوقت أفضل: "مسألة

  صلى اهللا عليه وسلم يصلي اهلجري اليت تدعوهنا كان رسول اهللا: برزة قال
  ـــــــ

، ١٧٢، ١٧١حديث رقم : باب أوقات الصلوات اخلمس -٣١: كتاب املساجد -٥: رواه مسلم يف - ١
١٧٤، ١٧٣.  
  .سبق خترجيه - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
. ٥٧٩حديث رقم : الفجر ركعة باب من أدرك من -٢٨: كتاب مواقيت الصالة -٩: رواه البخاري يف - ٥

  .١٦٥، ١٦٤، ١٦٣حديث رقم : باب من أدرك ركعة من الصالة -٣٠: كتاب املساجد -٥: ومسلم يف
  .٢، ١حديث رقم : باب من أدرك ركعة من صالة الصبح -٢٧: كتاب املواقيت -٦: رواه النسائي يف - ٦
. ١٧٢حديث رقم : لوقت األول من الفجرباب ما جاء يف ا -١٣: كتاب الصالة -٢: رواه الترمذي يف - ٧

  .هذا حديث غريب: وقال

  إال يف العشاء اآلخرة ويف شدة احلر الظهر
  ستر العورة مبا ال يصف البشرة وعورة الرجل واألمة ما بني السرة والركبة: الشرط الثالث
  ـــــــ

  .١تزول: األوىل حني تدحض الشمس يعين
. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء: أىب برزة لقول" إال يف العشاء اآلخرة: "مسألة

  .٢متفق عليه
 ٣أبردوا بالظهر يف شدة احلر فإن شدة احلر من: "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم" ويف شدة احلر الظهر: "مسألة

  .٤متفق عليه" . فيح جهنم
واجب ملا روت عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا " الشرط الثالث ستر العورة مبا ال يصف البشرة: "مسألة

  .٥رواه أبو داود" . ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار: "عليه وسلم قال
وجيب سترها مبا يستر لون البشرة من الثياب واجللود أو غريها فإن وصف لون البشرة مل يعتد به ألنه غري : مسألة



  .ساتر
قال رسول اهللا صلى اهللا : ملا روى أبو أيوب األنصاري قال" ما بني السرة والركبةوعورة الرجل واألمة : "مسألة

رواه أبو بكر بإسناده وعن جرهد أن رسول اهللا صلى اهللا " . أسفل السرة وفوق الركبتني من العورة: "عليه وسلم
عنه أهنا الفرجان من الرجل و. ٦رواه اإلمام أمحد يف املسند" غط فخذك فإن الفخذ من العورة: "عليه وسلم قال له

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب حسر اإلزار عن فخذه حىت أين ألنظر إىل بياض فخذ رسول : ملا روى أنس
  .٧رواه البخاري. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
حديث رقم : باب ما يكره من السمر بعد العشاء -٣٩: كتاب مواقيت الصالة -٩: رواه البخاري يف - ١

  .١٨٨حديث رقم : باب استحباب تقدمي الظهر يف أول الوقت -٣٣: كتاب املساجد -٥: ومسلم يف. ٥٩٩
 -٥: ومسلم يف. ٥٤٧حديث رقم : باب وقت العصر -١٣: كتاب مواقيت الصالة -٩: رواه البخاري يف- ٢

  .٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥: حديث رقم: باب استحباب التبكري بالصبح يف أول وقتها ٤٠: كتاب املساجد
وهذا كناية عن شدة . متسع: أي، مكان أفيح: ومنه، من سعة انتشارها وتنفسها: من فيح جهنم أي: قوله- ٣

  .٢/٢٢فتح الباري . استعارها
، ١٨٠حديث رقم : باب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر -٩: كتاب مواقيت الصالة -٩: رواه البخاري يف - ٤

١٨٣,١٨٤، ١٨٢، ١٨١.  
  .٦٤١حديث رقم : باب املرأة تصلي بغري مخار -٨٣: كتاب مواقيت الصالة -٢: أبو داود يفرواه  - ٥
  .٤٧٩و  ٥/٢٩٠، ١/٢٧٥املسند : رواه أمحد يف - ٦
  .٣٧١حديث رقم : باب ما يذكر يف الفخذ -١٢: كتاب الصالة: رواه البخاري يف - ٧

ها كاألمة ومن صلى يف ثوب مغصوب أو دار مغصوبة وأم الولد واملعتق بعض، واحلرة كلها عورة إال وجهها وكفيها
مل تصح صالته ولبس الذهب واحلرير مباح للنساء دون الرجال إال عند احلاجة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  هذان: "وسلم يف الذهب واحلرير
  ـــــــ

قال ابن  ١} يَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر ِمنَْهاَوال يُْبِديَن زِ{: لقوله سبحانه" واحلرة كلها عورة إال وجهها وكفيها: "مسألة
، وجهها وكفيها وألنه حيرم ستر الوجه يف اإلحرام وستر الكفني بالقفازين ولو كانا عورة مل جيز كشفهما: عباس

وعنه يف الكفني مها عورة ألن املشقة ال تلحق بسترمها فأشبها سائر بدهنا وما عدا هذا عورة لقول النيب صلى اهللا 
يا رسول اهللا تصلي املرأة يف درع : وعن أم سلمة أهنا قالت. ٢" ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار: "عليه وسلم

  .٣" نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها: "ومخار وليس عليها إزار؟ فقال
: هللا عليه وسلم قالملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى ا" وعورة األمة كعورة الرجل: "مسألة

" إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجريه فال ينظر إىل شيء من عورته فإن ما حتت السرة إىل الركبة عورة يريد األمة"
  .وألن من مل يكن رأسه عورة مل يكن صدره عورة كالرجل. رواه الدارقطين. 

ه يستحب هلما التستر ملا فيها من شبه األحرار ألن الرق باق فيها إال أن" وأم الولد واملعتق بعضها كاألمة: "مسألة
  .وعنه أهنما كاحلرة لذلك

ألنه استعمل يف شرط العبادة ما حيرم " ومن صلى يف ثوب مغصوب أو دار مغصوبة مل تصح صالته: "مسألة



وألن الصالة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه فكيف يتقرب ، استعماله فلم يصح كما لو صلى يف ثوب جنس
مبا هو عاص به أو يؤمر مبا هو منهي عنه؟ وعنه يصح ألن التحرمي ال يعود إىل الصالة فلم مينع صحتها كما لو 

  .غسل ثوبه مباء مغصوب أو صلى من عليه عمامة حرير
ملا روى أبو موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ولبس احلرير والذهب مباح للنساء دون الرجال: "مسألة
قال ابن عبد . ٤حديث صحيح: قال الترمذي" . م لبس احلرير والذهب على ذكور أميت وأحل إلناثهمحر: "قال
  .هذا إمجاع: الرب

  كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبسه ألن أنسا روى أن عبد" إال عند احلاجة: "مسألة
  ـــــــ

  .سورة النور ٣١آية  - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .٦٤٠حديث رقم : باب يف كم تصلي املرأة -٨٢: لصالةكتاب ا -٢: رواه أبو داود يف - ٣
: وقال. ١٧٢٠حديث رقم : باب ما جاء يف احلرير والذهب -١: كتاب اللباس -٢٥: رواه الترمذي يف - ٤

  .حديث حسن صحيح

فإن مل جيد ، حرام على ذكور أميت حل إلناثهم ومن صلى من الرجال يف ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك
فإن عدم الستر بكل ، ا يستر عورته سترها فإن مل يكف مجيعها ستر الفرجني فإن مل يكفهما مجيعا ستر أحدمهاإال م

حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما جاز ومن مل جيد إال ثوبا جنسا أو مكانا جنسا صلى فيهما 
  .وال إعادة عليه
  الطهارة من النجاسة يف: الشرط الرابع

  ـــــــ
الرمحن بن عوف والزبري بن العوام شكوا القمل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرخص هلما يف قميص احلرير 

وغري القمل الذي ينفع فيه لبس احلرير يف معناه فيقاس عليه فأما لبسه للحرب فظاهر . ١فرأيته عليهما متفق عليه
  .أرجو أن ال يكون به بأس: عن لبسه يف احلرب فقالكالم أمحد رضي اهللا عنه إباحته مطلقا؛ ألنه سئل 

ملا روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا " ومن صلى من الرجال يف ثوب واحد بعضه على عاتقه جزأه ذلك: "مسألة
  .٢متفق عليه" ال يصلي الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء: "عليه وسلم أنه قال

ألن سترها شرط لصحة الصالة وقد قدر عليه فلزمه كسائر " يستر عورته سترها فإن مل جيد إال ما: "مسألة
  .شروطها؛ وألن ذلك واجب يف غري الصالة ففيها أوىل

وستر الدبر أوىل يف " فإن مل يكفهما مجيعا ستر أيهما شاء"ألهنما أغلظ " فإن مل يكف مجيعها ستر الفرجني: "مسألة
فإن . "القبل ألنه يستقبل به القبلة والدبر يستر باإلليتني وأيهما ستر أجزأه أحد الوجهني؛ ألنه أفحش ويف اآلخر

وعنه ، ؛ ألنه حيصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لذلك" عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ إمياء بالسجود
  .يصلي قائما ويركع ويسجد ألن احملافظة على ثالثة أركان أوىل من احملافظة على بعض شرط

؛ ألن ستر العورة واجب يف الصالة " ومن مل جيد إال ثوبا جنسا أو مكانا جنسا صلى فيهما وال إعادة عليه: "ألةمس
وهو خماطب هبا مأمور هبا فإذا صلى فقد أتى مبا أمر به فيخرج عن العهدة وعنه يعيد إذا صلى يف الثوب ، وغريها

  .النجس ألنه ترك شرطا مقدورا عليه



  :لقوله عليه السالم" هارة من النجاسة يف بدنه وثوبه وموضع صالتهالشرط الرابع الط"
  ـــــــ

ومسلم . ٢٩١٩حديث رقم : باب احلرير يف احلرب -٩١: كتاب اجلهاد والسري -٥٦: رواه البخاري يف - ١
  .٢٦، ٢٥، ٢٤حديث رقم : باب إباحة لبس احلرير للرجل -٣: كتاب اللباس والزينة -٣٧: يف
حديث رقم : باب إذا صلى يف الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه -٥: كتاب الصالة -٨: ري يفرواه البخا - ٢

  .٢٧٧حديث رقم : باب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه -٥٢: كتاب الصالة -٤: ومسلم يف. ٣٥٩

علم هبا أو  وإن صلى وعليه جناسة مل يكن، بدنه وثوبه وموضع صالته إال النجاسة املعفو عنها كيسري الدم وحنوه
وإن علم هبا يف الصالة أزاهلا وبىن على صالته واألرض كلها مسجد تصح ، علم هبا مث نسيها فصالته صحيحة

  الصالة فيها إال املقربة واحلمام واحلش وأعطان اإلبل وقارعة الطريق
  ـــــــ

هنا ممنوعة من الصالة فيه قبل فدل على أ. ١" حتيه مث اقرصيه مث اغسليه باملاء وصلي فيه: "ألمساء يف دم احليض
  .غسله
  ألنه عفي عنها ملشقة التحرز على ما سبق يف باب املياه" إال النجاسة املعفو عنها كيسري الدم: "مسألة
إحدامها يعيد ألهنا طهارة واجبة : ففيها روايتان" وإن صلى وعليه جناسة مل يكن علم هبا أو علم هبا مث نسيها: "مسألة

خلع : ال يعيد ملا روى أبو سعيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: والثانية، كالوضوء فلم تسقط باجلهل
، رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا: فقالوا" . ما لكم خلعتم نعالكم: "نعليه يف الصالة فخلع الناس نعاهلم قال

فوجه احلجة أن النيب صلى اهللا عليه . أبو داود رواه. ٢" أتاين جربيل عليه السالم فأخربين أن فيهما قذرا: "فقال
إن علم هبا "وسلم مل يكن عامل بالنجاسة حىت أخرب هبا وبىن على صالته ولو بطلت الستأنفها والناسي مثله فعلى هذا 

 وإن مل. كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم" أزاهلا وبىن على صالته"فأمكنه إزالتها بغري عمل كثري " يف الصالة
  .ميكنه إال بعمل كثري استأنفها كالسترة إذا وجدها وهو يف الصالة بعيدة منه

  .٣" جعلت يل األرض مسجدا وطهورا: "لقوله عليه السالم" تصح الصالة فيها" "واألرض كلها مسجد: "مسألة
النيب صلى اهللا عليه  أما املقربة واحلمام فلما روى أبو سعيد أن" إال املقربة واحلمام واحلش وأعطان اإلبل: "مسألة

وأما احلش فبطريق التنبيه عليه بالنهى يف . رواه أبو داود. ٤" األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام: "وسلم قال
  .هذين املوضعني ألن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب

  يا رسول اهللا: وأما أعطان اإلبل فلما روى جابر بن مسرة أن رجال قال: "مسألة
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .٦٥٠حديث رقم : باب الصالة يف النعل -٨٧: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود يف - ٢
  .٤حديث رقم : كتاب املساجد -٥: رواه مسلم يف - ٣
  .٤٩٢حديث رقم : كتاب باب قي املواضع اليت ال جتوز فيها الصالة -٢: رواه أبو داود يف- ٤

   يف النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجههاستقبال القبلة إال: الشرط اخلامس
والعاجز عن االستقبال خلوف أو غريه فيصلي كيفما أمكنه ومن عدامها ال تصح صالته إال مستقبل الكعبة فإن كان 



  قريبا منها لزمته الصالة إىل
  ـــــــ

وألهنا مظنة النجاسة . ١رواه مسلم". ال: "الأنصلي يف مبارك اإلبل؟ ق: قال". نعم: "أنصلى يف مرابض الغنم؟ قال
  فإن البعري إذا برك صار سترة للبائل خبالف الغنم فإهنا ال تستر فأقمنا املظنة مقام حقيقة النجاسة

فلة إال يف النا. "} َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه{: لقوله سبحانه" الشرط اخلامس استقبال القبلة: "مسألة
ملا روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يسبح على " على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه

  .٢متفق عليه. ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان يوتر على بعريه
فَإِنْ {: بحانه وتعاىلألنه فرض عجز عنه أشبه القيام وقال اهللا س" والعاجز عن االستقبال خلوف أو غريه: "مسألة

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي مستقبل القبلة وغري مستقبلها :قال ابن عمر. ٣} ِخفُْتْم فَرَِجاالً أَوْ ُركْبَاناً
  .وألنه عاجز عن القيام أشبه املربوط، ٤رواه البخاري

: على الراحلة والعاجز لقوله سبحانه يعين ما عدا النافلة" وما عدامها ال تصح صالته إال مستقبل القبلة: "مسألة
  .وهو عام خرج منه الصورتان مبا ذكرناه من الدليل بقي ما عدامها على مقتضى النص ٥} فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطْرَُه{

وإن "وهو من كان عند الكعبة يراها أو قريبا منها لآلية " فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصالة إىل عينها: "مسألة
ما بني املشرق واملغرب : "ألنه ال يقدر على إصابة العني خبالف القريب وقال عليه السالم" ان بعيدا فإىل جهتهاك
  .٦حديث صحيح: قال الترمذي" . قبلة

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
ومسلم . ٤٠٠حديث رقم : باب التوجه حنو القبلة حيث كان -٣١: كتاب الصالة -٨: رواه البخاري يف - ٢
  .٣٩حديث رقم : باب جواز صالة النافلة على الدابة -٤: كتاب صالة املسافرين -٦ :يف
  .سورة البقرة ٢٣٩آية  - ٣
  .٤٥٣٥حديث رقم : } فإن خفتم فرجاال أو ركبانا{باب  -٤٤: كتاب التفسري -٦٥: رواه البخاري يف - ٤
  .سورة البقرة ١٤٤آية  - ٥
حديث رقم : باب ما جاء أن ما بني املشرق واملغرب قبلة -١٣٩: كتاب الصالة -٢: رواه الترمذي يف - ٦

  .هذا حديث حسن صحيح: وقال. ٣٤٤، ٣٤٢

فإن أخطأ فعليه ، عينها وإن كان بعيدا فإىل جهتها وإن خفيت القبلة يف احلضر سأل واستدل مبحاريب املسلمني
هدان مل يتبع أحدمها صاحبه ويتبع وإن اختلف جمت، وإن خفيت يف السفر اجتهد وصلى وال إعادة عليه، اإلعادة

  .األعمى والعامي أوثقهما يف نفسه
  النية للصالة بعينها وجيوز تقدميها على التكبري بالزمن اليسري إذا مل يفسخها: الشرط الساد

  ـــــــ
" عادةفإن أخطأ فعليه اإل"ألهنا دليل عليها " وإن خفيت القبلة يف احلضر سأل واستدل مبحاريب املسلمني: "مسألة

  .ألن الظاهر أنه فرط يف السؤال
وإن أخطأ ألنه أتى باملأمور فيخرج عن عهدة " وإن خفيت القبلة يف السفر اجتهد وصلى وال إعادة عليه: "مسألة
ودليل أنه أتى مبا أمر به أنه اجتهد وليس عليه أكثر من االجتهاد وهو مأمور بالصالة إىل اجلهة اليت يغلب ، األمر



  .االجتهاد أهنا جهة الكعبة فيخرج عن العهدة ألنه ليس يف وسعه أكثر من ذلك على ظنه بعد
ويتبع األعمى والعامي "كما نقول يف اجملتهدين يف األحكام " وإن اختلف جمتهدان مل يتبع أحدمها اآلخر: "مسألة

  .كما نقول يف األحكام" أوثقهما يف نفسه
وألهنا  ١" إمنا األعمال بالنيات: "إال هبا إمجاعا لقوله عليه السالم فال تصح" النية للصالة بعينها: الشرط السادس"

عبادة أشبهت الصوم وجيب أن ينويها بعينها إن كانت معينة ظهرا أو عصرا لتتميز عن غريها وإن كانت سنة معينة 
  .وإن مل تكن معينة كالنافلة املطلقة أجزأه نية الصالة ألهنا غري معينة، كالوتر لزمه تعيينها

ألهنا عبادة يشترط هلا النية فجاز تقدميها عليه " وجيوز تقدمي النية على التكبري بالزمن اليسري إذا مل يفسخها: "مسألة
  .كالصوم وألن أوهلا من أجزائها يكفي استصحاب النية فيه كسائر أجزائها

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١

  باب أداب املشي إىل الصالة

  سكينة ووقار ويقارب بني خطاه وال يشبكيستحب املشي إىل الصالة ب
  ـــــــ

  باب آداب املشي إىل الصالة
" ويقارب بني خطاه" . "ائتوها وعليكم السكينة والوقار: "لقوله عليه السالم" يستحب املشي إليها بسكينة ووقار"

ج رسول اهللا صلى اهللا أقيمت الصالة وخر: ويف مسند أيب محيد عن زيد بن ثابت قال، لتكثر اخلطا فتكثر احلسنات
  " .تدري مل فعلت هذا؟ لتكثر خطاي يف طلب الصالة: "عليه وسلم ميشى وأنا معه فقارب يف اخلطى فقال يل

: ويقول" } إِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ{: اآليات إىل قوله} الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو َيْهِدينِ{: بسم اهللا: "أصابعه ويقول
إين أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا فإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال رياء وال مسعة خرجت اتقاء اللهم "

فإذا مسع ، " سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذين من النار وأن تغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال أنت
إذا أقيمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون وائتوها " :اإلقامة مل يسع إليها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .وأنتم عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا

  ـــــــ
إذا : "ملا روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" وال يشبك أصابعه: "مسألة

بسم اهللا : "ويقول. ١" سجد فال يشبكن يديه فإمنا هو يف صالةتوضأ أحدكم فأحسن وضوءه مث خرج عامدا إىل امل
  ويقول} إِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ{إىل قوله } الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ{الرمحن الرحيم 

ج من بيته إىل من خر: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما روى اإلمام أمحد يف املسند عن أيب سعيد قال"
ق السائلني عليك وأسألك حبق ممشاي هذا فإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال رياء اللهم إين أسألك حب: "الصالة فقال

وال مسعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذين من النار وأن تغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب 
اهللا صلى اهللا عليه  وروى ابن عباس أن رسول. ٢"أقبل اهللا عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك" إال أنت

اللهم اجعل يف قليب نورا ويف لساين نورا ويف بصري نورا واجعل من خلفي : "وسلم خرج إىل الصالة وهو يقول



  .٣رواه مسلم" نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن حتيت نورا وأعطين نورا
إذا : "اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملا روى أبو هريرة رضي" فإذا مسع اإلقامة مل يسع إليها: "مسألة

. ٤" أقيمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا
ا م: "بينما حنن نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ مسع جلبة رجال فلما صلى قال: وعن أيب قتادة قال

فال تفعلوا إذا أتيتم الصالة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما : "قال! استعجلنا إىل الصالة: ؟ قالوا"شأنكم
  وال بأس إذا طمع أن يدرك التكبرية األوىل أن: ويف رواية فاقضوا قال أمحد. ٥؟ متفق عليهما"فاتكم فأمتوا

  ـــــــ
  .٥٦٢حديث رقم : ب ما جاء يف املشي إىل الصالةبا -٤٨: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود - ١
  .٣/٢١رواه أمحد يف املسند  - ٢
  .١٨١حديث رقم : باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه -٢٦: كتاب املسافرين -٦: رواه مسلم يف - ٣
 -٥: ومسلم يف. ٩٠٨حديث رقم : باب املشي إىل اجلمعة -١٨: كتاب اجلمعة -١١: رواه البخاري يف - ٤
  .١٥٢، ١٥١حديث رقم : باب استحباب إتيان الصالة بوقار -٢٨: ب املساجدكتا
  .١٥٥حديث رقم : املصدر عاليه: ومسلم يف. ٩٠٩رقم : املصدر عاليه: رواه البخاري يف - ٥

بسم اهللا والصالة : وإذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة وإذا أتى املسجد قدم رجله اليمىن يف الدخول وقال
وقال ذلك ، وإذا خرج قدم رجله اليسرى، اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك، سالم على رسول اهللاوال

  .وافتح يل أبواب فضلك: إال أنه يقول
  ـــــــ

يسرع شيئا ما مل تكن عجلة تقبح فقد جاء عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم كانوا يعجلون شيئا 
  .لتكبرية وطمعوا يف إدراكهاإذا ختوفوا فوات ا

إذا أقيمت الصالة فال صالة إال : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وإذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة: "مسألة
وقد . وألن ما يفوته مع اإلمام أفضل مما يأيت به فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة. ١متفق عليه" املكتوبة

روته عائشة " صالتان معا: " عليه وسلم خرج حني أقيمت الصالة فرأى ناسا يصلون فقالروي أن النيب صلى اهللا
  كل هذا إنكار منه هلذا الفعل: ورواه ابن عبد الرب وقال

بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر : وإذا أتى املسجد قدم رجله اليمىن يف الدخول وقال: "مسألة
أبواب رمحتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك إال أنه يقول وافتح يل أبواب  يل ذنويب وافتح يل

ملا روي عن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علمها أن " فضلك
 صلى اهللا عليه قال رسول اهللا: قال -أو أيب أسيد-وروى مسلم عن أيب محيد . ٢تقول ذلك إذا دخلت املسجد

اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليقل اللهم إين أسألك من : إذا دخل أحدكم املسجد فليقل: "وسلم
  .٣" فضلك

ويستحب تقدميها وهي اليمىن يف الدخول وتأخريها يف اخلروج ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيب التيامن يف 
  .٤شأنه كله روته عائشة رضي اهللا عنها

  ـــــــ
: باب كراهة الشروع يف نافلة بعد شروع املؤذن -٩: كتاب صالة املسافرين وقصرها -٦: رواه مسلم يف - ١



  .٦٤، ٦٣حديث رقم 
. ٣١٤حديث رقم : باب ما جاء ما يقول عند دخول املسجد -١١٧: كتاب الصالة -٢: رواه الترمذي يف - ٢

  .وليس إسناده مبتصل، حسن: وقال
  .٦٨حديث رقم : باب ما يقول إذا دخل املسجد -١٠: كتاب صالة املسافرين -٦: لم يفرواه مس - ٣
  .٤٢٦حديث رقم : باب التيمن يف دخول املسجد وغريه -٤٧: كتاب الصالة -٨: رواه البخاري يف- ٤

  باب صفة الصالة
  اهللا أكرب جيهر هبا اإلمام وبسائر التكبري ليسمع من: وإذا قام إىل الصالة قال

  ـــــــ
  باب صفة الصالة

قد قامت الصالة؛ ألنه دعا إىل : والسنة أن يقوم إليها عند قول املؤذن" اهللا أكرب: وإذا قام إىل الصالة قال: "مسألة
  القيام فاستحب املبادرة إليها عنده والقيام فيها ركن لقوله

فروع أذنيه وجيعلهما حتت سرته وجيعل  وخيفيه غريه ويرفع يديه عند ابتداء التكبري إىل حذو منكبيه أو إىل، خلفه
  .سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك: بصره إىل موضع سجوده مث يقول

  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: مث يقول
  لقول: بسم اهللا الرمحن الرحيم وال جيهر بشيء من ذلك: مث يقول

  ـــــــ
اهللا أكرب وهي ركن لقوله عليه : مث يقول ٢صل قائما: وقال عليه السالم لعمران ١} انِتَِنيَوقُوُموا ِللَِّه قَ{: سبحانه
اهللا أكرب مل ينقل عنه غري ذلك : وكان عليه السالم يفتتح الصالة بقوله ٣رواه أبو داود" . حترميها التكبري: "السالم

وبالقراءة " وخيفيه غريه"ليكربوا بعد تكبريه " خلفهجيهر هبا اإلمام وبسائر التكبري حىت يسمع من "حىت فارق الدنيا 
والصوت ما يتأيت مساعه وأقرب السامعني ، بقدر ما يسمع نفسه وجيب عليه ذلك وال يكون كالم بدون الصوت

  .فمىت مل يسمعها مل يعلم أنه أتى بكالم إال أن يكون به طرش فيأيت به حبيثما يسمعه لو كان مسيعا، إليه نفسه
ملا روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه " يرفع يديه عند ابتداء التكبري إىل حذو منكبيه أو إىل فروع أذنيهو: "مسألة

وسلم كان إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وال يفعل 
  .٤ذلك يف السجود متفق عليه

سبحانك اللهم وحبمدك : مث يقول"ألنه أخشع للمصلي وأكف لنظره " سجودهوجيعل نظره إىل موضع : "مسألة
أما أنا فأذهب إىل ما روي عن عمر يعين ما رواه األسود : قال اإلمام أمحد" وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك
  .سبحانك اللهم وحبمدك احلديث: أنه صلى خلف عمر فسمعه كرب فقال

فَإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن {: لقوله سبحانه"  من الشيطان الرجيمأعوذ باهللا: مث يقول: "مسألة
  .قاله ابن املنذر: وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوله ٥} الرَّجِيمِ
  بسم اهللا الرمحن الرحيم وال جيهر بشيء من ذلك ملا روى أنس: مث يقول: "مسألة

  ـــــــ



  .سورة البقرة ٢٣٨آية  -١
حديث رقم : باب إذا مل يطق قاعدا صلى على جنب -١٩: كتاب تقصري الصالة -١٨: رواه البخاري يف - ٢

١١١٧.  
: كتاب الصالة -٢: و. ٦١حديث رقم : باب فرض الوضوء -٣٠: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٣
  .٦١٨ حديث رقم: باب اإلمام حيدث بعد ما يرفع رأسه -٧١
  .٢٢، ٢١حديث رقم : باب رفع اليدين حذو املنكبني -٣٨كتاب األذان  -١٠: رواه البخاري يف - ٤
  .سورة النحل ٩٨آية  - ٥

صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع أحدا منهم جيهر ببسم اهللا الرمحن : أنس
ويستحب أن يقرأ يف سكتات ، يقرأ هبا إال املأموم فإن قراءة اإلمام له قراءة مث يقرأ الفاحتة وال صالة ملن مل. الرحيم

مث يقرأ بسورة تكون يف الصبح من طوال املفصل ويف املغرب من قصاره ويف سائر ، اإلمام وفيما ال جيهر فيه
  .الصلوات من أوسطه

  ـــــــ
رضي اهللا عنهم أمجعني فلم أمسع أحدا منهم  صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان: قال

  .١متفق عليه. جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم
ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة : "وهي ركن ملا روى عبادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" مث يقرأ الفاحتة: "مسألة
  .٢متفق عليه" . الكتاب
  .ثاحلدي" وال صالة ملن مل يقرأ هبا: "مسألة
وَإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمعُوا لَُه وَأَْنِصتُوا لََعلَّكُْم {: لقوله سبحانه" إال املأموم فإن قراءة اإلمام له قراءة: "مسألة

قال : وروى اإلمام حممد بن وكيع عن سفيان عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن شداد قال ٣} ُتْرَحُمونَ
وروى اخلالل والدارقطين عن النيب . ٤" من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة: "ه وسلمرسول اهللا صلى اهللا علي
وألن القراءة لو كانت واجبة عليه مل تسقط عن ، يكفيك قراءة اإلمام خافت أو جهر: "صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .املسبوق كبقية أركاهنا

فإذا أسررت : "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم" هر فيهويستحب أن يقرأ يف سكتات اإلمام وما ال جي: "مسألة
إن لإلمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاحتة : وقال أبو سلمة بن عبد الرمحن. رواه الدارقطين" . بقراءيت فاقرأوا

  .} َوال الضَّالَِّني{: إذا دخل يف الصالة وإذا قال: "الكتاب
ملا " ويف سائر األوقات من أواسطه، من طوال املفصل ويف املغرب من قصارهمث يقرأ سورة تكون يف الصبح : "مسألة

وعنه كان النيب يقرأ يف الظهر ، ٥رواه مسلم". ق"رود جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف الفجر بـ 
وعنه كان النيب ، رواه أبو داود. السوروحنوها من . } َوالسََّماِء ذَاتِ الُْبُروجِ} ، {وَالسََّماِء وَالطَّارِقِ{والعصر بـ 

والعصر كذلك والصالة . } وَاللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى{صلى اهللا عليه وسلم إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو 
  كلها إال الصبح فإنه كان

  ـــــــ
 -٤: سلم يفوم. ٧٤٣حديث رقم : باب ما يقول بعد التكبري -٨٩: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ١

  .٥٠حديث رقم : باب حجة من قال ال جيهر بالبسملة -١٣: كتاب الصالة



. ٧٥٦حديث رقم : باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم -٩٥: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف- ٢
  .٣٤حديث رقم : باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة -١١: كتاب الصالة -٤: ومسلم يف

  .ة األعرافسور ٢٠٤آية  - ٣
  .٣/٣٣٩رواه أمحد يف املسند  - ٤
  .١٦٨حديث رقم : باب القراءة يف الصبح -٣٥: كتاب الصالة -٤: رواه مسلم يف - ٥

مث يكرب ويركع ويرفع يديه ، وجيهر اإلمام بالقراءة يف الصبح واألوليني من املغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك
سبحان ريب العظيم : "يفرج أصابعه وميد ظهره وجيعل رأسه حياله مث يقولمث يضع يديه على ركبتيه و، كرفعه األول

  ثالثا مث
  ـــــــ

وأما املغرب فإنه يستحب تعجيلها للخالف يف وقتها فيقرأ فيها من قصار املفصل وقد . ١رواه أبو داود". يطيلها
  .روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ فيها بالتني والزيتون

وال خالف يف " اإلمام بالقراءة يف الصبح واألوليني من املغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك وجيهر: "مسألة
  وقد ثبت ذلك بنقل اخللف عن السلف، واألصل فيه فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم، استحباب ذلك

ويكرب ملا  ٢} اْسُجدُوااْركَُعوا َو{: والركوع ركن لقوله سبحانه" مث يكرب ويركع ويرفع يديه كرفعه األول: "مسألة
مث ، روى أبو هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قام إىل الصالة كرب حني يقوم مث يكرب حني يركع

ويرفع يديه وهو مستحب يف . ٣متفق عليه. يكرب حني يسجد مث يكرب حني يرفع رأسه يفعل ذلك يف صالته كلها
  .رثالثة مواضع ملا سبق يف حديث ابن عم

ملا روى أبو محيد أن رسول اهللا " مث يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه وميد ظهره وجيعل رأسه حياله: " مسألة
ويف لفظ ركع مث اعتدل ومل يصوب  ٤,٥صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره

يه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر ويف حديث أيب محيد أن النيب صلى اهللا عل. ٦رأسه ومل يقنع
  .يديه فنحامها عن جنبيه صحيح

فََسبِّحْ بِاْسمِ رَبِّكَ {وهو واجب ملا روى عقبة ابن عامر أنه ملا نزل " سبحان ريب العظيم ثالثا: مث يقول: "مسألة
  سَبِّحِ{: لما نزلف" . اجعلوها يف ركوعكم: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. } الَْعظِيمِ

  ـــــــ
. ٨٠٥حديث رقم : باب قدر القراءة يف صالة الظهر والعصر -١٢٩: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود يف - ١

  .٨٠٦حديث رقم : املصدر عاليه: رواه أبو داود يف
  .سورة احلج ٧٧آية  -٠ ٢
ومسلم . ٨٠٣حديث رقم : سجدباب يهوي بالتكبري حني ي -١٢٨: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ٣
  .٢٨حديث رقم : باب إثبات التكبري يف كل خفض ورفع يف الصالة -١٠: كتاب الصالة -٤: يف
  .٢/٣٢٢فتح الباري . أماله: أي، بفتح اهلاء والصاد املهملة، هصر ظهره: قوله - ٤
ورواه أبو . هر يف الركوعباب استواء الظ -١٢٠: كتاب األذان -١٠: أورده البخاري معلقا جمزوما به يف - ٥

  .٧٣١حديث رقم : باب افتتاح الصالة -١١٥: كتاب الصالة -٢: داود يف
  .١حديث رقم : باب االعتدال يف الركوع -٧: باب التطبيق -١٢: رواه النسائي يف - ٦



ملء السموات  ربنا لك احلمد: يرفع رأسه قائال مسع اهللا ملن محده ويرفع يديه كرفعه األول فإذا اعتدل قائما قال
  ربنا ولك احلمد مث خير ساجدا مكربا: وملء األرض وملء ما شئت من شئ بعد ويقتصر املأموم على قول

  ـــــــ
وعنه ليس بواجب ألن النيب صلى اهللا عليه . ١رواه أبو داود" . اجعلوها يف سجودكم: "قال} اْسَم رَبَِّك الْأَْعلَى

  .وسلم مل يعلمها للمسيء يف صالته
مث ارفع حىت تعتدل : "وهذا الرفع واالعتدال ركنان لقوله عليه السالم للمسيء يف صالته" مث يرفع رأسه: "ةمسأل
  .٢" قائما
مث قال مسع اهللا ملن : "قال أبو محيد يف صفة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" مث يقول مسع اهللا ملن محده: "مسألة

وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ويقول مسع اهللا : "املتفق عليهويف حديث ابن عمر . ٣" محده ورفع يديه
  .٤" ملن محده
ويف بعض . ٥وموضع الرفع بعد اعتداله قائما ووجه حديث ابن عمر املتفق عليه" ويرفع يديه كرفعه األول: "مسألة
  .وبعد ما يرفع رأسه رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه وإذا ركع: ألفاظه
ملا " . ربنا ولك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد: "فإذا اعتدل قائما قال: "مسألة

  .متفق عليه. روى أبو سعيد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال ذلك
ال يستحب له الزيادة على ذلك نص عليه لقول النيب صلى اهللا  "ويقتصر املأموم على قول ربنا ولك احلمد: "مسألة

  .٦ومل يأمرهم بغريه" . إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد: "عليه وسلم
  والسجود والطمأنينة فيه ركنان حلديث املسيء يف" مث خير ساجدا مكربا: "مسألة

  ـــــــ
  .٨٦٩حديث رقم : باب ما يقول الرجل يف ركوعه وسجوده -١٤٩: الصالة كتاب -٢: رواه أبو داود يف - ١
حديث رقم : باب أمر النيب الذي ال يتم ركوعه باإلعادة -١٢٢: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ٢

٧٩٣.  
  .سبق خترجيه - ٣
حديث : االفتتاح سواء باب رفع اليدين يف التكبرية األوىل مع -٨٣: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ٤

: باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام -٩: كتاب الصالة -٤: ومسلم يف. ٧٣٥رقم 
  .٢٥حديث رقم 

  .١٩٤حديث رقم : كتاب الصالة وختفيفها يف متام -٤: رواه مسلم يف - ٥
  .٧٣٢حديث رقم : تاح الصالةباب إجياب التكبري وافت -٨٢: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ٦

وال يرفع يديه ويكون أول ما يقع منه على األرض ركبتاه مث كفاه مث جبهته وأنفه وجيايف عضديه عن جنبه وبطنه 
سبحان ريب األعلى ثالثا مث يرفع رأسه : عن فخذيه وجيعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه مث يقول

  مكربا وجيلس
  ـــــــ

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة يكرب حني : ط مكربا حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنهصالته وينح
  .١متفق عليه. يقوم مث يكرب حني يركع مث يكرب حني يسجد



  ملا سبق من حديث ابن عمر" وال يرفع يديه: "مسألة
كان : ملا روى وائل بن حجر قال" وأنفه ويكون أول ما يقع منه على األرض ركبتاه مث كفاه مث جبهته: "مسألة

  ٢رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود
ملا روى أبو محيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاىف عضديه " وجيايف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه: "مسألة

  .٣رباء سجود النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضع يديه باألرض ورفع عجيزته رواه أبو داودعن إبطيه ووصف ال
  ٤ملا روى أبو محيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه" وجيعل يديه حذو منكبيه: "مسألة
أمرت بالسجود على : ملا روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" ويكون على أطراف قدميه: "مسألة

  .٥متفق عليه، اجلبهة واليدين والركبتني وأطراف القدمني: سبعة أعظم
إذا سجد : ملا روى ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" سبحان ريب األعلى ثالثا: مث يقول: "مسألة

  رواه األثرم والترمذي، ٦أحدكم فليقل سبحان ريب األعلى ثالثا وذلك أدناه
مث ارفع حىت تطمئن : "؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألعرايب" مث يرفع رأسه مكربا وجيلس مفترشا: "ةمسأل
  وهذا اجللوس والطمأنينة فيه ركنان للخرب ومعىن االفتراش أن. ٧" جالسا

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .٨٣٨حديث رقم : يهباب كيف يضع ركبتيه قبل يد -١٣٩: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود يف- ٢
  .٨٩٦حديث رقم : باب صفة السجود -١٥٦: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود يف -٣
  .سبق خترجيه -٤
: ومسلم يف. ٨١٢حديث رقم : باب السجود على األنف -١٣٤: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ٥
  .٢٢٨حديث رقم : باب أعضاء السجود -٤٤: كتاب الصالة -٤
حديث رقم : باب ما جاء يف التسبيح يف الركوع والسجود -١٩٤: كتاب الصالة -٢: لبخاري يفرواه ا - ٦

٢٦١.  
  .سبق خترجيه - ٧

ريب اغفر يل ثالثا مث : مفترشا فيفرش رجله اليسرى وجيلس عليها وينصب اليمىن ويثين أصابعها حنو القبلة ويقول
هض قائما فيصلي الثانية كاألوىل فإذا فرغ منهما جلس يسجد السجدة الثانية كاألوىل مث يرفع رأسه مكربا وين

للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمىن على فخذه اليمىن يقبض منها اخلنصر والبنصر 
التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك : وحيلق اإلهبام مع الوسطى ويشري بالسبابة يف تشهده مرارا ويقول

النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده  أيها
  ورسوله

  ـــــــ
لقول أيب محيد يف صفة صالة رسول " يفرش رجله اليسرى وجيلس عليها وينصب اليمىن ويثين أصابعها حنو القبلة"

: له اليسرى وقعد عليها مث اعتدل حىت رجع كل عضو يف موضعه وقالت عائشةمث ثىن رج: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن وينهي عن عقبة الشيطان رواه 

  .١مسلم



وكان يقول بني  ملا روى حذيفة أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" رب اغفر يل ثالثا : "ويقول: مسألة
  .رواه النسائي. ٢" رب اغفر يل: "السجدتني
وينهض " حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه " مث يسجد السجدة الثانية كاألوىل سواء مث يرفع رأسه مكربا: "مسألة
: ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه ويف حديث وائل بن حجر" قائما 

  .٣فإذا هنض هنض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود: إذا هنض رفع يديه قبل ركبيت ويف لفظ
إال يف . ٤" مث اصنع ذلك يف صالتك كلها: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم لألعرايب" ويصلي الثانية كاألوىل: "مسألة

  تكبرية اإلحرام واالستفتاح ويف االستعاذة روايتان
فإذا : لقول أيب محيد يف صفة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" ا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشافإذ: "مسألة

جلس يف الركعتني جلس على اليسرى ونصب األخرى ويف لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمىن على 
  .٥قبلته حديث صحيح

  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التشهدعلمين ر: كما روى عبد اهللا بن مسعود قال" ويتشهد: "مسألة
  ـــــــ

  .٢٤٠حديث رقم : باب ما جيمع صفة الصالة -٤٦: كتاب الصالة -٤: رواه مسلم يف - ١
  .١حديث رقم : باب الدعاء بني السجدتني -٨٧: كتاب التطبيق -١٢: رواه النسائي يف - ٢
  .٨٣٨حديث رقم : بتيه قبل يديهباب كيف يضع رك -١٣٩: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود يف - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
  .سبق خترجيه - ٥

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما : فهذا أصح ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد مث يقول
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وآل 

إبراهيم إنك محيد جميد ويستحب أن يتعوذ من عذاب القرب ومن عذاب جهنم ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وعن يساره كذلك: املسيح الدجال مث يسلم عن ميينه

  ـــــــ
م عليك أيها النيب ورمحة التحيات هللا والصلوات والطيبات السال"كما يعلمين السورة من القرآن -كفي بني كفيه 

متفق " اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
هذا أصح حديث روي يف التشهد اختاره أمحد كذلك فإن تشهد بغريه مما صح عن النيب : وقال الترمذي، ١عليه

  .عباس وغريه جاز نص عليهصلى اهللا عليه وسلم كتشهد ابن 
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على : مث يقول: "مسألة

وهو واجب لقوله عليه السالم يف حديث كعب " حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد
آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على اللهم صل على حممد وعلى : قولوا: بن عجرة

أمر واألمر يقتضي الوجوب وقد ، ٢حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد متفق عليه
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد أي ذلك : روي قولوا

  أجزأه
: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو: من أربع وهي ما روى أبو هريرة قال" ويستحب أن يتعوذ: "سألةم



متفق . اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ومن عذاب النار ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال
  .٣عليه
وحتليلها : "وهو ركن لقوله عليه السالم، " يساره كذلك مث يسلم عن ميينه السالم عليكم ورمحة اهللا وعن: "مسألة
  وروى ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان. ٤رواه أبو داود" . التسليم

  ـــــــ
 -٤: ومسلم يف. ٨٣١حديث رقم . باب التشهد يف اآلخرة -١٤٨: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ١

  .٥٥حديث رقم : الصالة باب التشهد يف -١٦: كتاب الصالة
. ٣٣٦٩حديث رقم : باب حديثنا موسى بن إمساعيل -١٠: كتاب أحاديث األنبياء -٦٠: رواه البخاري يف - ٢

  .٦٦حديث رقم : باب الصالة على النيب -١٧: كتاب الصالة -٤: ومسلم يف
 -٥: ومسلم يف. ٨٣٢حديث رقم : باب الدعاء قبل السالم -١٤٩: كتاب األذان -١٠:رواه البخاري يف - ٣

  .١٢٨حديث رقم : باب ما يستعاذ منه يف الصالة -٢٥: كتاب املساجد
  .٦١حديث رقم : باب فرض الوضوء -٣٠: كتاب الطهارة -١: رواه أبو داود يف - ٤

وإن كانت الصالة أكثر من ركعتني هنض بعد التشهد األول كنهوضه من السجود مث يصلي ركعتني ال يقرأ فيهما 
فنصب رجله اليمىن وفرش اليسرى وأخرجهما عن ميينه وال : حتة شيئا فإذا جلس للتشهد األخري توركبعد الفا

  يتورك يف صالة
  ـــــــ
رأيت رسول اهللا صلى : ويف لفظ، السالم عليكم ورمحة اهللا وعن يساره السالم عليكم ورمحة اهللا: يسلم عن ميينه

والتسليمة الثانية سنة ألن عائشة . ١نه وعن يساره رواه مسلماهللا عليه وسلم يسلم حىت يرى بياض خده عن ميي
وكذلك روي عن سلمة . ٢روت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سلم فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه رواه ابن ماجه

ن وقال عمار ب، وألنه إمجاع حكاه ابن املنذر عمن حيفظه من أهل العلم، ابن األكوع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وألن ، كان مسجد األنصار يسلمون تسليمتني وكان مسجد املهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة: أيب عمار

  .التسليمة األوىل قد خرج هبا من الصالة فلم جيب ما بعدها
مث يصلي ركعتني ال ، وإن كانت الصالة أكثر من ركعتني هنض بعد التشهد األول كنهوضه من السجود: "مسألة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف الظهر يف الركعتني ، ملا روى أبو قتادة" بعد الفاحتة شيئا يقرأ فيهما
األوليني بأم الكتاب وسورتني ويف الركعتني األخريتني بأم الكتاب وكتب عمر إىل شريح أن اقرأ يف الركعتني 

  .األوليني بأم الكتاب وسورة ويف األخريني بأم القرآن
فإن يف بعض " فنصب رجله اليمىن وفرش اليسرى وأخرجهما عن ميينه: إذا جلس للتشهد األخري توركف: "مسألة

حىت إذا كان يف الرابعة أفضى بوركه اليسرى إىل األرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة رواه أبو : روايات أيب محيد
مىن ونصب قدمه اليمىن كما قال ويف رواية جلس على إليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض الي. ٣داود

  .اخلرقي وأيهما فعل جاز
ملا روى وائل بن حجر أن النيب صلى اهللا عليه " وال يتورك إال يف صالة فيها تشهدان يف األخري منهما: "مسألة

ويف ، ومل يفرق بني كونه آخرا أو وسطا، ٤وسلم ملا جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمىن
  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول: ة رضي اهللا عنهاحديث عائش



  ـــــــ
  .١حديث رقم: باب كيف السالم على اليمني -٦٦: كتاب السهو -١٣: رواه النسائي يف - ١
  .٩٦٥حديث رقم : باب من يسلم تسليمة واحدة -٢٩. كتاب إقامة الصالة -٥: رواه ابن ماجه يف - ٢
  .٩١٩حديث رقم : باب من يسلم تسليمة واحدة -١٧٩: الصالة كتاب: ى رواه أبو داود يف- ٣
  .١حديث رقم: باب موضع اليدين عند اجللوس للتشهد األول -٩٨: كتاب التطبيق -١٢: رواه النسائي يف - ٤

اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل : "فإذا سلم استغفر ثالثا وقال، فيها تشهدان يف األخري منهما
  " .واإلكرام

  ـــــــ
وأحتج به أمحد وهذان احلديثان . ١رواه مسلم" التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن: "يف كل ركعتني

يقتضيان كل تشهد باالفتراش إال أنه خرج من عمومهما التشهد الثاين حلديث أيب محيد خلصوصه يف التشهد األخري 
  .قى على مقتضى العمومواخلاص يقدم على العام ففيما عداه يب

: قال ثوبان" اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام: فإذا سلم استغفر ثالثا وقال: "مسألة
يقول : قال األوزاعي. ٢رواه مسلم". كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا انصرف من صالته قال ذلك"

  .استغفر اهللا استغفر اهللا
  ـــــــ

  .٢٤٠حديث رقم : باب ما جيمع صفة الصالة -٤٦: كتاب الصالة -٤: رواه مسلم يف - ١
  .١٣٥حديث رقم : باب استحباب الذكر بعد الصالة -٢٦: كتاب املساجد -٥: رواه مسلم يف - ٢

  باب أركان الصالة وواجباهتا
، كوع والرفع منه والسجود واجللوس عنهوالر، القيام مع القدرة وتكبرية اإلحرام وقراءة الفاحتة: اثنا عشر: أركاهنا

فهذه األركان ، والطمأنينة يف هذه األركان والتشهد األخري واجللوس له والتسليمة األوىل وترتيبها على ما ذكرناه
  .ال تتم الصالة إال هبا

  التكبري غري تكبرية اإلحرام: سبعة: وواجباهتا
  ـــــــ

  باب أركان الصالة وواجباهتا

القيام مع القدرة وتكبرية اإلحرام وقراءة الفاحتة والركوع والرفع منه والسجود : هنا اثنا عشرأركا: "مسألة
" واجللوس عنه والطمأنينة يف هذه األركان والتشهد األخري واجللوس له والتسليمة األوىل وترتيبها على ما ذكرناه

الصالة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صالها ودليل أنه ركن يف ، وقد سبق ذكر أدلته يف صفة الصالة سوى الترتيب
  .٣" صلوا كما رأيتموين أصلي: "مرتبة وقال

ارجع فصل فإنك مل : "بدليل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألعرايب" فهذه األركان ال تتم الصالة إال هبا: "مسألة
  " .تصل حني ترك هذه األفعال

ة اإلحرام والتسبيح يف الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد التكبري غري تكبري: وواجباهتا سبعة: "مسألة



  يف الرفع من الركوع وقول رب اغفر يل بني
  ـــــــ

  .٦٣١حديث رقم : باب األذان للمسافرين -١٨: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ٣

ريب اغفر يل بني : ركوع وقولوالتسميع والتحميد يف الرفع من ال، والتسبيح يف الركوع والسجود مرة مرة
السجدتني والتشهد األول واجللوس له والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد األخري فهذه إن تركها 

  .عمدا بطلت صالته وإن تركها سهوا سجد هلا
  وما عدا هذا فسنن ال تبطل الصالة بعمدها وال جيب السجود لسهوها

  ـــــــ
األول واجللوس له والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد األخري فهذه إن  والتشهد، ١السجدتني

؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ترك التسهد " تركها عمدا بطلت صالته وإن تركها سهوا جربها بالسجود
ولوال أن التشهد ، لساألول وقام إىل الثالثة سبحوا به فلم يرجع حىت إذا جلس للتسليم سجد سجدتني وهو جا

فدل على وجوبه ووجوب السجود له وغري التشهد من ، يسقط بالسهو لرجع إليه وملا سجد جربا لنسيانه
فال تصح ، وال ميتنع أن يكون للعبادات واجبات جترب إذا تركها وواجبات ال جترب، الواجبات مقيس عليه ومشبه به

وعنه أهنا سنة سبق توجيهها يف صفة الصالة فعلى ، اجباته وأركانهالعبادات بدوهنا مسيت لذلك أركانا كاحلج يف و
  .هذا ال تبطل الصالة بتركها وحكمها يف السجود حكم السنن على ما يأيت

: سنن أقوال وسنن أفعال: وهي قسمان" وما عدا هذا فسنن ال تبطل الصالة بتركها وال يشرع السجود هلا: "مسألة
إحدامها ال يشرع له السجود قياسا على رفع اليدين : يف اجلهر واإلخفات روايتان فأما سنن األقوال فقد ذكر عنه

وإذا قلنا يشرع فهو مستحب نص ، ٢" إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني: "واألخرى يشرع لقوله عليه السالم
هان قياسا على ويف بقيتها وج، إن شاء سجد وألنه شرع جربا ملا ليس بواجب فأوىل أن ال يكون واجبا: عليه فقال

ال يسجد هلا حبال وال نعلم أحدا خالف هذا ألنه ليس من جنسه : اجلهر واإلخفات وأما سائر السنن فقال القاضي
  ما شرع له السجود
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .١٢٠٣حديث رقم : باب السهو يف الصالة -١٢٩: كتاب إقامة الصالة -٥: رواه ابن ماجه يف - ٢

  باب سجدتى السهو

  :والسهو على ثالثة أضرب
  زيادة فعل من جنس الصالة كركعة أو: أحدها

  ـــــــ
  باب سجديت السهو

أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصالة بعمده ملا سبق : والسهو على ثالثة أضرب: "مسألة
مخسا فلما انفتل من الصالة  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ملا روى ابن مسعود قال" ويسجد لسهوه



فإنك : قالوا". ال: "يا رسول اهللا هل زيد يف الصالة شيء؟ قال: قالوا" . ما شأنكم: "توشوش القوم بينهم فقال
  .صليت مخسا فانفتل فسجد سجدتني

وإن ذكر وهو يف الركعة الزائدة جلس يف احلال وإن سلم عن نقص يف ، ركن فتبطل الصالة بعمده ويسجد لسهوه
فإن كان كثريا ، ولو فعل ما ليس من جنس الصالة الستوى عمده وسهوه، صالته أتى مبا بقي عليه منها مث سجد

  أبطلها وإن كان
  ـــــــ
إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني ويف لفظ فإذا زاد الرجل أو : "مث سلم مث قال

  .١رواه مسلم" نقص فليسجد سجدتني
فإن مل جيلس يف احلال بطلت صالته ألنه ترك الواجب " وإن ذكر وهو يف الركعة الزائدة جلس يف احلال: "مسألة
  .عمدا
صلى : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال" وإن سلم عن نقص يف صالته أتى مبا بقي عليه منها مث سجد: "مسألة

لى ركعتني مث سلم فقام إىل خشبة معروضة يف املسجد بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى صاليت العشاء فص
أقصرت الصالة؟ ويف القوم أبو بكر وعمر : وخرجت السرعان من املسجد فقالوا، فوضع يديه عليها كأنه غضبان

يا رسول اهللا أنسيت أم قصرت الصالة؟ : فهابا أن يكلماه ويف القوم رجل يف يديه طول يقال له ذو اليدين فقال
مث ، فتقدم فصلى ما ترك من صالته مث سلم". نعم: "أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: فقال" . نس ومل تقصرمل أ: "قال

مث رفع رأسه فكرب ، كرب وسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه فكرب مث كرب وسجد مثل سجوده أو أطول
  .٢عليهمتفق . مث سلم: نبئت أن عمران بن حصني قال: قال. رمبا سألوه مث سلم: فقال
يف العادة " فإن كان كثريا"يعين يف اإلبطال " ولو فعل ما ليس من جنس الصالة الستوى عمده وسهوه: "مسألة

وإن قل مل "إمجاعا؛ ألنه من غري جنس الصالة وال يشرع له سجود لذلك " يبطل"متواليا كاملشي واحلك والتروح 
سلم صلى وهو حامل أمامة بنت أيب العاص بن الربيع إذا قام أن النيب صلى اهللا عليه و: ملا روى أبو قتادة" يبطلها

وروي أنه فتح الباب لعائشة رضي اهللا عنها وهو يف الصالة والقليل ما شابه . ٣محلها وإذا سجد وضعها متفق عليه
أن يفعله والكثري ما عد يف العرف كثريا فيبطل إال ، " فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فتحه الباب ومحله أمامة"

  متفرقا بدليل محل النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمامة يف صالته حيث فعله متفرقا مل يبطل وإن كان كثريا
  ـــــــ

  .٩٣حديث رقم : باب السهو يف الصالة -١٩: كتاب املساجد: رواه مسلم يف - ١
حديث رقم : الناسباب هل يأخذ اإلمام إذا شك بقول  -٦٩: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ٢

  .٩٧حديث رقم : باب السهو يف الصالة -١٩: كتاب املساجد: ومسلم يف. ٧١٤
حديث رقم : باب إذا محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة -١٠٦: كتاب الصالة -٨: رواه البخاري يف - ٣

  .٤٣، ٤٢، ٤١حديث رقم : باب جواز محل الصبيان يف الصالة -٩: كتاب املساجد -٥: ومسلم يف. ٥١٦

  .فال بأس -كفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف محله أمامة وفتحه الباب لعائشة-يسريا 
  .كنسيان واجب فإن قام عن التشهد األول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى بت: النقص: الضرب الثاين

وإن ، رجع فأتى به ومبا بعدهوإن استتم قائما مل يرجع وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه يف قراءة ركعة أخرى 



ذكره بعد ذلك بطلت الركعة اليت تركه منها وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر يف التشهد سجد يف 
  .احلال فصحت له ركعة مث يأيت بثالث ركعات

  الشك فمن شك يف ترك ركن فهو كتركه له ومن شك يف: الضرب الثالث
  ـــــــ

ملا روى " كنسيان واجب فإن قام عن التشهد فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به الضرب الثاين النقص: "مسألة
إذا قام أحدكم يف الركعتني ومل يستتم قائما فليجلس فإذا استتم : "ملغرية بن شعبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ر قبل الشروع يف ركن وألنه أخل بواجب وذك. ١رواه أبو داود" . قائما فال جيلس ويسجد سجديت السهو
  .مقصود فلزمه اإلتيان به كما لو مل تفارق إليتاه األرض

  .للخرب وألنه تلبس بركن فلم يرجع إىل واجب" وإن استتم قائما مل يرجع: "مسألة
ألنه ذكره يف موضعه " وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه يف قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به ومبا بعده: "مسالة

وإن ذكره بعد ذلك "ما لو ترك سجدة من الركعة األخرية فذكرها قبل السالم فإنه يأيت هبا يف احلال ك، فيأيت بت
ويسجد قبل السالم بدليل املزحوم عن السجود يف اجلمعة إذا ، وصارت الثانية أواله" بطلت الركعة اليت تركه منها

  .ن السجود من الثانية ال تتم به األوىل كذلك هنازال الزحام واإلمام راكع يف الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكو
وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر يف التشهد سجد سجدة يف احلال فصحت له ركعة مث يأيت : "مسألة

ويسجد للسهو ألنه إذا ترك السجدة من الركعة األوىل فشرع يف قراءة الركعة الثانية بطلت " بثالث ركعات
وكذلك ، يف اليت قبلها وإذا ترك من الثانية سجدة مث شرع يف قراءة الركعة الثالثة بطلت الثانيةملا بيناه ، األوىل

الثالثة فإذا ترك من الرابعة سجدة وذكر يف التشهد سجد سجدة وتصح له ركعة ألنه ذكره يف موضعه ويأيت بثالث 
طل صالته ألنه يفضي إىل عمل كثري غري ودليل ذلك مسألة املزحوم يف اجلمعة وعنه تب، ركعات ويسجد قبل السالم

  .معتد بت
  ألن األصل عدمه" الضرب الثالث الشك فمن شك يف ترك ركن فهو كتركه له"

  ـــــــ
  .١٠٣٦حديث رقم : باب من نسي أن يتشهد وهو جالس -١٩٩: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود يف - ١

  عدد الركعات بىن على اليقني
ولكل سهو سجدتان قبل السالم إال من سلم عن نقص يف صالته ، بين على غالب ظنهإال اإلمام خاصة فإنه ي

  واإلمام إذا بىن على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السالم فإنه يسجد سجدتني بعد سالمه مث يتشهد
  ـــــــ

إذا : "ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: ملا روى أبو سعيد قال" وإن شك يف عدد الركعات بىن على اليقني"
شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثا أو أربعا فليطرح الشك ولينب على ما تيقن مث يسجد سجدتني قبل 

وعنه . رواه مسلم. ١" أن يسلم فإن كان صلى مخسا شفعن له صالته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ملا روى ابن مسعود قاليبين على غالب ظنه ويتم صالته ويسجد بعد السالم 

. متفق عليه" . إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب وليتم ما بقي عليه مث يسجد سجدتني: "وسلم
  .٢"بعد التسليم: "وللبخاري

شك واملنفرد ألن له من يذكره إن غلط فال خيرج منها على " إال اإلمام خاصة فإنه يبين على غالب ظنه: "مسألة



وهذا ، يبين على اليقني ألنه ال يأمن اخلطأ وليس له من يذكره فيلزمه البناء على اليقني كيال خيرج من الصالة شاكا
ظاهر املذهب فيحمل حديث ابن مسعود على اإلمام وحديث أيب سعيد على املنفرد مجعا بني احلديثني وعنه يبين 

  .اإلمام على اليقني كاملنفرد
" أحدمها إذا سلم عن نقص يف صالته: إال يف موضعني"حلديث أيب سعيد " لكل سهو سجدتان قبل السالمو: "مسألة

ناسيا فإنه إذا مل يطل الفصل يأيت مبا ترك ويتشهد ويسلم حلديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى هبم 
فإنه يسجد بعد " إذا بىن اإلمام على غالب ظنه: "املوضع الثاين" و"إحدى صاليت العشاء فسلم من ركعتني احلديث 

حلديث أيب سعيد وابن حبينة وعنه ما كان من زيادة . وعنه أن السجود كله قبل السالم، السالم حلديث ابن مسعود
وما كان من نقص كان قبله حلديث ابن حبينة حني ترك  ٣فهو بعد السالم حلديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود

  .التشهد األول
وذلك ما مل يطل الفصل " والناسي للسجود قبل السالم فإنه يسجد سجدتني بعد السالم مث يتشهد ويسلم: "سألةم

  أو خيرج من املسجد ملا روى ابن مسعود أن النيب
  ـــــــ

  .٨٨حديث رقم : باب السهو يف الصالة -١٩: كتاب املساجد ومواضع الصالة -٥: رواه مسلم يف- ١
ومسلم . ٤٠١حديث رقم : باب التوجه حنو القبلة حيث كان -٣١: كتاب الصالة -٨: رواه البخاري يف - ٢
  .٨٩حديث رقم : الصالة: باب السهو يف -١٩: كتاب املساجد -٥: يف
  .سبق خترجيه - ٣

  .ويسلم
وليس على املأموم سجود سهو إال أن يسهو إمامه فيسجد معه ومن سها إمامه أو نابه أمر يف صالته فالتسبيح 

  .رجال والتصفيق للنساءلل
  ـــــــ

وحديث ذي اليدين وإن طال الفصل مل يسجد . ١رواه مسلم. صلى اهللا عليه وسلم سجد بعد السالم والكالم
ما مل خيرج من املسجد وإن خرج مل يسجد نص عليه ألنه حمل الصالة وموضعها : واختلف يف املدة فقال اخلرق
إن طال الفصل مل يسجد وإن مل يطل سجد ويرجع يف الطول والقصر : اضيوقال الق. فاعتربت املدة كخيار اجمللس

إىل العادة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجع إىل املسجد بعد ما خرج منه فأمت صالته يف حديث عمران بن 
قال . وعنه يسجد وإن خرج وتباعد ألنه جربان فيأيت به بعد طول الزمان كجربانات احلج. فالسجود أوىل ٢حصني
  .يأيت به ولو بعد شهر: مالك
ليس : "ملا روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" وليس على املأموم سجود إال أن يسهو إمامه: "مسألة

فلزمه "وألن املأموم تابع لإلمام ، رواه الدارقطين" . على خلف اإلمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه
  .٣"إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه: "ويف تركته لقوله" متابعته يف السجود

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم " ومن سها إمامه أو نابه أمر يف صالته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء: "مسألة
  .٤متفق عليه". إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء: "قال

  ـــــــ
  .يث قبل السابقانظر ختريج احلد- ١



  .١٠١٨حديث رقم :باب السهو يف السجدتني -١٩٣: كتاب الصالة -٢: رواه أبو داود يف - ٢
. ٦٨٩، ٦٨٨حديث رقم : باب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به -٥١: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف- ٣

  .٨٦، ٨٢، ٧٧حديث رقم : باب ائتمام املأموم باإلمام -١٩: كتاب الصالة -٤: ومسلم يف
. ٦٨٤حديث رقم : باب من دخل ليؤم الناس فجاء األمام -٤٨: كتاب األذان -١٠: رواه البخاري يف - ٤

  .١٠٢حديث رقم : باب تقدمي اجلماعة من يصلي هبم إذا تأخر اإلمام -٢٢: كتاب الصالة -٤: ومسلم يف

  باب صالة التطوع
  :وهي على مخسة أضرب

  ـــــــ
  باب صالة التطوع

حفظت من رسول اهللا صلى اهللا : أحدها السنن الراتبة وهي عشر ركعات قال ابن عمر: ى مخسة أضربوهي عل"
ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب يف بيته وركعتني بعد العشاء يف : عليه وسلم عشر ركعات
وحدثتين حفصة أنه "، ه وسلم فيهاكانت ساعة ال يدخل على رسول اهللا صلى اهللا علي" بيته وركعتني قبل الصبح

  .كان إذا أذن املؤذن وطلع الفجر صلى ركعتني

عشر ركعات حفظتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه : السنن الرواتب وهي اليت قال ابن عمر رضي اهللا عنه: أحدها
يف بيته وركعتني قبل  وركعتني بعد املغرب يف بيته وركعتني بعد العشاء، ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها: وسلم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن املؤذن صلى ركعتني ومها : الفجر وحدثتين حفصة
  .آكدها ويستحب ختفيفهما وفعلهما يف البيت أفضل وكذلك ركعتا املغرب

  الوتر ووقته ما بني صالة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره: الضرب الثاين
  ـــــــ

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن على : قالت عائشة رضي اهللا عنها" وآكدها ركعتا الفجر. ١متفق عليه
رواه " . ركعتا الفجر أحب إيل من الدنيا وما فيها: "وقال، شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعيت الفجر

  .٣اودرواه أبو د" . صلوها ولو طردتكم اخليل: "وقال ٢مسلم
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيفف الركعتني قبل الصالة : ألن عائشة قالت" ويستحب ختفيفهما: "مسألة

  .٤حىت أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أخرجه أبو داود
  .ألهنا سنة املغرب واملغرب يستحب ختفيفها فكذلك سنتها" وكذلك ركعتا املغرب: "مسألة

إن اهللا : " ملا روى أبو بصرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" وقتها ما بني العشاء والفجرالوتر و: الضرب الثاين
فإذا خشيت : "قال عليه السالم. ٥رواه أمحد" . زادكم صالة فصلوها ما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح الوتر

  .٦متفق عليه" الصبح فأوتر بواحدة
الوتر حق على كل مسلم فمن أحب : "ب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالملا روى أبو أيو" وأقله ركعة: "مسألة

  .٧رواه أبو داود" . أن يوتر خبمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي: ملا روت عائشة قالت" وأكثره إحدى عشرة ركعة: "مسألة



  ـــــــ
. ١١٨١، ١١٨٠حديث رقم : باب الركعتني قبل الظهر -٣٤: كتاب التهجد -١٩: رواه البخاري يف - ١

  .١٠٤حديث رقم : باب فضل السنن الراتبة -١٥: كتاب املسافرين -٦: ومسلم يف
  .٩٦، ٩٤حديث رقم : باب استحباب ركعيت الفجر -١٤: كتاب صالة املسافرين -٦: رواه مسلم يف - ٢
  .١٢٥٨حديث رقم : باب يف ختفيفهما -٣: كتاب الصالة -٢: ه أبو داود يفروا - ٣
  .١٢٥٥حديث رقم : املصدر عاليه - ٤
  .٦/٧، ٥/٢٤٢، ٢٠٨و  ٢/٢٠٥املسند : رواه أمحد يف - ٥
كتاب  -٦: ومسلم يف. ٩٩٠حديث رقم : باب ما جاء يف الوتر -١: كتاب الوتر -١٤: رواه البخاري يف - ٦

  .١٤٥حديث رقم : باب صالة الليل مثىن مثىن -٢٠: صالة املسافرين
  .١٤٢٢حديث رقم : باب كم الوتر -٣: كتاب الوتر -٨: رواه أبو داود يف - ٧

  إحدى عشرة وأدىن الكمال ثالث بتسليمتني ويقنت يف الثالثة بعد الركوع
  التطوع املطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار: الضرب الثالث
  ـــــــ

  .١لعشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتني ويوتر بواحدة متفق عليهمابني ا
ملا روى عبد اهللا أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوتر فقال " وأدىن الكمال ثالث بتسليمتني: "مسألة

  .ثرمرواه األ" . افصل بني الواحدة والثنتني بالتسليم: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قنت بعد : ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه" ويقنت يف الثالثة بعد الركوع: "مسألة

بسم اهللا الرمحن : والقنوت الدعاء وهو ما روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قنت فقال. ٢الركوع رواه مسلم
ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثين عليك اخلري كله  الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك

ونشكرك وال نكفرك بسم اهللا الرمحن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو 
، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، رمحتك وخنشى عذابك إن عذابك اجلد بالكفار ملحق

علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف : وروى احلسن قال. أيبوهاتان السورتان يف مصحف 
اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما : "الوتر

رواه " إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك
وعن علي رضي اهللا عنه . ٣ال يعرف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القنوت أحسن من هذا: الترمذي وقال

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك عن : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف آخر الوتر: قال
  .٤رواه الطيالسي وأبو داود" . عقوبتك وبك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

أمر به نبيه صلى اهللا عليه وسلم : ألن اهللا سبحانه" الثالث التطوع املطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار
: وروى أبو هريرة قال} ةً لََكَوِمَن اللَّْيلِ فَتََهجَّْد بِِه َناِفلَ{: وقال تعاىل ٥} قُمِ اللَّْيلَ إِلَّا قَِليالً* َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ {: فقال

  أفضل الصالة بعد الفريضة صالة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ـــــــ

كتاب  -٦: ومسلم يف. ٩٩٤حديث رقم : باب ما جاء يف الوتر -١: كتاب الوتر -١٤: رواه البخاري يف - ١
  .١٢٢حديث رقم : باب صالة الليل -١٧: صالة املسافرين



  .٢٩٥حديث رقم : باب استحباب القنوت يف مجيع الصالة -٥٤: كتاب املساجد -٥: م يفرواه مسل - ٢
هذا : وقال. ٤٦٤حديث رقم : باب ما جاء يف القنوت يف الوتر -١٠: أبواب الوتر -٣: رواه البخاري يف - ٣

  .حديث حسن
  .١٤٢٧حديث رقم : باب القنوت يف الوتر -٥: كتاب الوتر -٨: رواه أبو داود يف - ٤
  .سورة املزمل ١آية  - ٥

  .وصالة الليل مثىن مثىن وصالة القاعد على النصف من صالة القائم، والنصف األخري أفضل من األول
  :ما تسن له اجلماعة وهو ثالثة أنواع: الضرب الرابع

  .التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء يف رمضان: أحدها
  ـــــــ

  .١قال الترمذي حديت صحيح" الليل
كان رسول اهللا صلى اهللا : ملا روي عن عائشة قالت" والنصف األخري من الليل أفضل من النصف األول: "سألةم

مث إن كانت له حاجة إىل أهله قضى حاجته مث ينام فإذا كان عند النداء ، عليه وسلم ينام أول الليل وحيىي آخره
  .٢"األول وثب فأفاض عليه املاء وإن مل يكن جنبا توضأ

  .متفق عليه" . صالة الليل مثىن مثىن: "لقوله عليه السالم" وصالة الليل مثىن مثىن: "مسألة
صالة الرجل قاعدا : "؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" وصالة القاعد على النصف من صالة القائم: "مسألة

اعدا فله نصف أجر صالة من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى ق: "وقال عليه السالم، ٣رواه مسلم" نصف الصالة
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ميت حىت كان كثري من : وقالت عائشة رضي اهللا عنها، ٤رواه البخاري" . القائم

  .٥صالته وهو جالس أخرجه مسلم
 ألن النيب" أحدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء يف رمضان: الرابع ما تسن له اجلماعة وهو ثالثة أنواع"

وقام . ٦متفق عليه" . من صام رمضان وأقامه إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه: "صلى اهللا عليه وسلم قال
النيب صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه ثالثا مت تركها خشية أن تفرض فكان الناس يصلون ألنفسهم حىت خرج عمر 

ملا مجع عمر الناس على أيب : قال السائب بن زيد. يصلون فجمعهم على أيب بن كعب ٧رضي اهللا عنه وهم أوزاع
  بن كعب كان يصلي هبم

  ـــــــ
  .٤٣٨حديث رقم : باب ما جاء يف فضل صالة الليل -٢٠٧: كتاب الصالة -٢: رواه البخاري يف - ١
  .١١٤٦حديث رقم : باب من نام أول الليل وأحىي آخره -١٥: كتاب التهجد -١٩: رواه البخاري يف - ٢
  .٢٠حديث رقم : باب جواز النافلة قائما وقاعدا -١٦: كتاب صالة املسافرين -٦: ه مسلم يفروا - ٣
  .١١١٥حديث رقم : باب صالة القاعد -١٧: كتاب تقصري الصالة -١٨: رواه البخاري يف - ٤
  .١٦حديث رقم : باب جواز النافلة قائما وقاعدا -١٦: كتاب صالة املسافرين -٦: رواه مسلم يف - ٥
ومسلم . ٢٠١٤حديث رقم : باب فضل ليلة القدر -١: كتاب فضائل ليلة القدر -٣٢: رواه البخاري يف - ٦
  .١٧٥حديث رقم : باب الترغيب يف قيام رمضان -٢٥: كتاب صالة املسافرين وقصرها -٦: يف
  .٥/١٨١: يةالنها. أراد أهنم كانوا يتنفلون فيه بعد صالة العشاء متفرقني. متفرقون: أوزاع أي: قوله - ٧



  .صالة الكسوف فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إىل الصالة: والثاين
إن أحبوا مجاعة وإن أحبوا أفرادا فيكرب ويقرأ الفاحتة وسورة طويلة مث يركع ركوعا طويال مث يرفع فيقرأ الفاحتة 

سجدتني طويلتني مث يقوم فيفعل  مث يركع فيطيل دون الذي قبله مث يرفع مث يسجد، وسورة طويلة دون اليت قبلها
  فتكون أربع ركعات وأربع سجدات، مثل ذلك

  ـــــــ
  .١عشرين ركعة والسنة فعلها مجاعة كذلك أخرجه البخاري

ل ما روت عائشة رضي اهللا " صالة الكسوف فإذا انكسفت الشمس أو القمر فزع الناس إىل الصالة: النوع الثاين
الصالة جامعة وخرج : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبعث مناديا يناديخسفت الشمس على عهد : عنها قالت

وروى ابن مسعود . ٢متفق عليه. إىل املسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات يف ركعتني وأربع سجدات
 إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عز وجل خيوف هبما عباده: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

رواه البخاري " . وإهنما ال ينكسفان ملوت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حىت ينكشف ما بكم
  .٣عن أيب بكر

إلطالق األمر هبا يف حديث ابن مسعود واألفضل اجلماعة لفعل النيب " إن أحبوا مجاعة وإن أحبوا فرادى: "مسألة
  .صلى اهللا عليه وسلم هبا يف مجاعة

خسفت الشمس يف حياة رسول اهللا صلى : ويفعل ما روت عائشة قالت" فيكرب ويقرأ الفاحتة وسورة طويلة: "ةمسأل
اهللا عليه وسلم فخرج إىل املسجد فقام فكرب وصف الناس وراءه فاقترأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قراءة طويلة 

مث قام فاقترأ قراءة طويلة هي ، " محده ربنا ولك احلمدمسع اهللا ملن : "مث كرب وركع ركوعا طويال مث رفع رأسه وقال
" مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد: "أدىن من القراءة األوىل مث كرب وركع ركوعا هو أدىن من ركوعه األول مث قال

. فاجنلت الشمس" أربع ركعات وأربع سجدات"مث سجد مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك حىت استكمل ، 
  .ويف رواية فرأيت أنه قرأ يف األوىل سورة البقرة ويف الثانية بسورة آل عمران. ٤ليهمتفق ع

  ـــــــ
، ٢٠١٠حديث رقم : باب فضل من قام رمضان -١: كتاب التراويح -٣١: أخرجه البخاري يف -- ١

٢٠١٢.  
  .١٠٦٥ حديث رقم: باب اجلهر بالقراءة يف الكسوف -١٩: كتاب الكسوف -١٦: رواه البخاري يف - ٢
خيوف اهللا عباده : "باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم -٦: كتاب الكسوف -١٦: رواه البخاري يف - ٣

  .١٠٤٨حديث رقم ": بالكسوف
ومسلم .١٠٤٦حديث رقم : باب خطبة اإلمام يف الكسوف -٤: كتاب الكسوف -١٦: رواه البخاري يف - ٤
  .٣ث رقم حدي: باب صالة الكسوف -١: كتاب الكسوف -١٠: يف

وإذا أجدبت األرض واحتبس القطر خرج الناس مع اإلمام متخشعني متبذلني متذللني ، صالة االستسقاء: الثالث
  .متضرعني فيصلي هبم ركعتني كصالة العيد مث خيطب هبم خطبة واحدة

م أهل الذمة مل مينعوا ويكثر فيها من االستغفار وتالوة اآليات اليت فيها األمر به وحيول الناس أرديتهم وإن خرج معه
  .ويؤمروا أن ينفردوا عن املسلمني

  منها" احلج"سجود التالوة وهي أربع عشرة سجدة يف : الضرب اخلامس



  ـــــــ
على الصفة اليت خرج عليها رسول " الثالث صالة االستسقاء إذا أجدبت األرض واحتبس القطر خرجوا مع اإلمام"

حىت أتى املصلى فلم خيطب كخطبتكم " متبذال متواضعا متخشعا متضرعا"اهللا صلى اهللا عليه وسلم لالستسقاء 
  .١حديث صحيح" وصلى ركعتني كما يصلي يف العيدين"ولكن مل يزل يف الدعاء والتضرع والتكبري ، هذه
 صلى: يفتتحها بالتكبري كخطبة العيد بعد الصالة ألن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال" مث خيطب خطبة واحدة: "مسألة

وهذا صريح؛ وألهنا تشبه صالة العيد وخطبتها بعد الصالة وعنه ال ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث خطب بنا
  .٢خيطب لقول ابن عباس مل خيطب كخطبتكم هذه

* كَانَ غَفَّاراً  فَقُلُْت اْسَتْغِفرُوا رَبَّكُمْ إِنَُّه{: مثل" ويكثر فيها من االستغفار وقراءة اآليات اليت فيها األمر به: "مسألة
  .٤} َوأَِن اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا إِلَيِْه{ ٣} ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاراً

وهو أن جيعل األمين على األيسر واأليسر على األمين؛ ألن النيب صلى اهللا عليه " وحيول الناس أرديتهم: "مسألة
 اجلدب خصبا وروى سعيد بإسناده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج وسلم فعل ذلك تفاؤال أن حيول اهللا

  .جعل اليمني على الشمال: وصلى ركعتني قال سفيان، إىل املصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه
  "وينفردون عن املسلمني"ألهنم يطلبون الرزق فال مينعون منه " وإن خرج أهل الذمة مل مينعوا: "مسألة

أن رسول اهللا صلى : ملا روى عمرو بن العاص" خلامس سجود التالوة وهي أربع عشرة سجدة يف احلج منها اثنتانا"
  اهللا عليه وسلم أقرأه مخس عشرة سجدة منها ثالث يف املفصل

  ـــــــ
  .١١٦٥حديث رقم : كتاب صالة االستسقاء -٣: رواه أبو داود يف - ١
: وقال. ٥٥٨حديث رقم : باب ما جاء يف صالة االستسقاء -٤٣: ةكتاب الصال -٢: رواه البخاري يف - ٢

  .هذا حديث حسن صحيح
  .سورة نوح ١٠آية  - ٣
  .سورة هود -٣آية  - ٤

  اثنتان ويسن السجود للتايل واملستمع دون السامع
  .ويكرب إذا سجد وإذا رفع رأسه مث يسلم

  ـــــــ
نعم فمن : "يا رسول اهللا يف احلج سجدتان؟ قال: ن عامر أنه قالوقد روى عقبة ب. ١واثنتان يف احلج رواه أبو داود

  .٢رواه أبو داود" . مل يسجدمها فال يقرأمها
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد وسجد أصحابه معه " ويسن السجود للتايل واملستمع دون السامع: "مسألة

صلى اهللا عليه وسلم يقرأ علينا السورة يف غري  كان رسول اهللا: وال نعلم فيه خالفا وروى مسلم عن ابن عمر قال
فأما السامع غري القاصد للسماع فال . ٣الصالة فيسجد ونسجد معه حىت ال جيد أحدنا مكانا ملوضع جبهته

، يستحب له ملا روي عن عثمان رضي اهللا عنه أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد
وال خمالف هلما يف عصرهم إال قول ، وقال عمر وابن مسعود وإمنا جلسنا هلا. استمع إمنا السجدة على من: وقال

  .إمنا السجدة على من مسعها فيحتمل أنه أراد من مسع عن قصد فيحمل كالمه عليه مجيعا بني أقواهلم: ابن عمر
ه وسلم يقرأ علينا القرآن كان النيب صلى اهللا علي: ألن ابن عمر قال" ويكرب إذا سجد وإذا رفع مث يسلم: "مسألة



ويكرب للرفع منه؛ ألهنا صالة ذات إحرام أشبهت صالة اجلنازة ويسلم  ٤فإذا مر بالسجدة كرب وسجد وسجدنا معه
  .أيضا عند فراغه لذلك

  ـــــــ
  .١٤٠١حديث رقم : كتاب السجود -٧: رواه أبوداد يف - ١
  .١٤٠٢حديث رقم : املصدر عاليه - ٢
  .١٠٣حديث رقم : باب سجود التالوة -٢٠ت :كتاب املساجد -٥: رواه مسلم يف - ٣
  .سبق خترجيه - ٤

  .باب الساعات اليت هني عن الصالة فيها
وعند قيامها حىت تزول وبعد العصر ، بعد الفجر حىت تطلع الشمس وبعد طلوعها حىت ترتفع قيد رمح: وهي مخس

  حىت تتضيف الشمس للغروب وإذا
  ـــــــ

  .هني عن الصالة فيها باب الساعات اليت

بعد طلوع الفجر حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس وعند طلوع الشمس حىت : وهي مخس"
منها ما روي : واألصل فيها أحاديث" وإذا تضيفت للغروب حىت تغرب، ترتفع قيد رمح وعند قيامها حىت تزول

ر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عم: عن ابن عباس قال
  الصالة بعد الصبح حىت تشرق

تضيفت حىت تغرب فهذه الساعات اليت ال يصلي فيها تطوعا إال يف إعادة اجلماعة إذا أقيمت وهو يف املسجد 
  وقضاء، وركعيت الطواف بعده والصالة على اجلنازة

  ـــــــ
ال صالة بعد : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عيد قالوعن أيب س. الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس

ويف لفظ ملسلم عن ابن . ١متفق عليهما" . الصبح حىت ترتفع الشمس وال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس
إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت تربز وإذا غاب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر قال

ثالث ساعات كان رسول اهللا صلى اهللا : وله عن عقبة بن عامر قال. ٢" فأخروا الصالة حىت تغيبحاجب الشمس 
حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم : عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقرب فيهن موتانا

  .٣الظهرية حىت متيل وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب
وقد " ال جيوز أن يصلي فيها تطوعا لذلك إال إعادة اجلماعة إذا أقيمت وهو يف املسجدفهذه الساعات : "مسألة

شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجته فصليت معه : ملا روى جابر بن زيد عن أبيه قال. كان صلى
يا : أن تصليا معنا؟ فقاالما منعكما : "صالة الفجر فلما قضى صالته إذا هو برجلني يف آخر القوم مل يصليا معه فقال

ال تفعال إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم فإهنا لكما : "فقال. رسول اهللا صلينا يف رحالنا
" . إذا صلى أحدكم يف رحله مث أدرك اإلمام فليصل معه فإهنا له نافلة: "رواه األثرم ورواه الترمذي ولفظه" . نافلة
  .وهذا بعمومه دليل على جواز اإلعادة على اإلطالق يف كل صالة. ٤صحيححديث حسن : وقال



يا بين عبد مناف ال : "ملا روى جبري بن مطعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" وركعيت الطواف: "مسألة
. ٥حيححديث ص: رواه الترمذي وقال" . متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى يف أي ساعة شاء من ليل أو هنار

  .وهو عام
  .إهنا تصلى يف وقت النهي: قال ابن املنذر. وال خالف فيها" والصالة على اجلنازة: "مسألة

  ـــــــ
حديث : باب الصالة بعد الفجر ترتفع الشمس -٣٠: كتاب مواقيت الصالة -٩: األول رواه البخاري يف- ١

حديث رقم : ت اليت هني عن الصالة فيهاباب األوقا -٥١: كتاب صالة املسافرين -٦: ومسلم يف. ٥٨١رقم 
حديث رقم .: باب ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس -٣١: املصدر عاليه: والثاين رواه البخاري يف. ٢٨٦
  .٢٨٨حديث رقم : املصدر عاليه: ومسلم يف. ٥٨٦
  .٢٩١حديث رقم : املصدر عاليه - ٢
  .٢٩٣حديث رقم : املصدر عاليه- ٣
والترمذي . ٥٧٥حديث رقم : باب يف اجلمع يف املسجد مرتني -٥٣: كتاب الصالة -٢ :رواه أبو داود يف- ٤
: وقال. ٢١٩حديث رقم : باب ما جاء يف الرجل يصلي وحده مث يدرك اجلماعة -٤٩: كتاب الصالة -٢: يف

  .حديث حسن صحيح
  .٨٦٨م حديث رق: باب ما جاء يف الصالة بعد العصر -٤٢: كتاب احلج -٧: رواه الترمذي يف ٥

  السنن الرواتب يف وقتني منها ومها بعد الفجر وبعد العصر
  وجيوز قضاء املفروضات

  ـــــــ
رآين رسول : ملا روى قيس بن فهد قال" وقضاء السنن الرواتب يف وقتني منها ومها بعد الفجر وبعد العصر: "مسألة

يا : قلت" . ما هاتان الركعتان يا قيس: "الاهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أصلي ركعيت الفجر بعد صالة الصبح فق
. فسكت وسكوته دليل على اجلواز؛ ألنه ال يقر على اخلطأ. رسول اهللا مل أكن صليت ركعيت الفجر فهما هاتان

عن أم سلمة . إسناده ليس مبتصل حممد بن إبراهيم مل يسمع من قيس وروى مسلم: وقال. ١رواه أمحد وأبو داود
يا بنت أيب أمية أتاين أناس من : "وقال.  صلى اهللا عليه وسلم ينهى عنهما مث رأيته يصليهمامسعت رسول اهللا: قالت

وصح من حديث عائشة . ٢" عبد القسيس باإلسالم من قومهم فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر فهما هاتان
هلا سببا فجازت يف وقت النهي  ؛ وألن٣أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى الركعتني اللتني قبل العصر بعدها

  .كركعيت الطواف
من نام عن صالة أو نسيها : "يف مجيع األوقات لقوله عليه السالم" وجيوز قضاء الفوائت املفروضات: "مسألة

إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء وقت : "ويف حديث أيب قتادة. ٤متفق عليه" . فليصلها إذا ذكرها
فإن من ، وألنه وقت هني فجاء فيه قضاء الفوائت كالوقتني. ٥" ل ذلك فليصلها حني ينتبه هلااألخرى فمن فع

خالف فيها سلم يف وقتني وخالف يف ثالثة وهي املذكورة يف حديث عقبة بن عامر إال عصر يومه فإنه سلم أن 
  .يصليها قبل غروب الشمس

  ـــــــ
  .١٢٦٧حديث رقم : ب من فاتته مىت يقضيهابا -٦: كتاب التطوع -٥: رواه أبو داود يف - ١



  .٢٩٧حديث رقم : كتاب صالة املسافرين -٦: رواه مسلم يف - ٢
  .٢٩٨حديث رقم : املصدر عاليه - ٣
حديث رقم : كتاب املساجد: ومسلم يف. ٥٩٧حديث رقم : كتاب مواقيت الصالة: رواه البخاري يف - ٤

٣٠٩.  
  .٤٣٧يث رقم حد: كتاب الصالة: رواه أبو داود يف - ٥

  باب اإلمامة
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن : "روى أبو مسعود البدري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا يف السنة
  ـــــــ

  باب اإلمامة

  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن: "قال روى أبو مسعود البدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سواء قأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فليؤمهم أكربهم سنا وال يؤمن الرجل الرجل يف بيته وال يف سلطانه 
إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكما : "وقال ملالك بن احلويرث وصاحبه، " وال جيلس على تكرمته إال بإذنه

، وكانت قراءهتما متقاربة وال تصح الصالة خلف من صالته فاسدة إال ملن مل يعلم حبدث نفسه ".وليؤمكما أكربكما
ومل يعلمه املأموم حىت سلم فإنه يعيد وحده وال تصح خلف تارك ركن إال إمام احلي إذا صلى جالسا ملرض يرجى 

  يأمتون وراءه قيامافإهنم يصلون وراءه جلوسا إال أن يبتدئها قائما مث يعتل فيجلس فإهنم ، برؤه
  ـــــــ

كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم 
رواه " . وال يؤمن الرجل الرجل يف بيته وال يف سلطانه وال جيلس على تكرمته إال بإذنه -أو قال سلما-سنا 
وكانت ". إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكربكما: "حلويرث وصاحبهوقال ملالك ابن ا. ١مسلم

  .٢قراءهتما متقاربة حديث صحيح
كاحملدث الذي يعلم حدث نفسه لفوات الشرط فإن جهل هو " وال تصح الصالة خلف من صالته فاسدة: "مسألة

 ٣صلى بالناس الصبح مث خرج إىل اجلرف ؛ ملا روي أن عمر"واملأموم حىت قضوا الصالة صحت صالة املأموم وحده
وروى األثرم حنو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر . ٤فأهرق املاء فوجد يف ثوبه احتالما فأعاد الصالة ومل يعد الناس

  .ومل يعرف هلم خمالف فكان إمجاعا؛ وألن هذا مما خيفى فكان املأموم معذورا يف االقتداء به
؛ " إال إمام احلي إذا صلى جالسا ملرض يرجى برؤه فإهنم يصلون وراءه جلوساوال تصح خلف تارك ركن : "مسألة

إمنا جعل : "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى هبم جالسا فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا مث قال
  .متفق عليه.  ٥"اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون

ملا ثقل رسول : ألن عائشة قالت" فإن ابتدأ هبم الصالة قائما مث اعتل وجلس أمتوا خلفه قياما: "ـ مسألة - ٢٨٧
  فلما دخل أبو بكر يف الصالة، " مروا أبا بكر فليصل بالناس: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ـــــــ



  .٢٩٠حديث رقم : كتاب املساجد -٥: رواه مسلم يف - ١
  .٦٣١حديث رقم : كتاب األذان: لبخاري يفرواه ا - ٢
  .على ثالثة أميال من املدينة من جانب الشام، اجلرف بضم اجليم والراء: قوله - ٣
  .٨٠حديث رقم : كتاب الطهارة: رواه مالك يف - ٤
  .سبق خترجيه - ٥

  .حبرف منها إال مبثلهموال تصح إمامة املرأة بالرجال ومن به سلس البول واألمي الذي ال حيسن الفاحتة أو خيل 
  .وجيوز ائتمام املتوضئ باملتيمم واملفترض باملتنفل

  ـــــــ
خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاء حىت جلس عن يسار أيب بكر فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس 

. ١ة أيب بكر متفق عليهجالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقتدي الناس بصال
  .فأمتوا قياما البتدائهم قياما

رواه ابن ماجه من حديث " . ال تؤمن امرأة رجال: "لقوله عليه السالم" وال تصح إمامة املرأة بالرجال: "مسألة
  .؛ وألهنا ليست من أهل الكمال أشبهت الصيب٢جابر
  .أخل بشرط وهي الطهارة ألنه، واملستحاضة" وال تصح إمامة من به سلس البول: "مسألة
ألنه عجز عن ركن الصالة أشبه " وال تصح إمامة األمي الذي ال حيسن الفاحتة أو خيل حبرف منها إال مبثله: "مسألة

  .من عجز عن السجود
ألن املتيمم العادم للماء كاملتوضئ القادر على املاء ألن عمرو بن العاص " وجيوز ائتمام املتوضئ باملتيمم: "مسألة
ي اهللا عنه صلى بأصحابه يف غزوة ذات السالسل بالتيمم وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك فلم ينكر رض
  .٣عليه
أن معاذا كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يرجع : "ملا روى جابر" ويصح ائتمام املفترض باملتنفل: "مسألة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه يف : رموروى األث. ٤متفق عليه". فيصلي بقومه تلك الصالة
والثانية منهما تقع نافلة وقد أم هبا . مث صلى بالطائفة األخرى ركعتني أيضا مث سلم، اخلوف ركعتني مث سلم

لف مفترضني؛ وألهنما صالتان أتفقتا يف األفعال فجاز ائتمام املصلي يف إحدامها باملصلي يف األخرى كاملتنفل خ
وألن صالة . ٥متفق عليه" . إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه: "املفترض وعنه ال جيوز لقوله عليه السالم

ال ختتلفوا على : "فاملراد بقوله، املأموم ال تتأدى بنية اإلمام فأشبهت اجلمعة خلف من يصلي الظهر واألوىل أوىل
  :وهلذا قال، يعين يف األفعال" . أئمتكم

  ـــــــ
  .٩٧حديث رقم : كتاب الصالة: ومسلم يف. ٦٨٣حديث رقم : كتاب األذان: رواه البخاري يف - ١
  .١٠٨١حديث رقم : كتاب إقامة الصالة: رواه ابن ماجه يف - ٢
  .٣٣٤حديث رقم : رواه أبو داود يف كتاب الطهارة - ٣
  .١٨١حديث رقم : اب الصالةكت: ومسلم يف. ٧٠٠حديث رقم : كتاب األذان: رواه البخاري يف - ٤
  .سبق خترجيه - ٥



  ،وإذا كان املأموم واحدا وقف عن ميني اإلمام فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده مل تصح
وإن كانوا مجاعة وقفوا خلفه فإن وقفوا عن ميينه أوعن جانبيه صح فإن ، إال أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه

  وقفوا قدامه أو عن يساره مل
  ـــــــ

والقياس ، وهلذا يصح ائتمام املتنفل باملفترض مع اختالف نيتهما. ١" فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا"
  .ينتقض باملسبوق يف اجلمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي اجلمعة

بت عند خاليت : س قالإن كان ذكرا ملا روي عن ابن عبا" وإذا كان املأموم واحد وقف عن ميني اإلمام: "مسألة
ميمونة فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابيت فأدارين عن ميينه 

  .مل تصح صالته للحديث"فإن وقف عن يساره. "٢متفق عليه
رسول صلى اهللا أن : ملا روى أبو داود بإسناده عن وابصة بن معبد" فإن وقف وحده خلف الصف مل يصح: "مسألة

: قال ابن املنذر. حديث وابصة حسن: قال أمحد. عليه وسلم رأى رجال يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد
استقبل : "ثبت احلديث ويف حديث علي بن شيبان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل فرد خلف الصف

  .رواه األثرم وهو نص" . صالتك وال صالة لفرد خلف الصف
قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصففت أنا : ملا روى أنس قال" إال أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه: "لةمسأ

  .٣متفق عليه. واليتيم وراءه واملرأة خلفنا فصلى ركعتني
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه وملا وقف " وإن كانوا مجاعة وقفوا خلفه: "مسألة

  .جابر وجبار عن ميينه ومشاله أخرمها بيده إىل خلفه
: ملا روي أن ابن مسعود صلى بني علقمة واألسود فلما فرغوا قال" فإن وقفوا عن ميينه أوعن جانبيه صح: "مسألة

  .٤رواه أبو داود. هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل
ألهنم يرونه . ٥" إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: "ى اهللا عليه وسلملقول النيب صل" فإن وقفوا قدامه مل يصح: "مسألة

  فيقتدون به خبالف ما لو كانوا قدامه وألنه أخطأ موقفه فلم
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
حديث رقم : كتاب صالة املسافرين: ومسلم يف. ٦٩٩، ٦٩٧حديث رقم : كتاب األذان: رواه البخاري يف- ٢

١٨١.  
  .٢٦٦حديث رقم : كتاب املساجد: ومسلم يف. ٣٨٠حديث رقم : كتاب الصالة: رواه البخاري يف - ٣
  .٦١٣حديث رقم : رواه أبو داود يف كتاب الصالة - ٤
  .سبق خترجيه - ٥

وإن اجتمع ، تصح وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن يف الصف وسطهن وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم
ومن كرب قبل سالم اإلمام فقد أدرك ، لرجال مث الصبيان مث اخلناثى مث النساءرجال وصبيان وخناثى ونساء قدم ا

  اجلماعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإال فال
  ـــــــ

  .تصح صالته كما لو صلى يف بيته بصالة اإلمام



مة أمت النساء ملا روى سعيد بن منصور أن أم سل" وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن يف الصف وسطا: "مسألة
تؤم املرأة النساء يف رمضان وتقوم معهن يف صفهن يركعن بركوعها : وروي عن إبراهيم قال، فقامت وسطهن

وألن املرأة يستحب هلا التستر فلهذا يستحب هلا ترك التجايف وكوهنا يف وسط الصف أستر ، ويسجدن بسجودها
  .هلا فاستحب هلا ذلك كالعريان

  .ليكون ستر له فال يرون عورته" جال العراة يقوم وسطهموكذلك إمام الر: "مسألة
؛ ألهنم يلوهنم يف الفضيلة "مث الصبيان"ألهنم أفضل " فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال: "مسألة

أال : واألصل يف ذلك ما روي عن أيب مالك األشعري أنه قال، " مث النساء"الحتمال أن يكونوا رجاال " مث اخلناثى"
أقام الصالة فصف الرجال مث صف خلفهم الغلمان مث صلى : أحدثكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

  .صالة أميت: قال عبد األعلى ال أحسبه إال قال. ١هكذا: هبم قال
، و أدرك ركعة؛ ألنه أدرك جزءا من صالة اإلمام فأشبه ما ل" ومن كرب قبل سالم اإلمام فقد أدرك اجلماعة: "مسألة

وألنه إذا أدرك جزءا من الصالة فدخل مع اإلمام لزمه أن ينوي الصفة اليت هو عليها وهو كونه مأموما فيدرك 
  .فضل اجلماعة

ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه " ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإال فال: "مسألة
رواه أبو " . ود فاسجدوا وال تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعةإذا أدركتم السج: "وسلم قال

  .٢داود
  ـــــــ

  .٣٤٢، ٥/٣٤١رواه أمحد يف املسند  - ١
  .٨٩٣حديث رقم : رواه أبو داود يف كتاب الصالة - ٢

  باب صالة املريض
  واملريض إذا كان القيام يزيد يف مرضه صلى جالسا فإن مل يطق فعلى جنبه

  ـــــــ
  باب صالة املريض

  واملريض إذا كان القيام يزيد يف مرضه صلى جالسا فإن مل يطق فعلى جنب ألن"

صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى : "لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمران بن حصني
عليه قضاء ما فاته من الصلوات يف فإن شق عليه فعلى ظهره فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ إمياء و" جنبك
فإن ، وإن شق عليه فعل كل صالة يف وقتها فله اجلمع بني الظهر والعصر وبني العشاءين يف وقت إحدامها، إغمائه

وال يفرق بينهما ، مجع يف وقت األوىل اشترط نية اجلمع عند فعلها ويعترب استمرار العذر حىت يشرع يف الثانية منهما
  ء وإن أخر اعترب استمرار العذر إىل دخولإال بقدر الوضو
  ـــــــ

" . صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنبك: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعمران بن حصني
  .وأمجعوا على أن فرض من ال يطيق القيام أن يصلي جالسا. ١رواه البخاري



  .ووجهه ورجاله إىل القبلة ألن ذلك أسهل عليه" صلى على ظهره" يعين الصالة على جنبه" فإن شق عليه: "مسألة
؛ ألنه عاجز عنهما وجيعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا " فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ هبما: "مسألة

  .بأصلهما
  كالنائم مث يقضي ما فاته من الصلوات" وعليه قضاء ما فاته من الصلوات يف إغمائه: "مسألة
وإن شق عليه فعل كل صالة يف وقتها فله اجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء يف وقت ": مسألة
مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء باملدينة من : ألن ابن عباس قال" إحدامها

غري عذر فلم يبق إال ملرض؛ وألن النيب  وقد أمجعنا على أن اجلمع ال جيوز من. ٢متفق عليه. غري خوف وال مطر
وهو نوع ، صلى اهللا عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل ومحنة بنت جحش باجلمع بني الصالتني ألجل االستحاضة

مرض وهو خمري يف التقدمي والتأخري أي ذلك فعل جاز ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقدم إذا ارحتل بعد 
  .حتل قبله طلبا لألسهل فكذلك املريضدخول الوقت ويؤخر إذا ار

ألهنا نية يفتقر إليها فاعتربت عند اإلحرام كنية " فإن مجع يف وقت األوىل اشترط نية اجلمع عند فعلها: "مسألة
ألن افتتاح األوىل موضع النية وبافتتاح الثانية حيصل " ويعترب استمرار العذر حىت يشرع يف الثانية منهما"، القصر

  .رب العذر فيهمااجلمع فاعت
  ألن معىن اجلمع املتابعة واملقاربة وال" وال يفرق بينهما إال بقدر الوضوء: "مسألة

  ـــــــ
  .١١١٧حديث رقم : رواه البخاري يف كتاب تقصري الصالة - ١
  .٥٤حديث رقم : كتاب صالة املسافرين: رواه مسلم يف - ٢

يضيق عن فعلها وجيوز اجلمع للمسافر الذي له القصر وجيوز  وقت الثانية وأن ينوي اجلمع يف وقت األوىل قبل أن
  يف املطر بني العشاءين

  ـــــــ
  .حيصل ذلك مع الفرق الطويل واملرجع يف طول ذلك وقصره إىل العرف وقدر الوضوء يسري يف العرف فقدرناه به

ويعترب أن ينوي اجلمع يف وقت "ألنه وقت اجلمع " وإن أخر اعترب استمرار العذر إىل دخول وقت الثانية: "مسألة
  .لذلك" األوىل قبل أن يضيق عن فعلها

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أعجل به : ملا روى أنس" وجيوز اجلمع للمسافر الذي له القصر: "مسألة
. الشفق السري يؤخر الظهر إىل وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء حىت يغيب

  .١متفق عليه
من السنة إذا كان يف يوم مطر أن جيمع بني املغرب : ألن أبا سلمة قال" وجيوز يف املطر بني العشاءين خاصة: "مسألة
وأما املطر ، للمطر ٢وكان ابن عمر جيمع إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء وال جيمع بني الظهر والعصر، والعشاء

  .يبيح اجلمع لعدم املشقة فيه وكذلك الطل والثلج كاملطر الذي ال يبل الثياب فال
  ـــــــ

، ١١١١حديث رقم : باب يؤخر الظهر إىل العصر -١٥: كتاب تقصري الصالة -١٨: رواه البخاري يف - ١
  .٤٨حديث رقم : كتاب صالة املسافرين: ومسلم يف. ١١١٢

  .٥حديث رقم : كتاب قصر الصالة يف السفر: رواه مالك يف - ٢



  .مباحا فله قصر الرباعية خاصة إال أن يأمت مبقيم
أو مل ينو القصر أو نسي صالة حضر فيذكرها يف السفر أو صالة سفر فيذكرها يف احلضر فعليه اإلمتام وللمسافر أن 

  يتم والقصر أفضل
  ـــــــ

تعليق الرخص باملعاصي  وقاطع الطريق والتجارة يف اخلمر مل يقصر ومل يترخص بشيء من رخص السفر؛ ألنه ال جيوز
أن القصر يف الرباعية خاصة إىل : الشرط الثالث. والشرع ال يرد بذلك، ملا فيه من اإلعانة عليها والدعاية إليها

. ركعتني فال جيوز قصر الفجر وال املغرب إمجاعا؛ ألن قصر الصبح جيحف هبا وقصر املغرب خيرجها عن كوهنا وترا
َوإِذَا ضََرْبُتْم ِفي {: ر خبروجه من بيوت قريته أو خيام قومه؛ ألن اهللا سبحانه قالشروعه يف السف: الشرط الرابع

  .وال يكون ضاربا يف األرض حىت خيرج ١} الْأَْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَنْ تَقُْصرُوا ِمَن الصَّالِة
سافر يصلي ركعتني حال االنفراد وأربعا إذا ما بال امل: فعليه اإلمتام ألن ابن عباس سئل" إال أن يأمت مبقيم: "مسألة

وهو ينصرف إىل سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم وألنه قول مجاعة ، رواه اإلمام أمحد. تلك السنة: ائتم مبقيم؟ فقال
  .من الصحابة ومل يعرف هلم يف عصرهم خمالف من الصحابة فكان إمجاعا

يلزمه اإلمتام ألن اإلمتام هو األصل فإطالق النية ينصرف إليه كما  مع نية اإلحرام فإنه" أو ال ينوي القصر: "مسألة
  .لو نوى الصالة مطلقا انصرف إىل االنفراد الذي هو األصل

ألن صالة احلضر " أو نسي صالة حضر فيذكرها يف السفر أو صالة سفر فيذكرها يف احلضر فعليه اإلمتام: "مسألة
وجبت أربعا؛ ألن املبيح للقصر هو السفر وقد زال فيلزمه  -حلضرإذا ذكرها يف ا-وجبت أربعا وصالة السفر 

  .اإلمتام ألنه األصل
مفهومه أن القصر . } فَلَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَنْ تَقُْصُروا ِمَن الصَّالِة{: لقوله سبحانه" وللمسافر أن يتم: "مسألة

اهللا عليه وسلم يف عمرة رمضان فأفطر خرجت مع رسول اهللا صلى : رخصة جيوز تركها وعن عائشة أهنا قالت
" . أحسنت: "فقال. يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي أفطرت وصمت وأمتمت وقصرت: وصمت وقصر وأمتمت فقلت

  .رواه أبو داود الطيالسي؛ وألنه ختفيف أبيح يف السفر فجاز تركه كاملسح ثالثا
قال عبد الرمحن . ابه داوموا عليه وعابوا من تركه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصح" والقصر أفضل: "مسألة
ركعتني ومع أيب بكر ركعتني : صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صلى عثمان أربعا فقال عبد اهللا: بن يزيد

  ومع عمر ركعتني مث انصرفت بكم الطرق ولوددت أن
  ـــــــ

  .سورة النساء ١٠١آية  - ١

  .ى وعشرين صالة أمت وإن مل جيمع على ذلك قصر أبداومن نوى اإلقامة أكثر من إحد
  ـــــــ

  .١متفق عليه. حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتا
؛ ألن النيب صلى " ومن نوى اإلقامة أكثر من إحدى وعشرين صالة أمت فإن مل جيمع على ذلك قصر أبدا: "مسألة

ا ألنه قدم لصبح رابعة إىل يوم التروية فصلى اهللا عليه وسلم أقام مبكة فصلى إحدى وعشرين صالة يقصر فيه
ومعناه ما  ٢قال أنس أقمنا مبكة عشرا نقصر الصالة. فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أمت، الصبح مث خرج

  .ألنه حسب خروجه إىل مىن وعرفة وما بعده من العشر، ذكرناه



  ـــــــ
  .١٩حديث رقم : كتاب صالة املسافرين: م يفومسل. ١٦٥٧حديث رقم : كتاب احلج: رواه البخاري يف - ١
  .٤٢٩٧حديث رقم : رواه البخاري يف كتاب املغازي - ٢

  باب صالة اخلوف

: واملختار منها أن جيعلهم اإلمام طائفتني، وجتوز صالة اخلوف على كل صفة صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وذهبت حترس وجاءت ، ثانية نوت مفارقته وأمتت صالهتاطائفة حترس واألخرى تصلي معه ركعة فإذا قام إىل ال

، األخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حىت تتشهد مث يسلم هبا
  وإن اشتد اخلوف صلوا رجاال وركبانا إىل القبلة وإىل غريها يومئون بالركوع

  ـــــــ
  .باب صالة اخلوف

صح عن النيب صلى اهللا : قال أمحد" . وف على كل صفة صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموجتوز صالة اخل"
واملختار منها هو "يروى فيها كلها جائز قال شيخنا -ستة أو سبعة : -أو قال-عليه وسلم من مخسة أوجه أو ستة 

لى اهللا عليه وسلم يوم ذات وهو ما روى صاحل بن خوات عن من صلى مع النيب ص، " الذي اختاره اإلمام أمحد
، فصلى باليت معه ركعة مث ثبت قائما وأمتوا ألنفسهم، الرقاع صالة اخلوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو

مث ثبت جالسا ، مث انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت بقيت من صالته
ويشترط هلذه الصالة : ورواه سهل بن أيب حثمة أيضا قال أبو اخلطاب. ٣تفق عليهم". وأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم

  .أن يكون العدو يف غري جهة القبلة ونص أمحد خالفه
  فإن اشتد اخلوف صلوا رجاال وركبانا إىل القبلة وإىل غريها يومئون: "مسألة

  ـــــــ
حديث رقم : كتاب صالة املسافرين: يفومسلم . ٤١٢٩حديث رقم : كتاب املغازي: رواه البخاري يف - ٣

٣١٠.  

  والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما حيتاج إىل فعله من هرب أو غريه
  ـــــــ

وكذلك كل خائف . "} فَإِنْ ِخفُْتْم فَرِجَاالً أَْو ُركْبَاناً{: على قدر طاقتهم ألن اهللا سبحانه قال" بالركوع والسجود
  .للآلية" نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما حيتاج إىل فعله من هرب أو غريه على

  باب صالة اجلمعة
  كل من لزمته املكتوبة لزمته اجلمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبني اجلامع

  ـــــــ
  باب صالة اجلمعة



لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو : "فهي واجبة لقوله عليه السالم" . كل من لزمته املكتوبة لزمته اجلمعة"
  .١رواه البخاري" . ليطبعن اهللا على قلوهبم

اعلموا أن اهللا قد افترض عليكم اجلمعة يف يومي هذا : "خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن جابر قال
تخفافا هبا أو جحودا هلا فال يف شهري هذا يف مقامي هذا فمن تركها يف حيايت أو بعدي وله إمام عادل أو جائر اس

  " .مجع اهللا مشله وال بارك له يف أمره
وهو اإلقامة يف قرية مبنية حبجارة أو لنب أو قصب أو ما " أن يكون مستوطنا"أحدها : جتب اجلمعة بشروط: "مسألة

عليهم؛ ألن قبائل  فأما أهل اخليام وبيوت الشعر فال مجعة. ال يظعن عنها صيفا وال شتاء" بالبناء"جرت به العادة 
العرب كانت حول املدينة فلم يقيموا مجعة وال أمرهم هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو أمرهم مل خيف ذلك ومل 

وإن كان أبعد من " أن يكون بينه وبني اجلامع فرسخ فما دون: "الشرط الثاين. يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به
من أراد منكم أن : ضي اهللا عنه صلى صالة العيد يوم مجعة مث قال ألهل العوايلفرسخ فال مجعة عليه؛ ألن عثمان ر

وروى عبد اهللا بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه ، ينصرف فلينصرف ومن أراد أن يقيم حىت يصلي اجلمعة فليقم
داء؛ ألنه قد يكون وال ميكن اعتبار مساع حقيقة الن. ٢رواه أبو داود" . اجلمعة على من مسع النداء: "وسلم قال

فينبغي أن ، ثقيل السمع أو يف مكان مستتر ال يسمع أو غري مصغ أو يكون النداء ضعيفا أو يف حال هبوب الرياح
يقدر مبقدار ال خيتلف واملوضع الذي يسمع فالنداء يف الغالب إذا كان املؤذن صيتا يف موضع عال والرياح ساكنة 

  .و ما قاربه فيحد بهواملستمع مسيعا غري ساه هو الفرسخ أ
  ـــــــ

  .٤٠حديث رقم : رواه مسلم يف كتاب اجلمعة - ١
  .١٠٥٦حديث رقم : كتاب الصالة: رواه أبو داود يف - ٢

فرسخ فما دون ذلك إال املرأة والعبد واملسافر واملعذور مبرض أو مطر أو خوف وإن حضروها أجزأهتم ومل تنعقد 
  وانعقدت به ومن شرط صحتها فعلها يف وقتها يف قرية وأن حيضرها من هبم إال ملعذور إذا حضرها وجبت عليه

  ـــــــ
اجلمعة حق واجب على : " ملا روى طارق بن شهاب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" إال املرأة والعبد: "مسألة

النيب صلى اهللا عليه طارق أدرك : وقال، رواه أبو داود" . مملوك أو امرأة أو صيب أو مريض: كل مسلم إال أربعة
  .١وسلم ومل يسمع منه

  .ال جتب عليه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصلها بعرفة حيث كان مسافرا" واملسافر: "مسألة
أما املعذور مبرض فلحديث طارق وقد سبق وأما املعذور ملطر فلما روي " واملعذور مبطر أو مرض أو خوف: "مسألة

صلوا يف : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينادي مناديه يف الليلة املطرية أو الباردةكان رسول : عن ابن عمر قال
  .واملطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب؛ ألن يف اخلروج فيه مشقة. ٢متفق عليه" . رحالكم
من اتباعه  من مسع النداء فلم مينعه: وأما اخلوف فلما روى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " مسألة
. ٣مل يقبل اهللا الصالة اليت صلى رواه أبو داود -خوف أو مرض : وما العذر يا رسول اهللا؟ قال: قالوا -عذر 

أحدمها اخلوف على املال من سلطان أو لص أو يكون له خبز يف تنور أو طبيخ على النار : واخلوف ثالثة أنواع
واجلماعة ألنه خوف فيدخل يف عموم احلديث الثاين اخلوف  خياف حريقه وما أشبه ذلك فهذا كله عذر عن اجلمعة

على نفسه مثل أن خياف من سلطان يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل لذلك الثالث اخلوف على ولده وأهله أن 



  يضيعوا أو يكون ولده ضائعا ويرجو وجوده يف تلك احلال فيعذر بذلك ألنه خوف
عنهم كان رخصة فإذا تكلفوا فعلها أجزأهتم كاملريض يتكلف الصالة ألن سقوطها " وإن حضروها أجزأهتم: "مسألة
إال املعذور إذا حضرها وجبت عليه "ألهنم من غري أهل الوجوب فلم تنعقد هبم كالنساء " ومل تنعقد هبم. "قائما

  .ألن سقوطها عنه كان لدفع املشقة فإذا حضر زالت املشقة فوجبت عليه وانعقدت به" وانعقدت به
وآخر وقتها آخر وقت الظهر ، فال تصح قبل وقتها وال بعده إمجاعا" ومن شرط صحتها فعلها يف وقتها" :مسألة
  فأما أوله فذكر القاضي أهنا جتوز يف وقت العيد؛ ألن. إمجاعا

  ـــــــ
  .١٠٦٧حديث رقم : املصدر عاليه - ١
، ٢٢حديث رقم : ة املسافرينكتاب صال: ومسلم يف. ٦٣٢حديث رقم : كتاب األذان: رواه البخاري يف - ٢
٢٤.  
  .٥٥١حديث رقم : كتاب الصالة: رواه أبو داود يف - ٣

املستوطنني هبا أربعون من أهل وجوهبا وأن تتقدمها خطبتان يف كل خطبة محد اهللا تعاىل والصالة على رسوله صلى 
  اهللا عليه وسلم وقراءة آية واملوعظة

  ـــــــ
يذهب إىل أهنا كصالة العيد حلديث وكيع . جيوز أن تصلى اجلمعة قبل الزوال: د اهللاأمحد رمحه اهللا قال يف رواية عب

شهدت اجلمعة مع أيب بكر فكانت صالته وخطبته قبل انتصاف : عن جعفر بن برقان عن عبد اهللا بن سيدان قال
صليتها مع عثمان  مث، وشهدهتا مع عمر بن اخلطاب فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول قد أنتصف النهار، النهار

وعن . فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك وال أنكره وهذا نقل لإلمجاع
. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي اجلمعة مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها حىت تزول الشمس: جابر قال

  .١أخرجه مسلم
يستوطنها أربعون رجال من أهل وجوهبا سكىن إقامة ال يظعنون فإذا " ها يف قريةومن شرط صحتها أن يفعل: "مسألة

أول من مجع بنا أسعد بن : اجتمعت هذه الشروط يف قرية وجبت اجلمعة على أهلها وصحت هبا ألن كعبا قال
. أربعون: لكم كنتم يومئذ؟ قا: قلت. زرارة يف هزم النبيت من حرة بين بياضة يف نقيع يقال له نقيع اخلضمات

  .اخلطايب حرة بين بياضة قرية على ميل من املدينة: واألثرم قال ٢رواه أبو داود
مضت السنة أن يف كل أربعني فما : ألن جابرا قال" وأن حيضرها من املستوطنني هبا أربعون من أهل وجوهبا: "مسألة

  .فوقها مجعة
وقال . متفق عليه. وسلم كان خيطب خطبتني يقعد بينهما؛ ألن النيب صلى اهللا عليه " وأن تتقدمها خطبتان: "مسألة

  .إمنا أقرت اجلمعة ركعتني من أجل اخلطبة: وقالت عائشة. ٣" صلوا كما رأيتموين أصلي: "عليه السالم
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس حيمد اهللا : ألن جابرا قال" يف كل خطبة محد اهللا تعاىل: "مسألة

  .٤" من يهدي اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له: "ه مبا هو أهله مث يقولويثين علي
: األول محد اهللا وقد سبق والثاين: ومن فروض اخلطبة أربعة" والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم: "مسألة

  ألن كل عبادة افتقرت إىل ذكر اهللا افتقرت" الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم"
  ـــــــ



  .٢٩حديث رقم : كتاب اجلمعة: رواه مسلم يف - ١
  .١٠٦٩حديث رقم : كتاب الصالة: رواه أبو داود يف - ٢
  .سبق خترجيه- ٣
  .٤٦حديث رقم : كتاب اجلمعة: رواه مسلم يف - ٤

ويستحب أن خيطب على منرب فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم مث جيلس إىل فراغ األذان مث يقوم اإلمام 
  يخطب هبم مث جيلس مث خيطب اخلطبةف

  ـــــــ
كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا : فصاعدا ألن جابر بن مسرة قال" قراءة آية"الثالث ، إىل ذكر رسول اهللا كاألذان

وألن اخلطبة فرض يف  ١رواه أبو داود". عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعظ وهي القصد من " املوعظة"ا القراءة كالصالة والرابع فوجبت فيه. اجلمعة

  .٢يقرأ آيات ويذكر الناس: اخلطبة يف حديث جابر بن مسرة
أو موضع عال ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب على منربه وألنه " ويستحب أن خيطب على منرب: "مسألة

  .أبلغ يف اإلعالم
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صعد املنرب : ألن جابرا قال" فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم: "سألةم

  .٣رواه ابن ماجه. سلم عليهم
: ألن ابن عمر قال" مث جيلس إىل فراغ األذان مث يقوم اإلمام فيخطب هبم مث جيلس مث خيطب اخلطبة الثانية: "مسألة

يه وسلم جيلس إذا صعد املنرب حىت يفرغ املؤذن مث يقوم فيخطب مث جيلس فال يتكلم مث يقوم كان النيب صلى اهللا عل
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب قائما مث جيلس : وألن جابر بن مسرة قال، ٤رواه أبو داود. فيخطب

  .٥رواه مسلم. مث يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان خيطب جالسا فقد كذب
  إمجاعا نقل اخللف عن السلف" مث تقام الصالة فينزل فيصلي هبم ركعتني جيهر فيهما بالقراءة: "مسألة
ويف الثانية باملنافقني أو بسبح والغاشية ملا روى أبو ، ويستحب أن يقرأ يف األوىل باحلمد وسورة اجلمعة: "مسألة

: املنافقني يف اجلمعة ويف حديث النعمانمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ بسورة اجلمعة و: "هريرة قال
  .٦روامها مسلم" . كان يقرأ يف العيدين واجلمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية

  ـــــــ
  .١١٠١حديث رقم : كتاب الصالة: رواه أبو داود يف - ١
  .ختريج احلديث عاليه - ٢
وهو ، يف إسناده ابن هليعة: قال يف الزوائد. ١١٠٩ حديث رقم: كتاب إقامة الصالة: رواه ابن ماجه يف - ٣

  .ضعيف
  .١٠٩٢حديث رقم : كتاب الصالة: رواه أبو داود يف - ٤
  .٣٥حديث رقم : كتاب اجلمعة/ رواه مسلم يف - ٥
  .٦٢، ٦١حديث رقم : املصدر عاليه - ٦



ك معه منها ركعة أمتها مجعة وإال أمتها الثانية مث تقام الصالة فينزل فيصلي هبم ركعتني جيهر فيهما بالقراءة فمن أدر
وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أمتوها مجعة وإال أمتوها ظهرا وال جيوز أن يصلي يف ، ظهرا

  ويستحب ملن أتى اجلمعة أن يغتسل، املصر أكثر من مجعة إال أن تدعو احلاجة إىل أكثر منها
  ـــــــ

من أدرك : "ملا روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" ركعة أمتها مجعة فمن أدرك معه منها: "مسألة
ويف حديث . ١" فليصل إليها أخرى: "رواه األثرم ورواه ابن ماجه ولفظه" . من اجلمعة ركعة فقد أدرك الصالة

  ".من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام فقد أدرك الصالة: "أيب هريرة املتفق عليه
إذا كان قد دخل بنية الظهر فظاهر هذا أنه لو نوى : قال اخلرقي" . وإن أدرك أقل من ركعة أمتها ظهرا: "مسألة

وقال أبو ، مجعة لزمه االستئناف؛ ألهنما صالتان ال تتأدى إحدامها بنية األخرى فلم جيز بناؤها عليها كالظهر والعصر
مث يبين عليها ظهرا ألهنما فرض وقت واحد ردت إحدامها ، إمامهإسحاق بن شاقال ينوي مجعة لئال ختالف نيته نية 

  .من أربع إىل ركعتني فجاز أن يبين عليها األربع كالتامة مع املقصورة
يعين عن األربعني وقد صلوا منها ركعة أمتوها مجعة ألنه شرط خيتص باجلمعة فلم " وكذلك إن نقص العدد: "مسألة

  .وإن نقصوا قبل ركعة أمتوها ظهرا كاملسبوق بركوع الثانية، يعترب يف أكثر من ركعة كاجلماعة
وإن خرج الوقت وقد صلوا أقل من ركعة أمتوها "ملا سبق " وإن خرج الوقت وقد صلوا ركعة أمتوها مجعة: "مسألة
مفهومه أن من أدرك أقل ال . ٢" من أدرك من اجلمعة ركعة فقد أدرك الصالة: "لذلك وقال عليه السالم" ظهرا

  .كون مدركا هلاي
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلفاءه مل يقيموا إال مجعة " وال جيوز أن يصلي يف املصر أكثر من مجعة: "مسألة

فيجوز؛ ألهنا تفعل يف األمصار العظيمة يف جوامع من غري نكري فكان " إال أن تدعو احلاجة إىل أكثر منها"واحدة 
  .ا يف موضعني مع احلاجة كغريهاإمجاعا؛ وألهنا صالة عيد فجاز فعله

ملا روى سلمان أن النيب صلى اهللا عليه " ويستحب ملن أتى اجلمعة أن يغتسل ويلبس ثوبني نظيفني ويتطيب: "مسألة
ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر مبا استطاع من طهر ويدهن من دهنه وميس من طيب بيته وال : "وسلم قال

  ب له مث ينصت إذايفرق بني اثنني مث يصلي ما كت
  ـــــــ

، يف إسناده عمر بن حبيب: قال يف الزوائد. ١١٢١حديث رقم : كتاب إقامة الصالة: رواه ابن ماجه يف - ١
  .متفق على صعفه

  .سبق خترجيه - ٢

وال جيوز ، ويلبس ثوبني نظيفني ويتطيب ويبكر إليها فإن جاء واإلمام خيطب مل جيلس حىت يصلي ركعتني يوجز فيهما
  لكالم واإلمام خيطب إال اإلمام أو من كلمه اإلماما

  ـــــــ
وعنه الغسل واجب ملا روي عن النيب  ١رواه البخاري" . تكلم اإلمام إال غفر اهللا له ما بينه وبني اجلمعة األخرى

واملذهب . ٢رواه مسلم" . غسل اجلمعة على كل حمتلم وسواك وأن ميس طيبا: "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
قال " . من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت وإن اغتسل فالغسل أفضل: "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. األول

واملراد باخلرب األول تأكيد االستحباب وكذلك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبني ، ٣حديث حسن: الترمذي



تسل يوم اجلمعة وبكر وابتكر ومشى ومل يركب من غسل واغ: "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم، "ويبكر إليها"
  .٤رواه ابن ماجه والترمذي" . ودنا من اإلمام واستمع ومل يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها

دخل رجل والنيب : ملا روى جابر قال" فإن جاء واإلمام خيطب مل جيلس حىت يصلي ركعتني يوجز فيهما: "مسألة
مث : زاد مسلم. متفق عليه" . فصل ركعتني: "قال. ال: ؟ قال" صليت يا فالن: "لم خيطب فقالصلى اهللا عليه وس

  .٥" إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليوجز فيهما: "قال
أنصت فقد : "إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب: لقوله عليه السالم" وال جيوز الكالم واإلمام خيطب: "مسألة

بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة إذ قام : وعنه ال حيرم ملا روى أنس قال. ٦متفق عليه" . غوتل
وحيتمل أنه يف خماطبة اإلمام ..٧متفق عليه. يا رسول اهللا هلك الكراع هلك الشاء فادع اهللا أن يسقينا: رجل فقال

  .خاصة ألنه ال يشتغل بتكليمه عن مساع خطبته
وقال وهو " صليت يا فالن: "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للرجل" إال اإلمام أو من كلمه اإلمام" :مسألة

: وحلديث أنس يف الذي قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم" . إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني: "على املنرب
  " .هلك الكراع هلك الشاة"

  ـــــــ
  .٨٨٣حديث رقم : باب الدهن للجمعة -٦: اب اجلمعةكت -١١: رواه البخاري يف - ١
  .٧حديث رقم : كتاب اجلمعة: رواه مسلم يف - ٢
  .٤٩٧حديث رقم : كتاب اجلمعة: رواه الترمذي يف - ٣
  .٤٩٦حديث رقم : كتاب اجلمعة: والترمذي يف. ١٠٨٧رقم : كتاب إقامة الصالة: رواه ابن ماجه يف - ٤
  .٥٩، ٥٤حديث رقم : كتاب اجلمعة: ومسلم يف. ٩٣٠حديث رقم : معةكتاب اجل: رواه البخاري يف - ٥
  .١١حديث رقم : كتاب اجلمعة: ومسلم يف. ٩٣٤حديث رقم : كتاب اجلمعة: رواه البخاري يف- ٦
، ٨حديث رقم : كتاب صالة االستسقاء: ومسلم يف. ٩٣٣حديث رقم : كتاب اجلمعة: رواه البخاري يف - ٧
٩.  

  باب صالة العيدين
ي فرض على الكفاية إذا قام هبا أربعون من أهل املصر سقطت عن سائرهم ووقتها من ارتفاع الشمس إىل وه

ويسن أن ، والسنة فعلها يف املصلى وتعجيل األضحى وتأخري الفطر والفطر يف الفطر خاصة قبل الصالة، الزوال
  ال أذان واليغتسل ويتنظف ويتطيب فإذا حلت الصالة تقدم اإلمام فصلى هبم ركعتني ب

  ـــــــ
  باب صالة العيدين

فصل لربك {: بدليل قوله سبحانه" وهي فرض على الكفاية إذا قام هبا أربعون من أهل املصر سقطت عن سائرهم"
وألن النيب صلى اهللا عليه ، املشهور يف التفسري أن املراد به صالة العيد وهو أمر واألمر يقتضي الوجوب. } واحنر

  .ن بعده كانوا يداومون عليها؛ وألهنا من شعائر اإلسالم الظاهر فأشبهت اجلهادوسلم واخللفاء م
  .؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعلها يف هذا الوقت" وقتها من ارتفاع الشمس إىل الزوال"وأول : "مسألة
فإن ، وا يفعلوهنا يف الصحراءألن النيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء بعده كان" والسنة فعلها يف املصلى: "مسألة



أصابنا مطر يف يوم عيد فصلى بنا : كان مث عذر من مطر أو حنوه مل يكره فعلها يف اجلامع؛ ملا روى أبو هريرة قال
  .١رواه أبو داود. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد

ل الصالة ففي تأخريها توسيع لوقتها ألن السنة إخراج الفطرة قب" والسنة تعجيل األضحى وتأخري الفطر: "مسألة
  .وال جيوز التضحية إال بعد الصالة ففي تعجيلها مبادرة إىل األضحية

كان : "وميسك يف األضحى حىت يصلي ملا روى بريدة قال" ويسن الفطر يف الفطر خاصة قبل الصالة: "مسألة
  .٢رواه الترمذي". رسول اهللا ال خيرج يوم الفطر حىت يفطر وال يطعم يوم النحر حىت يصلي

إن : "ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف يوم مجعة من اجلمع" ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب: "مسألة
  .وألنه يوم شرع فيه االجتماع للصالة فسن فيه ذلك كاجلمعة" . هذا يوم جعله اهللا عيدا للمسلمني فاغتسلوا

  وال" صلى هبم ركعتني بال أذان وال إقامةإذا حلت الصالة تقدم اإلمام و: "مسألة
  ـــــــ

  .١١٦٠حديث رقم : كتاب الصالة: رواه أبو داود يف - ١
  .٥٤٢حديث رقم : كتاب الصالة: رواه الترمذي يف - ٢

  .إقامة يكرب يف األوىل سبعا بتكبرية اإلحرام ويف الثانية مخسا سوى تكبرية القيام
مث يقرأ الفاحتة ،  ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بني كل تكبريتنيويرفع يديه مع كل تكبرية وحيمد اهللا

فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبني هلم حكمها وإن ، وسورة جيهر فيهما بالقراءة فإذا سلم خطب هبم خطبتني
  كان أضحى بني هلم حكم

  ـــــــ
ستا سوى تكبرية "بعد االستفتاح وقبل التعوذ  "يكرب يف األوىل"خالف بينهم أن صالة العيد مع اإلمام ركعتان 

: ملا روت عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" مخسا"بعد القيام من السجود " اإلحرام ويف الثانية
  .١رواه أبو داود" . التكبري يف الفطر واألضحى يف األوىل سبع تكبريات ويف الثانية مخس سوى تكبرية القيام"

وروى األثرم عن ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبري" ع يديه مع كل تكبريةويرف: "مسألة
  .عمر أنه كان يرفع يديه يف كل تكبرية يف اجلنازة والعيد وال يعرف له خمالف

ثرم يف سننه عن ملا روى األ" وحيمد اهللا ويثين عليه ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بني كل تكبريتني: "مسألة
إن هذا : علقمة أن علقمة وعبد اهللا بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال

تبدأ تكرب تكبرية تفتتح هبا الصالة وحتمد ربك وتصلي على النيب : فقال عبد اهللا، العيد قد دنا فكيف التكبري فيه
وتركع مث تقوم فتقرأ أو حتمد ربك وتصلي على : رب وتفعل مثل ذلك إىل أن قالمث تدعو وتك، صلى اهللا عليه وسلم

  .صدق: فقال أبو موسى وحذيفه: وذكر يف احلديث". مث تدعو مث تكرب وتفعل مثل ذلك، النيب صلى اهللا عليه وسلم
رسول اهللا صلى اهللا عليه كان : ملا روى النعمان بن بشري قال" مث يقرأ الفاحتة وسورة جيهر فيهما بالقراءة: "مسألة

ورمبا اجتمعا يف يوم واحد ، وسلم يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث الغاشية
وقال ابن املنذر أكثر أهل العلم يرون اجلهر بالقراءة ويف إخبار من أخرب بقراءة النيب صلى اهللا عليه ، ٢فقرأ هبما

  .هنا صالة عيد أشبهت اجلمعةوسلم على أنه كان جيهر وأل
خرج رسول اهللا : جيلس بينهما ملا روى ابن ماجه عن أيب الزبري عن جابر قال" فإذا سلم خطب هبم خطبتني: "مسألة

  .٣صلى اهللا عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائما مث قعد قعدة مث قام



  فيذكر هلم قدرها" ما حكمهافإن كان فطرا حثهم فيها على الصدقة وبني هلم : "ـ مسألة
  ـــــــ

  .١١٤٩حديث رقم : كتاب الصالة: رواه أبو داود يف - ١
  .سبق خترجيه - ٢
وقد ، يف إسناده سعيد بن مسلم: قال يف الزوائد. ١٢٨٩حديث رقم : كتاب إقامة الصالة: رواه ابن ماجه يف - ٣

  .وأبو حبر ضعيف، أمجعوا على ضعفه

  .ئد واخلطبتان سنةاألضحية والتكبريات الزوا
ومن فاتته فال ، وال يتنفل قبل صالة العيد وال بعدها يف موضعها ومن أدرك اإلمام قبل سالمه أمتها على صفتها

ويستحب التكبري ، إن شاء ركعتني وإن شاء أربعا وإن شاء صالها على صفتها: قضاء عليه فإن أحب صالها تطوعا
  الفرائض يف ليليت العيدين ويكرب يف األضحى عقيب

  ـــــــ
والعيوب اليت ، ووقتها وأهنا سنة وما جيزئ منها" وإن كان أضحى رغبهم يف األضحية"ووجوهبا ووقت إخراجها 

وقد سبق ذكرها ، وهي اليت بني تكبريات الصالة" والتكبريات الزوائد والذكر بينها سنة"متنع منها ليعملوا بذلك 
  .يب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول ذلكبدليل حديث علقمة وابن مسعود؛ وألن الن

إماما كان أو مأموما؛ ملا روى ابن عباس أن النيب صلى " وال يتنفل قبل صالة العيد وال بعدها يف موضعها: "مسألة
وال بأس بالصالة بعد رجوعه . ١متفق عليه.اهللا عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتني مل يصل قبلها وال بعدها

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إىل منزله صلى : عيد قالملا روى أبو س
  .٢ركعتني رواه ابن ماجه

  ؛ألنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات" ومن أدرك اإلمام قبل سالمه أمتها على صفتها: "مسألة
وإن أحب صالها . يلزمه قضاؤها كصالة اجلنازةألهنا ليست فرض عني فال " وإ فاتته فال قضاء عليه: "مسألة
ألنه تطوع هنار فكانت اخلرية إليه فيه كصالة " إن شاء ركعتني وإن شاع أربعا وإن شاء صالها على صفتها: تطوعا

من فاته صالة العيد فليصل أربعا وإن شاء : الضحى يعين إن شاء ركعتني وإن شاء أربعا وعن عبد اهللا بن مسعود
صفتها؛ألن أنسا رضي اهللا عنه كان جيمع أهله ويصلي هبم ركعتني يكرب فيهما؛وألنه قضاء فكان على صالها على 

  .صفته كبقية الصلوات
وعن . } َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ َولُِتكَبِّرُوا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم{: لقوله سبحانه" ويستحب التكبري يف ليليت العيدين: "مسألة

وأما يف األضحى فالتكبري فيه على ، حق على املسلمني إذا رأوا هالل شوال أن يكربوا هذا يف الفطر :ابن عباس قال
: مطلق ومقيد فاملطلق التكبري يف مجيع األوقات من أول الشهر إىل آخر أيام التشريق؛ لقوله سبحانه: ضربني

والتكبري من األول . وقيل العشر، وقيل أيام النحر، شريققيل هي أيام الت. } َواذْكُُروا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدودَاٍت{
  وأما املقيد فهو التكبري. العشر إىل آخر أيام التشريق جيمع األقوال الثالثة

  ـــــــ
  .١٣حديث رقم : كتاب صالة العيدين: ومسلم يف. ٩٨٩حديث رقم : كتاب العيدين: رواه البخاري يف - ١
  .ورجاله ثقات، إسناده صحيح: قال يف الزوائد. ١٢٩٣حديث رقم : ة الصالةكتاب إقام: رواه ابن ماجه يف - ٢



  .يف اجلماعة من صالة الفجر يوم عرفة إىل العصر من آخر أيام التشريق
  .واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد. ال إله إال اهللا، اهللا أكرب، اهللا أكرب: وصفة التكبري شفعا
  ـــــــ

أي حديث : قيل ألمحد رمحه اهللا" الصبح يوم عرفة إىل العصر من آخر أيام التشريق يف أدبار الصلوات من صالة"
علي وعمر وابن عباس وابن ، باإلمجاع: تذهب إىل أن التكبري من صالة الفجر يوم عرفة إىل آخر أيام التشريق؟ قال

  .مسعود رضي اهللا عنهم
؛ ألن ذلك يروى ." وهللا احلمد، اهللا أكرب، واهللا أكرب. إال اهللا ال إله، اهللا أكرب، اهللا أكرب: وصفة التكبري شفعا: "مسألة

ويف حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كرب تكبريتني؛ وألنه تكبري ، عن علي وابن مسعود رضي اهللا عنهما
  خارج الصالة فكان شفعا كتكبري األذان

  كتاب اجلنائز
  مدخل

...  
  كتاب اجلنائز

فإذا أخذ يف غسله سترت عورته مث ، يناه وشد حلياه وجعل على بطنه مرآة أو غريهاوإذا تيقن موته غمضت ع
  يعصر بطنه عصرا رفيقا مث يلف على يده

  ـــــــ
  كتاب اجلنائز

إذا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ملا روى شداد بن أوس قال" وإذا تيقن موته غمضت عيناه: "مسألة
من املسند؛ وألنه إذا مل تغمض عيناه بقيتا مفتوحتني . ١" ر فإن البصر يتبع الروححضرمت موتاكم فأغمضوا البص

  .فيقبح منظره
مث يشدها إىل رأسه لئال يفتح فاه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء ، بعصابة عريضة جتمع حلييه" وشد حلياه: "مسألة
  .الغسل
  .لئال ينتفخ بطنه" وجيعل على بطنه مرآة أو غريها: "مسألة
  .٢متفق عليه. بثوب؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجى بربد حربة" فإذا أخذ يف غسله ستر عورته: "ألةمس

ليخرج ما يف جوفه من فضلة حىت ال خيرج بعد الغسل أو بعد التكفني فيفسد " مث يعصر بطنه عصرا رفيقا: "مسألة
  .الكفن
  عورته؛ ألن رؤيتها حمرم فمسها أوىل وال حيل مس" مث يلف على يده خرقة مث ينجيه هبا: "مسألة

  ـــــــ
  .١٢٣/ ٤املسند : وأمحد يف، إسناده حسن: قال يف الزوائد. ١٤٥٥حديث رقم : اجلنائز: رواه ابن ماجه يف - ١
  .٤٨حديث رقم : اجلنائز: ومسلم يف. ٥٨١٤حديث رقم : اللباس: رواه البخاري يف - ٢



وحليته مباء وسدر مث شقه األمين مث األيسر مث يغسله كذلك مرة ثانية خرقة فينجيه هبا مث يوضئه مث يغسل رأسه 
وإن مل ، مير يف كل مرة يده فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن مل يستمسك فبطني حر ويعيد وضوءه، وثالثة

كله كان  وإن طيبه، ينق بثالث زاد إىل مخس أو إىل سبع مث ينشفه بثوب وجيعل الطيب يف مغابنه ومواضع سجوده
  حسنا وجيمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه

  ـــــــ
: ملا غسلنا ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وضوءه للصالة ملا روت أم عطية أهنا قالت" مث يوضئه: "مسألة

  .لغسل فكذلك امليتوألن احلي يتوضأ إذا أراد ا. ١متفق عليه" . ابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها"
  .لتذهب عنه األوساخ واألدران" مث يغسل مقدم رأسه وحليته مباء وسدر: "مسألة
مث يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة . "٢" ابدأن مبيامنها: "لقوله عليه السالم" مث يغسل شقه األمين مث األيسر: "مسألة

اغسلنها ثالثا أو مخسا : "للنساء الاليت غسلن ابنته على بطنه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم" مير يف كل مرة يده
  .٣متفق عليه" . أو سبعا إن رأينت ذلك

فإن مل "؛ ألنه انتقض " وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن مل يستمسك فبطني حر ويعيد وضوءه: "مسألة
  .للخرب" ينق بثالث زاد إىل مخس أو إىل سبع

لئال تبل أكفانه ويف حديث ابن عباس يف غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم  وذلك مستحب" مث ينشفه بثوب: "مسألة
  .ذكره القاضي" . فجففوه بثوب: " قال

ألن املغابن مواضع األوساخ وأماكن السجود تطيب لشرفها " وجيعل الطيب يف مغابنه ومواضع سجوده: "مسألة
  .٤" رية كافورا أو شيئا من كافورواجعلن يف األخ: "لقوله عليه السالم" وإن طيبه كله كان حسنا"

ألن ذلك سنة يف " وإن كان شاربه طويال أو أظفاره أخذ منه"يعين يبخرها كما يفعل احلي " وجيمر أكفانه: "مسألة
وال يسرح شعره ألن عائشة رضي اهللا عنها "وكذلك كل ما يسقط منه ، حياته ويترك يف أكفانه ألنه من أجزائه

  .وألنه يقطع الشعر وينتفه، يعين ال تسرحوا شعره باملشط عالم تنضون ميتكم؟: قالت
  ـــــــ

  .٤٢حديث رقم : ومسلم يف اجلنائز. ١٢٥٦اجلنائز حديث رقم : رواه البخاري يف - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .٤٠حديث رقم : ومسلم يف اجلنائز. ١٢٥٧حديث رقم : اجلنائز: رواه البخاري يف - ٣
  .سبق خترجيه - ٤

مث يكفن يف ثالث أثواب بيض ليس فيها ، ره واملرأة يضفر شعرها ثالثة قرون ويسدل من ورائهاوال يسرح شع
واملرأة تكفن يف مخسة أثواب يف ، وإن كفن يف قميص وإزار ولفافة فال بأس، قميص وال عمامة يدرج فيها إدراجا

  ذلك مث األب مث اجلد مثدرع ومقنعة وإزار ولفافتني وأحق الناس بغسله والصالة عليه ودفنه وصيه يف 
  ـــــــ

ضفرنا شعرها ثالثة قرون : ملا روت أم عطية قالت" واملرأة يضفر شعرها ثالثة قرون ويسدل من ورائها: "مسألة
  .تعين ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ١وألقيناه من خلفها

كفن رسول اهللا : ائشة رضي اهللا عنهالقول ع" مث يكفن يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص وال عمامة: "مسألة
وألن أكمل أحوال . ٢متفق عليه. صلى اهللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة



  .احلي حالة اإلحرام وهو ال يلبس فيها قميصا وال عمامة فكذلك حال موته
ط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ ألن فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبس" يدرج فيها إدراجا: "مسألة

مث ، مث حيمل فيوضع عليها مستلقيا ليكون أمكن إلدراجه فيها، هذه عادة احلي مث تبسط الثانية فوقها مث الثالثة فوقها
وإمنا استحب له ، يثين طرف اللفافة العليا على شقه األمين مث يرد طرفها اآلخر على شقه األيسر فوق طرف اآلخر

مث جيمع ذلك مجع طرف ، لك لئال يسقط عنه الطرف األمين عند وضعه يف القرب مث يفعل بالثانية والثالثة كذلكذ
  .العمامة فريده على وجهه ورجليه إال أن خيالف انتشارها فيعقدها فإذا وضع يف القرب حلها

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  واألول أفضل قد روى البخاري" وإن كفن يف قميص ومئزر ولفافة فال بأس: "مسألة
قال أمحد رضي اهللا . فيؤزر باملئزر ويلبس القميص مث يلف باللفافة بعد ذلك، ألبس عبد اهللا بن أيب قميصه ملا مات

  .أحب إيل أن يكون مثل قميص احلي له كمان وحتريستان وإزار: عنه
ملا روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية " درع وإزار ومقنعة ولفافتني: تكفن املرأة يف مخسة أثواب: " مسألة
كنت يف غسل أم كلثوم ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند وفاهتا فكان أول ما أعطانا رسول اهللا صلى : قالت

 وألن املرأة تزيد يف حياهتا، مث أدرجت بعد ذلك يف ثوب آخر، اهللا عليه وسلم احلقاء مث الدرع مث اخلمار مث امللحفة
  .على الرجل يف السترة لزيادة عورهتا على عورته فكذلك يف موهتا وتلبس املخيط يف إحرامها فلبسته يف مماهتا

  ألن أبا بكر رضي اهللا" وأحق الناس بغسله والصالة عليه ودفنه وصيه يف ذلك: "مسألة
  ـــــــ

  .١٢٦٠حديث رقم : اجلنائز: رواه البخاري يف - ١
  .٤٥حديث رقم : ومسلم يف اجلنائز. ١٢٦٤نائز حديث رقم اجل: رواه البخاري يف - ٢

إال أن األمري ، األقرب فاألقرب من العصبات وأوىل الناس بغسل املرأة األم مث اجلدة مث األقرب فاألقرب من نسائها
صلى اهللا يقدم يف الصالة على األب ومن بعده والصالة عليه يكرب ويقرأ الفاحتة مث يكرب الثانية ويصلي على النيب 

  عليه وسلم
  ـــــــ

وأوصى أنس أن يغسله حممد بن سريين ففعل؛ وألنه ، عنه أوصى أن تغسله أمرأته أمساء بنت عميس فقدمت لذلك
حق للميت فقدم وصيه فيه على غريه كتفريق ثلثه؛ وألن الصحابة أمجعوا على أن الوصي يف الصالة مقدم على 

عمر وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر وأوصى ابن مسعود غريه فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه 
أن يصلي عليه الزبري وأوصى أبو بكر أن يصلي عليه أبو برزة وأوصت عائشة رضي اهللا عنها أن يصلي عليها أبو 

. هللاومل يعرف هلم خمالف مع كثرته وشهرته فكان إمجاعا؛ وألن الغرض من الصالة الدعاء والشفاعة إىل ا، هريرة
  .فالظاهر أن امليت خيتار لذلك من هو أظهر صالحا يف نفسه وأقرب إىل اهللا وسيلة ليشفع له

مث الرجل " مث األقرب فاألقرب من عصباته"كذلك مث ابنه وإن نزل كذلك " مث جده"ملكان شفقته " مث األب: "مسألة
  .من ذوي أرحامه مث األجانب

مث " مث األقرب فاألقرب"مث ابنتها " أمها مث جدهتا"ب فاألقرب من نسائها األقر" وأوىل الناس بغسل املرأة: "مسألة
  .األجنبيات كالرجل

ال يؤمن الرجل يف : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" إال أن األمري يقدم يف الصالة على األب ومن بعده: "مسألة
جنازة أم كلثوم بنت علي فصلى شهدت : وروى اإلمام أمحد بإسناده أن عمارا موىل بين هاشم قال. ١" سلطانه



وخلفه يومئذ مثانية من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم : عليها سعيد بن العاص وكان أمري املدينة قال
، وألهنا صالة شرع هلا االجتماع فأشبهت سائر الصالة، ٢ابن عمر واحلسن واحلسني وزيد بن ثابت وأبو هريرة

وسلم يصلي على اجلنائز مع حضور أقارهبا واخللفاء ومل ينقل أهنم استأذنوا ويل امليت يف وكان النيب صلى اهللا عليه 
  .التقدم
. ٣متفق عليه. ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كرب على النجاشي أربعا" والصالة عليه يكرب ويقرأ الفاحتة: "مسألة

  .٤" ن مل يقرأ بأم الكتابال صالة مل: "ويقرأ احلمد يف األوىل لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .رواه أمحد يف املسند - ٢
  .٦٤، ٦٣، ٦٢حديث رقم : اجلنائز: ومسلم يف. ١٣٣٤، ١٣٣٣حديث رقم : اجلنائز: رواه البخاري يف - ٣
  .سبق خترجيه - ٤

رنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذك: مث يكرب ويقول
اللهم اغفر له ، اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما، وأنت على كل شئ قدير

وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله باملاء والثلج والربد ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب 
وأبدله دارا خريا من داره وجوارا خريا من جواره وزوجا خريا من زوجه وأدخله اجلنة وأعذه ، لدنساألبيض من ا

  من عذاب القرب ومن عذاب
  ـــــــ

  .١لتعلموا أهنا من السنة أو قال من متام السنة رواه البخاري: وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال
ملا روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول اهللا " لى النيب صلى اهللا عليه وسلممث يكرب الثانية ويصلي ع: "مسألة

صلى اهللا عليه وسلم أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبربة مث يصلى 
منهن مث يسلم سرا يف نفسه  على النيب صلى اهللا عليه وسلم وخيلص الدعاء للجنازة يف التكبريات ال يقرأ يف شيء

  .٢رواه الشافعي يف مسنده
" . إذا صليتم على امليت أخلصوا له الدعاء: "للميت يف الثالثة لقوله صلى اهللا عليه وسلم" مث يكرب ويدعو: "مسألة

ن رسول كا: وألنه املقصود فال جيوز اإلخالل به ويدعو مبا روى أبو إبراهيم األشهلي عن أبيه قال. ٣رواه أبو داود
للهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى على اجلنازة قال

: وزاد فيه، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه. ٤حديث صحيح" . وذكرنا وأنثانا
سنة ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم وال"

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جنازة فحفظت من : وعن عوف بن مالك قال. ٥رواه أبو داود" . بعده
ربد ونقه من اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله باملاء والثلج وال: "دعائه

الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله وزوجا خريا 
  .٦رواه مسلم. حىت متنيت أن أكون أنا ذلك امليت" . من زوجه وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب وعذاب النار

  ـــــــ
  .١٣٣٥ث رقم حدي: اجلنائز: رواه البخاري يف - ١



  .٢حديث رقم : ٣٥٩املسند ص : رواه الشافعي يف - ٢
  .٣١٩٩حديث رقم : اجلنائز: رواه أبو داود يف - ٣
  .حديث حسن صحيح: وقال. ١٠٢٤حديث رقم : اجلنائز: رواه الترمذي يف - ٤
  .٣٢٠١حديث رقم : اجلنائز: رواه أبو داود يف - ٥
  .٨٥حديث رقم : رواه مسلم يف اجلنائز - ٦

ويرفع يديه مع كل تكبرية والواجب ، النار وافسح له يف قربه ونور له فيه مث يكرب ويسلم تسليمة واحدة عن ميينه
من ذلك التكبريات والقراءة والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأدىن دعاء احلي للميت والسالم ومن فاتته 

ائبا عن البلد صلى عليه بالنية ومن تعذر غسله لعدم املاء أو الصالة عليه صلى على القرب إىل شهر وإن كان امليت غ
  خلوف عليه من التقطع كاجملدور أو احملترق أو لكون املرأة بني رجال أو الرجل بني نساء فإنه ييمم

  إال أن لكل من الزوجني
  ـــــــ

  .١" لها التسليمحتلي: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" مث يكرب ويسلم تسليمة واحدة عن ميينه: "مسألة
ألن عمر رضي اهللا عنه كان يرفع يديه يف تكبرية اجلنازة والعيد؛ وألهنا تكبرية " ويرفع يديه مع كل تكبرية: "مسألة

  .ال يتصل طرفها بسجود وال قعود فسن هلا الرفع كتكبرية اإلحرام
يه وسلم وأدىن دعاء للميت التكبريات والقراءة والصالة على النيب صلى اهللا عل: والواجب من ذلك: "مسألة

  .وقد سبق دليل ذلك" والسالم
ملا روي عن ابن عباس أنه مر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على " ومن فاتته الصالة عليه صلى على القرب: "مسألة

يب وال يصلي على القرب بعد شهر إال بقليل؛ ألن أكثر ما نقل عن الن. ٢متفق عليه. قرب منبوذ فأمهم وصلوا خلفه
؛ وألنه مل يعلم بقاؤه أكثر ٣صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعد ما دفنت بشهر رواه الترمذي

  .من شهر فيقيد به
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نعى : ملا روى أبو هريرة" وإن كان امليت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية: "مسألة

  .٤الذي مات فيه فصف هبم يف املصلى وكرب أربعا متفق عليهالنجاشي رمحه اهللا يف اليوم 
أو لكون املرأة بني الرجال أو ، ومن تعذر غسله لعدم املاء أو للخوف عليه من التقطع كاجملدور أو احملترق: "مسألة

  .اجلنابة؛ ألهنا طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز من استعمال املاء ك" الرجل بني النساء فإنه ييمم
  ألن أبا بكر رضي اهللا عنه" إال أن لكل واحد من الزوجني غسل صاحبه: "مسألة

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .٦٨حديث رقم : ومسلم يف اجلنائز. ١٣٣٦حديث رقم : رواه البخاري يف اجلنائز - ٢
  .وهو حديث مرسل. ١٠٣٨حديث رقم : رواه الترمذي يف اجلنائز - ٣
  .سبق خترجيه - ٤

وينحى عنه احلديد ، ل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها والشهيد إذا مات يف املعركة مل يغسل ومل يصلى عليهغس
واحملرم يغسل مباء وسدر وال يلبس خميطا وال يقرب طيبا وال ، واجللود مث يزمل يف ثيابه وإن كفن بغريها فال بأس



  .يغطى رأسه وال يقطع شعره وال ظفره
  ـــــــ

وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول اهللا ، سله زوجته أمساء فقامت بذلكأوصى أن تغ
لو مت قبلي لغسلتك : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة. رواه ابن ماجه، صلى اهللا عليه وسلم إال نساؤه

نكره منكر فكان إمجاعا؛ وألنه أحد وقد غسل علي فاطمة رضي اهللا عنهما ومل ي. ١رواه ابن ماجه" . وكفنتك
  .ألهنا حمل استمتاعه فأشبهت الزوجة" وكذلك للسيد مع أم ولده"، الزوجني فأشبه اآلخر

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر : ملا روى جابر" والشهيد إذا مات يف املعركة مل يغسل ومل يصل عليه: "مسألة
وينحى عنه احلديد واجللود مث يزمل يف . "٢رواه البخاري. يصل عليهمبدفن شهداء أحد يف دمائهم ومل يغسلوا ومل 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم احلديد وأن : ملا روى ابن عباس رضي اهللا عنه" ثيابه
  .٣رواه أبو داود. يدفنوا يف ثياهبم بدمائهم

سلت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ثوبني ليكفن محزة فيهما ؛ ألن صفية أر" وإن كفن يف غريها فال بأس: "مسألة
هو صاحل : قال يعقوب بن شيبة. فكفنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أحدمها وكفن يف اآلخر رجال آخر

  .اإلسناد
خرج  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعنه يصلى على امليت وإن قتل يف املعركة ما روى عقبة بن عامر: "مسألة

  .٤متفق عليه. يوما فصلى على أهل أحد صالته على امليت مث انصرف
بينما : ملا روى ابن عباس قال" واحملرم يغسل مباء وسدر وال يلبس خميطا وال يغطى رأسه وال يقرب طيبا: "مسألة

ر وكفنوه يف اغسلوه مباء وسد: "رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .٥متفق عليه" . ثوبيه وال حتنطوه وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

  .كحال حياته" وال يقطع شعره وال ظفره: "مسألة
  ـــــــ

  .إسناد رجاله ثقات: قال يف الزوائد. ١٤٦٥حديث : اجلنائز: رواه ابن ماجه يف - ١
  .٧٠٨حديث رقم : اجلنائز: رواه البخاري يف - ٢
  .اجلنائز: رواه أبو داود يف - ٣
  .اجلنائز/ ومسلم يف، رواه البخاري يف اجلنائز - ٤
  .٩٤، ٩٣ومسلم يف احلج حديث رقم . ١٢٦٥حديث رقم : رواه الترمذي يف اجلنائز - ٥

 وال يدخل القرب، ويستحب دفن امليت يف حلد وينصب عليه اللنب نصبا كما صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ويستحب تعزية أهل امليت والبكاء عليه غري مكروه إذا مل يكن معه ندب وال ، آجرا وال خشبا وال شيئا مسته النار

  سالم عليكم أهل: وال بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر هبا أو زارها، نياحة
  ـــــــ

أحلدوا يل حلدا : بن مالك رضي اهللا عنهلقول سعد " ويستحب دفن امليت يف حلد وينصب عليه اللنب نصبا: "مسألة
  .وانصبوا على اللنب نصبا كما صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كانوا يستحبون اللنب : ملا روي عن إبراهيم قال" وال يدخل القرب آجرا وال خشبا وال شيئا مسته النار: "مسألة
  .وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار، ويكرهون اخلشب واآلجر



من عزى مصابا فله : "ملا روى ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" ويستحب تعزية أهل امليت: "مسألة
  .١حديث غريب" . مثل أجره
ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على " والبكاء عليه غري مكروه إذا مل يكن معه ندب وال نياحة: "مسألة

أال تسمعون إن اهللا ال يعذب بدمع العني وال : "فقال، شية فبكى وبكى معه أصحابهسعد بن عبادة فوجده يف غا
  .٢متفق عليه" . حبزن القلب ولكن يعذب هبذا وأشار إىل لسانه

ليس منا من ضرب اخلدود : وال جيوز الندب وال النياحة لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود: "مسألة
هو  ٤} َوال يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف{: وقال أمحد يف قوله سبحانه. ٣متفق عليه. جلاهليةوشق اجليوب ودعا بدعوى ا

  .النوح فسماه معصية
كنت هنيتكم عن زيارة القبور : "؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" وال بأس بزيارة القبور للرجال: "مسألة

  .٥رواه مسلم" . فزوروها فإهنا تذكركم املوت
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا : ما رواه مسلم قال" ويقول إذا مر هبا أو زارها: "مسألة

  السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني: "إىل املقابر أن يقول قائلهم
  ـــــــ

  .١٦٠٢حديث رقم  :وابن ماجه يف اجلنائز. غريب: وقال. ١٠٧٣حديث رقم : اجلنائز: رواه البخاري يف - ١
  .١٢حديث رقم : ومسلم يف اجلنائز. ١٣٠٤حديث رقم : اجلنائز: رواه البخاري يف - ٢
  .١٦٥حديث رقم : ومسلم يف اجلنائز. ٦٨٨حديث رقم : اجلنائز: رواه البخاري يف - ٣
  .سورة املمتحنة ١٢آية  - ٤
  .١٠٦حديث رقم : رواه مسلم يف اجلنائز - ٥

شاء اهللا بكم الحقون اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم نسأل اهللا لنا  دار قوم مؤمنني وإنا إن
  " .ولكم العافية

  .وأي قربة فعلها وجعل ثواهبا للميت املسلم نفعه ذلك
  ـــــــ

  .١" وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا العظيم لنا ولكم العافية
َوالَِّذيَن َجاءُوا ِمْن َبْعِدِهمْ َيقُولُونَ َربََّنا {: قال تعاىل" . ثواهبا للميت املسلم نفعه ذلكوأي قربة فعلها وجعل : "مسألة

وروى أبو . ٣} وَاْسَتْغِفرْ ِلذَْنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت{: وقال تعاىل. ٢} اغِْفْر لََنا وَِلإِخَْوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالِْأَمياِن
وقال " . نعم: "إن أمي توفيت أفينفعها إن قضيت عنها؟ قال: داود أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا إن فريضة اهللا يف احلج أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت : عليه السالم للمرأة اليت قالت
فدين اهللا أحق : "قال. نعم: ؟ قالت" دين أكنت قاضيته أرأيت لو كان على أبيك: "على الراحلة أفأحج عنه؟ قال

إن : "وقد صح احلديث، وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فاإلمجاع واقع على فعله من غري نكري. ٤" بالقضاء
  .واهللا سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة وحيجب عنه املثوبة. ٥" امليت ليعذب ببكاء أهله

  ـــــــ
  .١٠٤حديث رقم : ملصدر عاليها - ١
  .سورة احلشر ١٠آية  - ٢



  .سورة غفر ٥٥آية  - ٣
  .١٥١٣حديث رقم : احلج: رواه البخاري يف - ٤
  .١٢٨٦حديث رقم : اجلنائز: رواه البخاري يف - ٥

  كتاب الزكاة
  مدخل

...  
  كتاب الزكاة

حيول عليه احلول إال يف اخلارج من  وال زكاة يف مال حىت، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما
  األرض

  ـــــــ
  كتاب الزكاة

  ألهنا أحد مباين اإلسالم أشبهت احلج" هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما"
. منها اإلسالم فال جتب على كافر؛ ألهنا من فروع اإلسالم أشبهت الصيام: وال جتب الزكاة إال بشروط: مسألة

حلرية فال جتب على عبد ألن ما يف يده لسيده فإن ملكه سيده ماال وقلنا ال ميلك فزكاته على سيده؛ ا: الشرط الثاين
  .ألنه مالكه وإن قلنا ميلك فال زكاة فيه ألن سيده ال ميلكه وملك العبد ضعيف ال حيتمل املواساة

  .وال جتب على مكاتب كذلك: مسألة
ملا روى ابن " إال يف اخلارج من األرض. "وهو الشرط الثالث" لوال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلو: "مسألة

ال زكاة يف مال حىت حيول : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ماجه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت
جارة وهو عام يف كل مال زكاة؛ ألن املراد به املواشي واألمثان وعروض الت. ١أخرجه الترمذي" . عليه احلول

فاملاشية : وخرج منه اخلارج من األرض كالزرع والثمار واملعدن والفرق بينهما أن ما اعترب فيها حلول مرصد للنماء
فاعترب هلا احلول ألنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من ، للدر والنسل وعروض التجارة للربح وكذا األمثان

وهو احلول ومل يلتفت إىل احلقيقة ، ء لعدم ضبطه فاعتربت مظنتهالربح فإنه أسهل وأيسر ومل تعترب حقيقة النما
  وأما اخلارج من األرض فإنه. كاحلكم مع سببه
  ـــــــ

  .٦١٣حديث رقم : الزكاة: رواه الترمذي يف - ١

 السائمة من هبيمة: وال جتب الزكاة إال يف أربعة أنواع، ومناء النصاب من النتاج والربح فإن حوهلما حول أصلهما
وجتب فيما ، وال زكاة يف شيء من ذلك حىت يبلغ نصابا، واخلارج من األرض واألمثان وعروض التجارة، األنعام

  .زاد على النصاب حبسابه إال السائمة فال شيء يف أوقاصها
  ـــــــ

م ارصاده مث ال شيء فيه بعد ذلك لعد، مناء يف نفسه يتكمل دفعة واحدة فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكمل منائه
إال أن اخلارج من املعدن إذا كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا عند متام كل حول لكونه مظنة ، للنماء



  .النماء
  .؛ ألهنما تبع ألصلهما ومتولدان منه" ومناء النصاب من النتاج والربح فإن حوهلما حول أصلهما: "مسألة
السائمة من هبيمة األنعام واخلارج من األرض واألمثان وعروض : واعوال جتب الزكاة إال يف أربعة أن: "مسألة
  .ألن األصل عدم الزكاة فيبقى على األصل، وسيأيت ذلك يف موضعه وال جتب يف غري ذلك، " التجارة
أخبار صدقات ، وذلك ثابت باإلمجاع واألخبار الصحاح" وال زكاة يف شيء من ذلك حىت يبلغ نصابا: "مسألة
ويف أربعني من الغنم  ٢خماض ويف ثالثني من البقر تبيع ١ويف مخس وعشرين بنت،  مخس من اإلبل شاةيف: املواشي
  .٣روى ذلك البخاري. شاة

  .على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل" وجتب فيما زاد على النصاب حبسابه إال يف السائمة: "مسألة
  ـــــــ

  .انظر احلديث بعده: بنت خماض: قوله - ١
  .١/١٧٩هو ولد القرة أول سنة : تبيع: قوله - ٢
  .انظر ختريج احلديث تعده - ٣

  باب زكاة السائمة
  :وهي الراعية وهي ثالثة أنواع

  وال شيء فيها حىت تبلغ مخسا فيجب فيها شاة ويف العشر: أحدها اإلبل
  ـــــــ
  باب زكاة السائمة

فاعتباره يف احلول مينع الوجوب بالكلية فاعترب يف يف أكثر احلول؛ ألهنا ال ختلو من علف يف بعضه " هي الراعية"
  أحدمها اإلبل وال شيء فيها: وهي ثالثة أنواع"معظمه 

فإن ، شاتان ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف العشرين أربع شياه إىل مخس وعشرين وفيها بنت خماض وهي بنت سنة
بنت لبون إىل ست وأربعني فيجب فيها حقة هلا  مل تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتني إىل ست وثالثني فيجب فيها

إىل إحدى وستني فيجب فيها جذعة هلا أربع سنني إىل ست وسبعني ففيها ابنتا لبون إىل إحدى وتسعني ، ثالث سنني
  ففيها حقتان إىل عشرين ومائة فإذا زادت واحدة

  ـــــــ
بسم اهللا : بكر كتب له حني وجهه إىل البحرينملا روى البخاري عن أنس أن أبا " حىت تبلغ مخسا فيجب فيها شاة

الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املسلمني واليت أمر اهللا هبا 
فإذا بلغت مخسا "يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوهنا من الغنم يف كل مخس شاة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فإذا بلغت ستا وثالثني ، ذكر ٢خماض فإن مل تكن بنت خماض فابن لبون  ١ىل مخس وثالثني ففيها بنت وعشرين إ
فإذا بلغت إحدى ، طروقة اجلمل ٣فإذا بلغت ستا وأربعني ففيها حقة ، إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى
فإذا بلغت إحدى ، ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني،  ٤وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة 

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون " . وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلمل



فإذا بلغت مخسا من ، ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل فليست فيها صدقة إال أن يشاء رهبا، ويف كل مخسني حقة
فإذا زادت على عشرين ومائة : "قاله ابن املنذر. هذا جممع عليه إىل أن تبلغ عشرين ومائةو. ٥اإلبل ففيها شاة

؛ ألن يف حديث الصدقات الذي كتبه النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان عند آل " واحدة ففيها ثالث بنات لبون
ض اليت هلا سنة وقد وهو حديث حسن وبنت خما" فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثالث بنات لبون"عمر 

  .محلت أمها فهي بنت خماض يعين بنت حامل
  ـــــــ

، ودخلت يف الثاين، هي اليت أتى عليها حول، بنت خماض بفتح امليم املعجمة اخلفيفة وآخره معجمة: قوله - ١
  .٣/٣٧٤: فتح الباري. وإن مل حتمل، دخل وقت محلها: أي، احلامل: واملخاض. ومحلت أمها

  .املصدر عاليه. فصارت أمه لبونا بوضع احلمل، هو الذي دخل يف ثالث سنة: ن لبوناب: قوله - ٢
: وطروقة. بالكسر والتخفيف، حقاق: وتشديد القاف واجلمع، بكسر املهملة: حقة: حقة طروقة اجلمل: قوله - ٣

وهي اليت أتت ، ا الفحلأهنا بلغت أن يطرقه: واملراد. كحلوبة مبعىن حملوبة، وهي فعولة مبعىن مفعولة، بفتح أوله
  .٣٧٥، ٣٧٤ص : املصدر عاليه. عليها ثالث سنني ودخلت يف الرابعة

  .املصدر عاليه. ودخلت يف اخلامسة، وهي اليت أتت عليها أربع، بفتح اجليم واملعجمة: َجذَعة: قوله - ٤
  .١٤٥٤حديث رقم : الزكاة: رواه البخاري يف- ٥

حقة ويف كل أربعني بنت لبون إىل مائتني فيجتمع فيها الفرضان فإن شاء  ففيها ثالث بنات لبون مث يف كل مخسني
ومن وجبت عليه سن فلم جيدها أخرج أدىن منها ومعها شاتان أو ، أخرج أربع حقات وإن شاء مخس بنات لبون

  .وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتني أو عشرين درمها، عشرون درمها
  ا حىت تبلغ ثالثني فيجب فيها تبيع أو تبيعة هلاوال شيء فيه: النوع الثاين البقر
  ـــــــ

واحلقة هلا ثالث سنني مسيت بذلك ، وبنت اللبون اليت هلا سنتان مسيت بذلك ألن أمها ولدت غريها فهي ذات لنب
  .ألهنا استحقت أن يطرقها الفحل واجلذعة هلا أربع سنني

 مائتني فيجتمع فيها الفرضان فإن شاء أخرج مخس بنات يف كل مخسني حقة ويف كل أربعني بنت لبون إىل: "مسألة
  .للخرب" لبون
ومن وجبت عليه سن فلم جيدها أخرج أدىن منها ومعها شاتان أو عشرون درمها وإن شاء أخرج أعلى : "مسألة

ن ومن بلغت عنده م: ملا روى أنس يف كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر قال" منها وأخذ شاتني أوعشرين درمها
اإلبل صدقة اجلذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإهنا تقبل منه احلقة وجيعل معها شاتني إن استيسرتاا له أو 

ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإهنا تقبل منه ويعطيه املصدق شاتني ، عشرين درمها
 بنت لبون فإهنا تقبل منه بنت اللبون ويعطي ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنده إال، أو عشرين درمها

ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقه فإهنا تقبل منه ويعطيه املصدق شاتني ، شاتني أوعشرين درمها
  .واخلرية يف ذلك كله لرب املال للخرب، أوعشرين درمها

تبيعة هلا سنة إىل أربعني ففيها مسنة هلا  وال شيء فيها حىت تبلغ ثالثني فيجب فيها تبيع أو. البقر: النوع الثاين"
ملا روى اإلمام " مث يف كل ثالثني تبيع ويف كل أربعني مسنة، سنتان إىل ستني ففيها تبيعان إىل سبعني ففيها تبيع ومسنة

 بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرين أن: أمحد باسناده عن حيىي بن احلكم أن معاذا قال



ومن الستني تبيعني ومن السبعني مسنة وتبيعا ومن ، ١آخذ من البقر من كل ثالثني تبيعا ومن كل أربعني مسنة
الثمانني مسنتني ومن التسعني ثالثة أتباع ومن املائة مسنة وتبيعني ومن العشر ومائة مسنتني وتبيعا ومن العشرين 

  ماوأمرين أال آخذ في، ومائة ثالث مسنات أو أربعة أتباع
  ـــــــ

وليس معىن أسناهنا ، وتُثَْنَيان يف السنة الثالثة، البقرة والشاة يقع عليها اسم املسن إذا أَثْنََيا: قال األزهري: قوله ١
  .٤١٢/ ٢: النهاية، ولكن معناه طلوع سنها يف السنة الثالثة، كالرجل املسن، كربها

مث يف كل ثالثني تبيع ويف ، تبيعان إىل سبعني ففيها تبيع ومسنة سنة إىل أربعني ففيها مسنة هلا سنتان إىل ستني ففيها
  .كل أربعني مسنة

وال شيء فيها حىت تبلغ أربعني ففيها شاة إىل عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إىل : النوع الثالث الغنم
  .مث يف كل مائة شاة، فإذا زادت واحدة ففيها ثالث شياه، مئتني

  لصدقة تيس وال ذات عوار وال هرمة وال الرىب وال املاخضوال يؤخذ يف ا
  ـــــــ

  .١بني ذلك شيئا إال أن تبلغ مسنة أو جذعا
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إىل ، الغنم وال شيء فيها حىت تبلغ أربعني ففيها شاة إىل عشرين ومائة: النوع الثالث

ويف سائمة ، ملا روى أنس يف كتاب الصدقات" ل مائة شاةمث يف ك، مائتني فإذا زادت واحدة ففيها ثالث شياه
فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان فإذا زادت على ، إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة ٢الغنم

فإذا كانت سائمة الرجل ، فإذا زادت على ثالث مائة ففي كل مائة شاة، مائتني إىل ثالث مائة ففيها ثالث شياه
وعن اإلمام أمحد أن يف ثالث مائة وواحدة أربع . ٣قصة عن أربعني شاة واحدة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبانا

مث يف كل مائة شاة اختارها أبو بكر ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل الثالث مائة غاية فيجب تعيني ، شياه
عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على ثالث مائة يف  واألول أصح؛ وألن النيب صلى اهللا، الفرض بالزيادة عليها

  .وإمنا جعل الثالث مائة حدا الستقرار الفرض، كل مائة شاة فإجياب أربع فيما دون األربع مائة خيالف اخلرب
ثَ َوال َتَيمَُّموا الَْخبِي{: لقوله سبحانه" ذات عوار وهي املعيبة  ٥وال ٤وال يؤخذ يف الصدقة تيس وال هرمة: "مسألة

  ٧ ٦وال جيزئ يف الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس: وروى أنس يف كتاب الصدقات. } ِمْنُه ُتْنِفقُونَ
  ـــــــ

  .٢٤٧و ٢٤٠و ٢٣٣و١/٢٣٠رواه أمحد يف املسند  - ١
  .٢/٤٢٦النهاية . الراعية: السائمة من املاشية: سائمة الغنم: قوله - ٢
حديث : وقال. ٦٢١الزكاة حديث رقم : والترمذي يف. ١٥٦٨م حديث رق: الزكاة: رواه أبو داود يف - ٣

  .٢٣الزكاة حديث رقم : ومالك يف. حسن
  .هي الكبرية اليت سقطت أسناهنا: قوله - ٤
  .والصغري سنا بالنسبة إىل سن أكرب منه، ويدخل يف املعيب املريب، معيبة: وال ذات عوار أي: قوله - ٥
وإمنا يؤخذ يف الزكاة ما فيه ، ألنه ال منفعة فيه لدر وال نسل، وص باملعزأو خمص، تيس هو فحل الغنم: قوله -٦

  .منفعة للنسل
  .سبق خترجيه - ٧



  .وال األكولة وال يؤخذ شرار املال وال كرائمه إال أن يتربع به أرباب املال
 أن تكون ماشية كلها وال خيرج إال أنثى صحيحة إال يف الثالثني من البقر وابن لبون مكان بنت خماض إذا عدمها إال

وال خيرج إال جذعة من الضأن أو ثنية من املعز والسن املنصوص عليها إال أن ، ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها
  خيتار رب املال إخراج سن أعلى من الواجب

  ـــــــ
وال ، املاخض"ي احلامل اليت حان والدها وه" وال"، وهي اليت تريب ولدها ألجل ولدها" وال تؤخذ الريب: "مسألة
  .وهي السمينة" األكولة
" إن اهللا مل يسألكم خريه وال يأمركم بشره: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وال يؤخذ شرار املال وال كرائمه: "مسألة

إذا جاء املصدق : وقال الزهري. ٣متفق عليه" . أمواهلم ٢إياك وكرائم: "وقال عليه السالم ملعاذ ١رواه أبو داود. 
  .ويأخذ املصدق من الوسط، وثلثا وسطا، وثلثا شرارا، ثلثا خيارا: شاة ثالثاقسم ال
يعين أرباب املال إذا تربعوا باخليار جاز أخذه؛ ألن املنع من أخذه حلقه فجاز برضاه كما " إال أن يتربعوا به: "مسألة

  .لو دفع فرضني مكان فرض
لورود النص " ن البقر وابن لبون مكان بنت خماض إذا عدمهاوال خيرج إال األنثى الصحيحة إال يف ثالثني م: "مسألة

  .فيها فيما سبق ولفضيلة األنثى بدرها ونسلها
؛ ألهنا الزكاة وجبت مواساة واملواساة إمنا تكون " إال أن تكون ماشية كلها ذكور فيجزىء واحد منها: "مسألة

  .جبنس املال
والسن "وهي اليت هلا سنة وجذع الضأن له ستة أشهر " املعزوال خيرج إال جذعة من الضأن أو ثنية من : "مسألة

أمرنا أن نأخذ اجلذعة من : أتانا مصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: قال سويد بن غفلة" املنصوص عليها
عة الضأن والثنية من املعز؛ وألن جذعة الضأن جتزئ من األضحية خبالف جذعة املعز بدليل قوله أليب بردة يف جذ

  .٤" جتزيك وال جتزئ عن أحد بعدك: "املعز
  ملا رود أبو داود عن" إال أن خيتار رب املال إخراج سن أعلى من الواجب: "مسألة

  ـــــــ
  .رواه أبو داود يف الزكاة - ١
من أي نفائس األموال : واملراد. أي غزيرة اللنب، ناقة كرمية: يقال. مجع كرمية: الكرائم: كرائم أمواهلم: قوله - ٢

ويقال للمال النفيس؛ كرمي . كثرية اخلري: وأصل الكرمية. نفس؛ ألن نفس صاحبه تتعلق به: وقيل له. صنف كان
  .٣/٣٧٨الفتح . لكثرة منفعته

  .٣١، ٢٩حديث رقم : اإلميان: ومسلم يف. ١٤٥٨حديث رقم : كتاب الزكاة -٢٤: رواه البخاري يف - ٣
  .٥٥٥٧رقم حديث : األضاحي: رواه البخاري يف - ٤
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لعمدة: كتاب  لعدة شرح ا   ا
ملقدسي: املؤلف  ا لدين  هباء ا و حممد  أمحد، أب هيم بن  برا بن إ لرمحن  ا  عبد 

أو تكون كلها صغارا فيخرج صغرية وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة 
وضأن وكرام ولئام ومسان فإن كان فيها خبايت وعراب وبقر وجواميس ومعز ، كبرية قيمتها على قيمة املالني

  أخذ من أحدمها بقدر قيمة املالني وإن اختلط مجاعة يف نصاب من السائمة حوال كامال وكان، ومهازيل
  ـــــــ

يا نيب اهللا أتاين رسولك ليأخذ مين صدقة مايل : أيب بن كعب أن رجال قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
ذلك الذي : "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عليه ناقة فتية مسينة فزعم أن مايل فيه بنت خماض فعرضت

ها هي ذه يا رسول اهللا فأمر رسول اهللا صلى : فقال" . وجبت عليك فإن تطوعت خبري آجرك اهللا فيه وقبلناه منك
  .١اهللا عليه وسلم بقبضها ودعا له بالربكة

ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدهلا بصغار يف " ةأو تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغري: "مسألة
لقول أيب بكر رضي اهللا ، أثناء احلول أو تولدت الكبار مث ماتت وحال احلول على الصغار فيجوز إخراج الصغرية

عن وال تؤدى العناق إال ، ٣كانوا يؤدوهنا إىل رسول صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم عليها ٢لو منعوين عناقا: عنه
  .الصغار
؛ ألن الزكاة وجبت " وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبرية على قدر املالني: "مسألة

  .مواساة فيجب أن تكون من رأس املال
وإن كان فيها خبايت وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام ومسان ومهازيل أخذت الفريضة من : "مسألة

فإن كانت قيمة الفرض من أحدمها عشرة ومن اآلخر عشرين أخذ من أيهما شاء ما " مة املالنيأحدمها على قدر قي
  .إال أن يرضى رب املال بإخراج األجود، قيمته مخسة عشر

وإن اختلط مجاعة يف نصاب من السائمة حوال كامال وكان مرعاها وفحلها ومبيتها ومشرهبا واحدا فحكم : "مسألة
سواء كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل " دزكاهتا حكم زكاة الواح

فإن اختل شرط منها ، فخلطاه واشتركا يف املراح واملسرح واحمللب واملشرب والراعي والفحل، واحد منهما متميزا
ة ما روى أنس يف حديث واألصل يف اخللط، أو ثبت هلما حكم االنفراد يف بعض احلول زكيا زكاة املنفردين فيه

  .وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة: الصدقات
  ـــــــ

  .١٥٨٣حديث رقم : الزكاة: رواه أبو داود يف - ١
املعجم الوجيز . أَْعُنق: واجلمع، من حني الوالدة إىل متام حول، هي األنثى من أوالد املعز والغنم: عناقا: قوله - ٢

  .٤٣٧ص 
  .١٤٠٠حديث رقم : الزكاة: واه البخاري يفر - ٣

  .مرعاها وفحلها ومبيتها وحملبها ومشرهبا واحدا فحكم زكاهتا حكم زكاة الواحد
  وال تؤثر اخللطة إال يف السائمة، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه حبصصهم منه



  ـــــــ
؛ وألن املالني صارا كاملال الواحد يف الكلف فكذلك يف ١وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية

  .الصدقة
فإن كان أحدمها مكاتبا أو ذميا فال ، األول أن يكون اخلليطان من أهل الزكاة: ويعترب للخلطة شروط أربعة: "مسألة

مثل ثالثني شاة مل أثر خللطته؛ ألنه ال زكاة يف ماله فلم يكمل النصاب به الثاين أن خيتلطا يف نصاب فإن كان دونه 
أن تكون اخللطة يف السائمة : الثالث. سواء كان هلما مال سواه أو مل يكن؛ ألن اجملتمع دون النصاب، تؤثر اخللطة

: أن خيتلطا يف ستة أشياء ال يتميز أحدمها عن صاحبه فيها وهي: الرابع. فال تؤثر يف غريها؛ ألن النص اختص هبا
مسعت : ملا روى الدارقطين بإسناده عن سعد بن أيب وقاص قال. ح والراعي والفحلاملسرح واملشرب واحمللب واملرا

واخلليطان ما . ٢" ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ز كل مال بشيء مما ذكرنا نص على هذه الثالثة فنبه على سائرها؛ وألنه إذا متي، اجتمعا يف احلوض والفحل والراعي
أن خيتلطا يف مجيع احلول فإن ثبت هلما حكم االنفراد يف بعضه زكيا : اخلامس. مل يصريا كمال الواحد يف املؤونة

  .زكاة املنفردين فيه؛ ألن اخللطة معىن يتعلق به إجياب الزكاة فاعتربت يف مجيع احلول كالنصاب
وما كان من : "لقوله عليه السالم" ع على خلطائه حبصصهم منهوإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رج: "مسألة

  .٣رواه أنس يف حديث الصدقات" . خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية
وعنه تؤثر يف شركة األعيان لعموم اخلرب؛ وألنه مال جتب فيه الزكاة ، " وال تؤثر اخللطة يف غري السائمة: "مسألة

اخلليطان ما اجتمعا على احلوض والراعي : "ودليل األوىل قوله صلى اهللا عليه وسلم ،فأثرت فيه اخللطة كالسائمة
فيجب تقدميه؛ وألن اخللطة يف السائمة أثرت يف الضرر ، وهذا مفسر للخلطة شرعا، رواه الدارقطين" . والفحل

ال جيمع بني متفرق خشية " :وقوله عليه السالم. كتأثريها يف النفع ويف غريها ال تؤثر يف النفع لعدم الوقص فيها
  دليل على اختصاص ذلك بالسائمة اليت تقل الصدقة جبمعها ألجل األوقاص خبالف غريها. ٤" الصدقة

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .سبق خترجيه - ٤

  باب زكاة اخلارج من األرض
  :وهو نوعان

ل حب ومثر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ مخسة أوسق؛ لقول فتجب الزكاة منه يف ك: أحدمها النبات
والوسق ستون صاعا " . ليس يف حب وال مثر صدقة حىت يبلغ مخسة أوسق: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  فجميع النصاب ما قارب ثالمثائة واثنني وأربعني رطال، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية ومخسة أسباع أوقية
  ـــــــ

  اب زكاة اخلارج من األرضب



أَْنِفقُوا ِمْن طَيِّبَاتِ {: لقوله سبحانه" أحدمها النبات فتجب الزكاة فيه يف كل حب ومثر يكال ويدخر: وهو نوعان"
فيما سقت السماء والعيون أو كان : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. ١} َما كََسْبُتْم َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُْم ِمَن الْأَْرضِ

  .٣أخرجه البخاري" . العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ٢ياعثر
ال زكاة يف مثر : "أحدها أن يكون حبا أو مثرا لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: وال جتب إال خبمسة شروط: مسألة

يكون  أن: الثاين. وهذا يدل على وجوهبا يف احلب والثمر وانتفائها من غريمها. ٤" وال حب حىت يبلغ مخسة أوسق
أن يكون مما يدخر ألن مجيع ما اتفق على : الثالث. فيدل ذلك على اعتبارها، مكيال لتقديره باألوسق وهي مكاييل

أن يبلغ نصابا قدره بعد : الرابع. وألن غري املدخر مل تكمل ماليته لعدم التمكن من االنتفاع به يف املال، زكاته مدخر
ليس فيما دون مخسة أوسق : "مخسة أوسق؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمالتصفية يف احلبوب واجلفاف يف الثمار 

والصاع مخسة أرطال وثلث واجملموع ثالمثائة صاع وهي . والوسق ستون صاعا حكاه ابن املنذر إمجاعا. ٥" صدقة
مشقي املقدر والرطل مائة ومثانية وعشرون درمها وأربعة أسباع درهم وهو بالرطل الد، ألف وستمائة رطل بالعراقي

  بستمائة درهم ثالمثائة رطل واثنان وأربعون رطال وستة أسباع رطل واألوساق مكيلة ونقلت إىل الوزن
  ـــــــ

  .سورة البقرة ٢٦٧آية  - ١
هو الذي يشرب بعروقه من : قال اخلطايب. وتشديد التحتانية، وكسر الراء، قوله عثريا بفتح املهملة واملثلثة - ٢

وهو املستقنع يف بركة وحنوها يصب إليه من ماء املطر يف سواق : ن قدامة عن القاضي أيب يعلىزاد اب: غري سقي
ومنه الذي يشرب : قال. وهي الساقية اليت جيري فيها املاء ألن املاشي يعثر فيها، واشتقاقه من العاثور: قال. تشق له

، فيصل إليه عروق الشجر، اء قريبا من وجههاكأن يغرس يف أرض يكون امل،أو يشرب بعروقه، من األهنار بغري مؤنة
  .٤٠٨/ ٣فتح الباري . فيستغين عن السقي

  .١٤٨٣حديث رقم : الزكاة: رواه البخاري يف - ٣
  .١٤٥٩حديث رقم : املصدر عاليه - ٤
  .سبق خترجيه - ٥

يل وستة أسباع رطل وجيب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوا
  .والنواضح

وإذا بدا الصالح يف الثمار واشتد احلب وجبت الزكاة وال خيرج احلب إال مصفى وال الثمر إال يابسا وال زكاة فيما 
وال يأخذه أجرة حلصاده وال يضم صنف من احلب والثمر إىل غريه ، يكتسبه من مباح احلب والثمر وال يف اللقاط

  يف تكميل النصاب
  ـــــــ
وهذا يدل على أن قدره ، فوجدته مخسة أرطال وثلثا حنطة -يعين الصاع-وزنته : ال اإلمام أمحدلتحفظ وتنقل ق

: أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة لقوله سبحانه: الشرط اخلامس. ذلك من احلبوب الثقيلة
ال ما يأخذه حبصاده وال ما جيتنيه من املباح فال جتب فيما يكتسبه اللقاط و ١} وَالَِّذيَن ِفي أَْموَاِلهِمْ َحقٌّ َمْعلُوٌم{

  .كالبطم والزعبل وحنوه
  .للخرب يف أول الباب" وجيب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفة: "مسألة
اليابس ؛ ألنه حينئذ يقصد لألكل واالقتيات فأشبه " وإذا بدا الصالح يف الثمار واشتد احلب وجبت الزكاة: "مسألة



  .وقبله ال يقصد لذلك فهو كالرطبة
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه : ملا روى عتاب بن أسيد قال" وال خيرج احلب إال مصفى وال الثمر إال يابسا: "مسألة

  .العنب كما خيرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل مترا ٢وسلم أن خيرص
ل وحال االدخار فلو أخرج الزكاة قبل اجلفاف مل جيزه ولزمه اإلخراج بعد وألنه أوان الكما. ٣رواه أبو داود

  .التجفيف؛ ألنه أخرج غري الفرض فلم جيزه كما لو أخرج الصغرية من املاشية عن الكبار
؛ ألن هذه " وال زكاة فيما يكسبه من مباح احلب والثمر وال يف اللقاط وال فيما يأخذه أجرة حلصاده: "مسألة

والزكاة إمنا جتب يف احلبوب والثمار إذا بدا صالحها ويف تلك احلال مل تكن ملكا ، إمنا متلك حبيازهتا وأخذهااألشياء 
له فال يتعلق به الوجوب ويصري كما لو وهب نصابا بعد بدو صالحه أو اشتراه أو ملكه جبهة من اجلهات مل جتب 

  .زكاته اتفاقا
؛ ألهنما جنسان خمتلفان فلم يضم أحدمها " غريه يف تكميل النصابوال يضم صنف من احلب والثمر إىل : "مسألة

  .إىل اآلخر كاملاشية
  ـــــــ

  .سورة املعارج ٢٤آية  - ١
، ومن العنب زبيباً، إذا َخَزَر ما عليها من الرطب متراً: َخَرص النخلة والكَْرَمة َيخُْرصُها خَْرصاً، خيرص : قوله - ٢

  .٢٣-٢/٢٢. ْزَر إمنا هو تقدير بظنالظن؛ ألن احلَ: فهو من اخلرص
  .١٦٠٣حديث رقم : رواه أبو داود يف الزكاة - ٣

وخيرج من كل نوع زكاته وإن أخرج جيدا عن ، فإن كان صنفا واحدا خمتلف األنواع كالتمور ففيها الزكاة
  .الرديء جاز وله أجره

أو ما قيمته نصابا من اجلواهر أو الكحل  فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة: املعدن: النوع الثاين
  .والصفر واحلديد أو غريه فعليه الزكاة

وال خيرج إال بعد السبك والتصفية وال شيء يف اللؤلؤ واملرجان والعنرب واملسك وال شيء يف صيد الرب والبحر ويف 
  الركاز اخلمس

  ـــــــ
يعين أهنا يضم بعضها إىل بعض يف تكميل " الزكاةفإن كان صنفا واحدا خمتلف األنواع كالتمور ففيه : "مسألة

  .النصاب كما تضم أنواع احلنطة وأنواع الذهب وأنواع الفضة ال نعلم يف ذلك خالفا
ألن الفقراء مبنزلة الشركاء فيه وال خيرج الرديء عن اجليد لقوله " وخيرج من كل صنف على حدته: "مسألة
وال يلزمه ذلك؛ ألن " وإن أخرج اجليد عن الرديء جاز وله أجره. "} ْنُه ُتْنِفقُونََوال َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِم{: سبحانه

  الزكاة على سبيل املواساة وال مشقة فيما ذكرناه؛ ألنه ال حيتاج إىل تشقيص
املعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من اجلواهر أو الكحل : النوع الثاين"
َوِممَّا أَْخَرْجَنا لَكُْم ِمَن {: يف احلال ربع العشر من قيمته لقول اهللا سبحانه" صفر واحلديد أو غريه فعليه الزكاةوال

وروى اجلوزجاين بإسناده عن بالل بن احلارث املزين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ من معادن . } الْأَْرضِ
أو تتعلق بالقيمة أشبهت ، هنا زكاة يف األمثان فأشبهت زكاة سائر األمثانوأل، القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر

  .زكاة التجارة وال يعترب هلا حول؛ ألنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إىل النماء فلم يعترب له حول كالعشر



  .كاحلب والثمرة" وال خيرج إال بعد السبك والتصفية: "مسألة
ال شيء يف العنرب إمنا هو شيء ألقاه : ألن ابن عباس قال" واملرجان والعنرب والسمكوال شيء يف اللؤلؤ : "مسألة
وألنه كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة وعلى قياسه اللؤلؤ ، البحر

وعنه فيه الزكاة قياسا . وعنه يف العنرب الزكاة ألنه معدن أشبه معدن الرب والسمك صيد أشبه صيد الرب، واملرجان
  .على العنرب

  .؛ ألنه صيد والصيد ال زكاة فيه ألنه من املباحات فأشبه اللقاط" وال شيء يف صيد الرب والبحر: "مسألة
  يف: "ملا روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" ويف الركاز اخلمس: "مسألة

  .صرف الفيء وباقيه لواجدهأي نوع كان من املال قل أو كثر ومصرفه م
  ـــــــ

  .وألنه مال مظهور عليه باإلسالم فوجب فيه اخلمس كالغنيمة. ٢متفق عليه، "اخلمس ١الركاز 
وجتب على كل واجد له من أهل الزكاة ، من غري حول لذلك" وجتب يف قليله وكثريه من أي نوع كان: "مسألة

  .وغريهم لذلك
وألنه روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه رد بعض مخس الركاز على واجده . لذلك" ومصرفه مصرف الفيء: "مسألة

وعنه أنه زكاة فمصرفه مصرفها اختاره اخلرقي؛ ألن عليا رضي اهللا عنه أمر واجد الركاز ، وال جيوز ذلك يف الزكاة
  .وألنه حق تعلق مبستفاد من األرض فأشبه صدقة املعدن، أن يتصدق به على املساكني

يف الركاز : إن وجده يف موات أو أرض ال يعلم مالكها؛ ألن قوله صلى اهللا عليه وسلم" قيه لواجدهوبا: "مسألة
وإمنا اشترط ذلك ألنه إذا وجده يف أرض غري موات أو أرض يعلم مالكها ، اخلمس داللة على أن باقيه لواجده

؛ ألنه ال ميلكه مبلك األرض ألنه ليس من إحدامها أنه ميلكه أيضا: آدميا معصوما أو كانت منتقلة إليه فيه روايتان
  .والكأل ميلكه من ظفر به كاملباحات كلها، أجزائها إمنا هو مودع فيها فجرى جمرى الصيد

وإذا ادعاه مالك األرض فهو له مع ميينه لثبوت يده على حمله والرواية األخرى هو ملالك األرض أو ملن : مسألة
  .ترف به فهو ألول مالك؛ ألنه يف ملكه فكان له كحيطانهفإن مل يع، انتقلت عنه إن اعترف بت

  ـــــــ
: يقال. بفتح الراء: مأخوذ من الركز، املال املدفون: وآخره زاي، وختفيف الكاف، قوله الركاز بكسر الراء - ١

  .٣/٤٢٦الفتح . فهو مركوز، إذا دفنه: ركزه يركزه ركزا
  .٤٦، ٤٥حديث رقم : احلدود: ومسلم يف .١٤٩٩حديث رقم : الزكاة: رواه البخاري يف - ٢

  باب زكاة األمثان
وال يف الذهب حىت ، ذهب وفضة وال زكاة يف الفضة حىت تبلغ مائيت درهم فيجب فيها مخسة دراهم: وهي نوعان

  .يبلغ عشرين مثقاال فيجب فيها نصف مثقال
  ـــــــ
  باب زكاة األمثان



ضة حىت تبلغ مائيت درهم فيجب فيها مخسة دراهم وال يف الذهب وهي نوعان ذهب وفضة وال زكاة يف الف: "مسألة
  ملا روى" حىت يبلغ عشرين مثقاال فيجب فيها نصف مثقال

فإن شك يف ذلك خري بني اإلخراج وبني ، فإن كان فيهما غش فال زكاة فيهما حىت يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا
ملعد لالستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت العادة وال زكاة يف احللي املباح ا، سبكهما ليعلم قدر ذلك
فأما املعد للكراء أو ، ويباح للرجال من الفضة اخلامت وحلية السيف واملنطقة وحنوها، بلبسه من الذهب والفضة
  االدخار واحملرم ففيه الزكاة

  ـــــــ
ليس يف أقل من عشرين مثقاال من " :عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

يف الرقة : "والواجب ربع العشر لقوله صلى اهللا عليه وسلم. رواه أبو عبيد". الذهب وال أقل من مائيت درهم صدقة
ليس عليك يف : "وروى علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ١رواه البخاري" . ربع العشر

والرقة الدراهم املضروبة وهي " . مثقاال فإذا بلغ عشرين مثقاال ففيها نصف مثقالذهبك شيء حىت يبلغ عشرين 
  .دراهم اإلسالم اليت وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغري خالف

فإن شك يف ذلك خري بني : "للخرب" فإن كان فيها غش فال زكاة فيها حىت يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا: "مسألة
  .أو يستظهره خيرج ليسقط الفرض بيقني" ليعلم قدر ذلكاإلخراج وبني سبكهما 

ملا روى جابر عن النيب صلى اهللا عليه . يف ظاهر املذهب" وال زكاة يف احللي املباح املعد لالستعمال والعارية: "مسألة
اب وألنه مصروف عن جهة النماء إىل استعمال مباح جتب فيه زكاة كثي" . ليس يف احللي زكاة: "وسلم أنه قال

  .وحكى ابن أيب موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم األخبار، البدن
ويباح للنساء كل ما جرت عادهتن بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة اخلامت وحلية : "مسألة

  .ملضروبإذا بلغ نصابا؛ ألنه معد للنماء فهو كا" السيف واملنطقة وحنوه فأما املعد للكراء أو لالدخار ففيه الزكاة
؛ ألنه فعل حمرم فلم خيرج به "ففيه الزكاة"الذي يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخامت الذهب " وأما احملرم: "مسألة

  عن أصله
  ـــــــ

  .١/١٢رواه أمحد  - ١

  باب حكم الدين
  من كان له دين على مليء أو مال ميكن خالصه كاجملحود الذي له به بينة

  ـــــــ
  باب حكم الدين

ن كان له دين على مليء أو مال ميكن خالصه كاجملحود الذي له بينة واملغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه وم" 
  ألنه" زكاته إذا قبضه ملا مضى

واملغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه ملا مضى وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على 
وحكم الصداق حكم الدين ومن كان ، ذي ال يرجى وجوده فال زكاة فيهوال بينة به واملغصوب والضال ال، جاحد



  عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فال زكاة فيه
  ـــــــ

  .مال مملوك ملكا تاما بلغ نصابا فوجبت فيه الزكاة كالذي يف يده
الضال الذي ال يرجى وجوده وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ال بينة به واملغصوب و: "مسألة

  .؛ ألن ملكه فيه غري تام ألنه غري مقدور عليه" فال زكاة فيه
ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فال زكاة فيه "كذلك " وحكم الصداق حكم الدين: "مسألة
  .كذلك

  باب زكاة العروض
إذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج مث يقومها ف، وال زكاة فيها حىت ينوي هبا التجارة وهي نصاب حوال

  الزكاة من قيمتها وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إىل قيمة العروض يف تكميل النصاب وإذا نوى بعروض
  ـــــــ

  باب زكاة العروض

مث يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة ، وهي نصاب حوال، وال زكاة فيها حىت ينوي هبا التجارة"
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا أن خنرج الصدقة : ملا روى مسرة بن جندب قال" ج الزكاة من قيمتهاأخر

وإمنا اعترب أقل ، وألنه مال تام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، ١إسناده مقارب: رواه أبو داود وقال. مما نعده للبيع
  .عترب ما هلم احلظ فيهنصاب من الذهب أو الفضة ألن التقومي حلظ الفقراء في

وتؤخذ الزكاة من قيمتها ال من أعياهنا؛ ألن نصاهبا معترب بالقيمة ال بالعني وما اعترب النصاب فيه وجبت : مسألة
  وقدر زكاته ربع العشر؛ ألهنا تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة األمثان، الزكاة فيه كسائر األموال

والزكاة جتب ، ألنه معد للنماء" قيمة العروض يف تكميل النصابوإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إىل : "مسألة
  .يف القيمة وهي إما ذهب وإما فضة فوجبت الزكاة يف اجلميع كما لو كان الكل للتجارة

  مث إن نوى"ألن القنية األصل " وإذا نوى بعروض التجارة القنية فال زكاة فيها: "مسألة
  ـــــــ

  .١٥٦٢حديث رقم : الزكاة: رواه أبو داود يف - ١

  .التجارة القنية فال زكاة فيها مث إن نوى هبا بعد ذلك التجارة استأنف له حوال
  ـــــــ

وألنه يصري للقنية ، إحدامها يصري للتجارة مبجرد النية اختارها أبو بكر للخرب: ففيه روايتان" هبا بعد ذلك التجارة
جارة حىت يتبعه بنية التجارة؛ ألن ما ال تتعلق به الزكاة من أصله ال يصري للت: والثانية. فكذلك للتجارة، مبجرد النية

ال يصري هلا مبجرد النية كاملعلوفة إذا نوى هبا اإلسامة وفارق نية القنية؛ ألهنا األصل فيكفي فيها جمرد النية كاإلقامة 
  .مع السفر

  باب زكاة الفطر
ليلة العيد ويومه وقدر الفطرة صاع من الرب أو  وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضال عن قوته وقوت عياله



أو من التمر أو الزبيب فإن مل جيده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا ومن لزمته ، الشعري أو دقيقهما أو سويقهما
  فطرة نفسه

  ـــــــ
  باب زكاة الفطر

صاع ملا روى ابن " يد وليلتهإذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم الع"تلزمه مؤنة نفسه " وهي واجبة على كل مسلم"
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر واألنثى واحلر واململوك من : عمر قال

وأمر أن تؤدى ، املسلمني صاعا من متر أو صاعا من شعري فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغري والكبري
  .١تفق عليهم". قبل خروج الناس إىل صالة العيد

ملا روى أبو سعيد " وقدر الفطرة صاع من الرب أو الشعري أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب: "مسألة
كنا نعطيها يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من متر أو صاعا من شعري أو : قال

إن مدا من هذا يعدل مدين قال أبو : ة وجاءت السمراء قالصاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوي
  .٢متفق عليه. فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه: سعيد
وهو اختيار ابن ، سواء كان حبا أو حلم حيتان أو أنعام" فإن مل جيده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا: "مسألة

وم مقام املنصوص من كل مقتات من احلب والثمر وعند أيب بكر خيرج ما يق، حامد؛ ألن مبناها على املواساة
  .كالذرة والدخن واألرز وأشباهه ألنه بدل عنه

؛ ألن الفطرة تابعة " وإن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه: "مسألة
  للنفقة فهذا إذا فضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته ما خيرج

  ـــــــ
  .١٤، ١٣، ١٢حديث رقم : الزكاة: ومسلم يف. ١٥١١حديث رقم : رواه البخاري يف الزكاة - ١
  .١٨حديث رقم : الزكاة: ومسلم يف. ١٥٠٨حديث رقم : الزكاة: رواه البخاري يف - ٢

املشترك أو املعسر  فإن كانت مؤنته تلزم مجاعة كالعبد، لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه
وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده ويستحب إخراج ، القريب جلماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته

  .وال جيوز تأخريها عن يوم العيد وجيوز تقدميها عليه بيوم أو يومني، الفطرة يوم العيد قبل الصالة
  .زم الواحدوجيوز أن يعطي واحدا ما يلزم اجلماعة واجلماعة ما يل

  ـــــــ
وقدمت النفقة على " . أدوا عمن متونون: "عن نفسه وعمن لزمته نفقته لزمه ذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم

رواه " . ابدأ مبن تعول: "ويف لفظ. ١رواه مسلم" . ابدأ بنفسك: "الفطرة؛ ألهنا أهم لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .٢الترمذي
فرض : ول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمرويشترط يف وجوهبا دخ: "مسألة

وذلك يكون لغروب الشمس فمن أسلم أو تزوج أو ، ٣رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان
، وإن غربت وهم عنده مث ماتوا، ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب مل تلزمه فطرهتم

  .ليه فطرهتم؛ ألهنا جتب يف الذمة فلم تسقط باملوت ككفارة الظهارفع



؛ ألن عليهم نفقته فعلى كل واحد من " فإن كانت مؤنته تلزم مجاعة كالعبد املشترك فيه فعليهم صاع: "مسألة
طهرة فوجب وعنه على كل واحد فطرة كاملة ؛ألهنا ، فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته؛ ألهنا تابعة هلا فتقدر بقدرها

  .تكميلها ككفارة القتل
  .على ما ذكرنا" وكذلك احلكم فيمن بعضه حر: "مسألة
وألن املقصود إغناؤهم عن الطلب ، للخرب يف أول الباب" ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصالة: "مسألة

أبو سعيد ويف إخراجها قبل  رواه" . أغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم: "يف يوم العيد لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .الصالة إغناؤهم يف اليوم كله

فإن فعل أمث لتأخريه احلق الواجب عن وقته وعليه القضاء؛ ألنه حق مال " وال جيوز تأخريها عن يوم العيد: "مسألة
  .وجب فال يسقط بفوات وقته كالدين

ا قبل ذلك باليوم واليومني؛ وألن الظاهر أهنا وثالثة؛ ألن ابن عمر كان يؤديه" وجيوز تقدميها عليه بيومني: "مسألة
تبقى أو بعضها فيحصل الغىن هبا فيه وإن عجلها ألكثر مل جيز؛ ألن الظاهر أنه ينفقها وال حيصل هبا الغىن املقصود 

  .يوم العيد
اعة ما يلزم وجيوز أن يعطي اجلم"كما جيوز دفع زكاة ماهلم إليه " وجيوز أن يعطي الواحد ما يلزم اجلماعة: "مسألة
  ،كما جيوز تفرقة زكاة ماله إليهم" الواحد

  ـــــــ
  .٤١حديث رقم : الزكاة: رواه مسلم يف - ١
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال. ٢٣٤٣حديث رقم : الزهد: رواه الترمذي يف - ٢
  .سبق خترجيه - ٣

  باب إخراج الزكاة
وإن تلف قبله ، تلف املال مل تسقط عنه الزكاةال جيوز تأخريها عن وقت وجوهبا إذا أمكن إخراجها فإن فعل ف

وإن صار عند ، سقطت وجيوز تعجيلها إذا كمل النصاب وال جيوز قبل ذلك فإن عجلها إىل غري مستحقها مل جيزئه
  .الوجوب من أهلها وإن دفعها إىل مستحقها فمات أو استغىن أو ارتد أجزأت عنه وإن تلف

  ـــــــ
  .ما جيوز تفرقته عليهم. لزم الواحدوجيوز أن يعطى اجلماعة ما ي

  باب إخراج الزكاة

؛ ألهنا عبادة مؤقتة بوقت فال جيوز تأخريها عنه " ال جيوز تأخري الزكاة عن وقت وجوهبا مع إمكانه: "مسألة
وألن األمر هبا مطلق واألمر املطلق يدل على الفور وقد اقترن به ما يدل عليه فإنه لو جاز له التأخري ، كالصالة

ألخر مبقتضى طبعه ثقة منه بأنه ال يأمث حىت ميوت فتسقط عنه عند من يسقطها أو يتلف ماله فيعجز عن األداء 
  .وألهنا وجبت لدفع حاجة الفقراء وحاجتهم ناجزة فيكون الوجوب ناجزا، فيتضرر الفقراء بذلك

  .تسقط بتلف املال كدين اآلدمي ؛ ألهنا وجبت يف ذمته فال" فإن فعل فتلف املال مل تسقط عنه الزكاة: "مسألة
؛ ألن املال تلف قبل أن جتب عليه فلم يكن يف ذمته شيء " سقطت"يعين قبل الوجوب " وإن تلف قبله: "مسألة

  .أشبه ما لو مل ميلك نصابا



 ؛ ألن النصاب سببها فلم جيز تقدميها عليه كالتكفري" وجيوز تعجيلها إذا كمل النصاب وال جيوز قبل ذلك: "مسألة
أن العباس سأل رسول صلى اهللا عليه وسلم : "قبل احللف وجيوز بعد كمال النصاب ملا روي عن علي رضي اهللا عنه

وألنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله . ١رواه أبو داود" . أن يرخص له يف تعجيل الصدقة قبل أن حتل فرخص له
  .قبل أجله كالدين ودية اخلطأ

  .؛ ألنه مل يؤهتا ملستحقها" ستحقها مل جيزئه وإن صار عند الوجوب من أهلهافإن عجلها إىل غري م: "مسألة
؛ ألنه أداها إىل مستحقها فربئ منها كما " وإن دفعها إىل مستحقها فمات أو استغىن أو ارتد أجزأت عنه: "مسألة

ألنه دفعها إىل ". ساكنيوإن عجلها مث هلك املال قبل احلول مل يرجع على امل"، لو تلفت عند آخذها أو استغىن هبا
  .مستحقها فلم ميلك الرجوع هبا كما لو مل يعلمه

  ـــــــ
  .١٦٢٤حديث رقم : الزكاة: رواه أبو داود يف - ١

  .املال مل يرجع على اآلخذ وال تنقل الصدقة إىل بلد تقصر إليه الصالة إال أن ال جيد من يأخذها يف بلدها
  ـــــــ

أعلمهم أن عليهم : "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ" بلد تقصر إليه الصالةوال تنقل الصدقة إىل : "مسألة
  .؛ وألن نقلها عنهم يفضي إىل ضياع فقرائهم١" صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

أبعثك مل :ملا روي أن معاذا بعث إىل عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال" إال أن ال جيد من يأخذها: "مسألة
ما بعثت إليك بشيء وأنا : فقال معاذ. ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد يف فقرائهم، جابيا وال آخذ جزية
  .رواه أبو عبيد يف األموال. أجد أحد يأخذه مين
  ـــــــ

  .١٣٩٥حديث رقم : الزكاة: رواه البخاري يف - ١

  باب من جيوز دفع الزكاة إليه

  :وهم مثانية
  .فقراء وهم الذين ال جيدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب وال غريهال: األول
  .املساكني وهم الذين جيدون ذلك وال جيدون متام الكفاية: الثاين

  ـــــــ
  :باب من جيوز دفع الزكاة إليه

الَْمَساِكنيِ وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها إِِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َو{: أصناف اليت مسى اهللا تعاىل يف قوله" وهم مثانية: "مسألة
وال جيوز صرفها إىل غريهم ألن اهللا . ٢} َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّقَابِ وَالْغَارِِمَني َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْبنِ السَّبِيلِ

  .وهي للحصر تثبت املذكور وتنفي ما عداه} إِنَّمَا{: سبحانه خصهم هبا بقوله
، والفقراء أشد حاجة ألن اهللا سبحانه بدأ هبم، فهم صنفان وكالمها يأخذ حلاجته ملؤنة نفسه" الفقراء واملساكني"ما فأ

فأخرب . ٣} أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت ِلَمَساِكنيَ َيْعَملُونَ ِفي الَْبحْرِ{: وألن اهللا سبحانه قال، والعرب إمنا تبدأ باألهم فاألهم
اللهم أحيين مسكينا واحشرين يف : "عملون هبا وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعاذ من الفقر وقالأن هلم سفينة ي



فالفقري من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من كسب ، فدل على أن الفقر أشد. ٤رواه الترمذي" . زمرة املساكني
  "فايتواملسكني الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهم ما تتم به ك. وال غريه

  ـــــــ
  .سورة التوبة ٦٠آية  - ٢
  .سورة الكهف ٧٩آية  - ٣
  .هذا حديث غريب: وقال. ٢٣٥٢حديث رقم : الزهد: رواه البخاري يف - ٤

املؤلفة قلوهبم وهم السادة املطاعون يف عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إمياهنم أو دفعهم : الرابع
  .ى أخذ الزكاة ممن ميتنع من دفعهاعن املسلمني أو إعانتهم عل

  .الرقاب وهم املكاتبون وإعتاق الرقيق: اخلامس
  الغارمون وهم املدينون إلصالح نفوسهم يف مباح أو إلصالح بني طائفتني من املسلمني: السادس

  ـــــــ
ا توىل القسمة أن يبدأ وينبغي لإلمام إذ" العاملون عليها وهم اجلباة واحلافظون هلا ومن حيتاج إليه فيها: الثالث

  .بالعامل فيعطيه عمالته؛ ألنه يأخذ عوضا فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة
املؤلفة قلوهبم وهم السادة املطاعون يف عشائرهم ممن يرجى إسالمه أو خيشى شره أو يرجى بعطيته قوة : الرابع

كفار ومسلمون : وهم ضربان، "عن املسلمنيأو إسالم نظريه أو جباية الزكاة ممن ال يعطيها والدفع ، اإلميان منه
فالكافر يعطى رجاء إسالمه أو خوف شره؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنني قبل 

أعطاين رسول صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني وإنه ألبغض اخللق إيل فما : قال صفوان. إسالمه ترغيبا له يف اإلسالم
فقوم هلم شرف ويرجى بعطيتهم إسالم : وأما املسلمون. ١رواه مسلم. إنه ألحب اخللق إيلزال يعطيين حىت 

عدي بن حامت والزبرقان بن بدر مع إسالمهم وحسن : نظرائهم فيعطون؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى
  .نيتهم

إنه مكاتب إال ببينة؛ ألن األصل  يعطون ما يؤدونه يف كتابتهم وال يقبل قوله، " الرقاب وهم املكاتبون: اخلامس"
  .عدمها
وهل جيوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ على ، وجيوز أن يفك منها أسريا مسلما كفك رقبة العبد من الرق: مسألة
، إحدامها جيوز؛ ألهنا من الرقاب فعلى هذا جيوز أن يعني يف مثنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها: روايتني

يريد . } َوِفي سَبِيلِ اللَِّه{: جيوز اإلعتاق منها؛ ألن اآلية تقتضي دفع الزكاة إىل الرقاب كقوله سبحانهواألخرى ال 
  .الدفع إىل اجملاهدين والعبد ال يدفع إليه

فيعطى من الصدقة ما يقضي " ملصلحة نفسه"ضرب غرم : وهم ضربان" . الغارمون وهم املدينون: السادس: "مسألة
  ع الغىن ألنه يأخذ حلاجة نفسهغرمه وال يعطى م
  ـــــــ

  .٥٩حديث رقم : الفضائل: رواه مسلم يف - ١

  .يف سبيل اهللا وهم الغزاة الذين ال ديوان هلم: السابع
  .ابن السبيل وهو املسافر املنقطع به وإن كان ذا يسار يف بلده: الثامن



واحد منهم؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم أمر بين  فهؤالء هم أهل الزكاة ال جيوز دفعها إىل غريهم وجيوز دفعها إىل
ويدفع إىل ، أقم يا قبيصة حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا: وقال لقبيصة، زريق بدفع صدقتهم إىل سلمة بن صخر

  .الفقري املسكني ما تتم به كفايته
  ـــــــ

وإصالح . "ل دية أو ماال لتسكني فتنةغرم إلصالح ذات البني كمن يتحم: الثاين. فلم يدفع إليه مع الغىن كالفقري
حتملت محالة : فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي محالته وإن كان غنيا؛ حلديث قبيصة بن خمارق قال" بني طائفتني

احلديث " . أقم يا قبيصة حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا: "فقال، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أسأله فيها
  .نه يأخذ لنفع املسلمني فجاز مع الغىن كالساعي؛ وأل١أخرجه مسلم

يعطون قدر ما حيتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم " يف سبيل اهللا وهم الغزاة الذين ال ديوان هلم: السابع"
ومثن السالح واخليل إن كانوا فرسانا ويعطون مع الغىن؛ ألهنم يأخذون ملصلحة املسلمني وال يعطى ، وإقامتهم

  .الديوان ألنه يأخذ قدر كفايته من الفيءالراتب يف 
فيعطى من الصدقة ما " وله اليسار يف بلده"دون املنشئ للسفر من بلده " ابن السبيل وهو املسافر املنقطع به: الثامن"

  .ملا سبق" فهؤالء أهل الزكاة ال جيوز دفعها إىل غريهم"، يبلغه إليه إليابه
أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ : "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاذ ؛" وجيوز دفعها إىل واحد منهم: "مسألة

أقم حىت تأتينا الصدقة : "وقال لقبيصة ملا سأله يف محالته، أمر بردها يف صنف واحد" . من أغنيائهم فترد ىف فقرائهم
فتبني هبذا أن املراد ، دوأمر بين بياضة بإعطاء صدقاهتم سلمة بن صخر وهو واح، وهو صنف واحد" . فنأمر لك هبا

وكذلك ال جيب تعميم كل صنف؛ وألن التعميم بصدقة الواحد إذا ، من اآلية بيان موضع الصرف دون التعميم
  .أخذها الساعي غري واجب خبالف اخلمس

" العامل قدر عمالته"؛ ألن املقصود دفع حاجته ويعطى " ويدفع إىل الفقري واملسكني ما تتم به كفايته: "ـ مسألة
ويعطى ، دينهما" املكاتب والغارم ما يقضي"التأليف ويعطى " ويدفع إىل املؤلفة قلوهبم ما حيصل به"ألنه مستحقه 

ويعطى ابن السبيل ما يوصله إىل بلده وال يزاد أحد منهم على "وإن كثر ملا سبق ، " الغازي ما حيتاج إليه لغزوه"
  .حلصول املقصود" ذلك

  ـــــــ
  .١٠٩حديث رقم : الزكاة :رواه مسلم يف - ١

وإىل العامل قدر عمالته وإىل املؤلف ما حيصل به تأليفه وإىل املكاتب والغارم ما يقضي به دينه وإىل الغازي ما حيتاج 
ومخسة منهم ال يأخذون إال مع ، وال يزاد واحد منهم على ذلك، إليه لغزوه وإىل ابن السبيل ما يوصله إىل بلده

: وأربعة جيوز الدفع إليهم مع الغىن وهم، املسكني واملكاتب والغارم لنفسه وابن السبيلالفقري و: احلاجة وهم
  والغارم إلصالح ذات البني، والغازي، واملؤلف، العامل

  ـــــــ
فإن فضل ، " الفقري واملسكني واملكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل: ومخسة منهم ال يأخذون إال مع احلاجة: "مسألة

شيء بعد قضاء دينه أو مع املكاتب بعد أداء كتابته أو مع الغازي بعد غزوه أو مع ابن السبيل بعد قفوله  مع الغارم
والباقون يأخذون أخذا . وإن استغنوا عن اجلميع ردوه؛ ألهنم أخذوه للحاجة وقد زالت احلاجة، استرجع منهم

واملؤلفة؛ ألن الفقراء واملساكني إمنا يأخذون ما  الفقراء واملساكني والعاملون: مستقرا فال يردون شيئا وهم أربعة



تتم به كفايتهم والعامل يأخذ أجرة واملؤلفة يأخذون مع الغىن وعدمه وكالم اخلرقي يقتضي أن أخذ املكاتب أخذ 
  .تاجافلو لزمه رد ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقريا حم، مستقر ووجهه أن حاجته ال تندفع إال مبا يغنيه فأشبه الفقري

؛ ألهنم يأخذون " العامل واملؤلف والغازي والغارم إلصالح ذات البني: وأربعة جيوز الدفع إليهم مع الغىن: "مسألة
  حلاجتنا إليهم واحلاجة توجد مع الغىن

  باب من ال جيوز دفع الزكاة إليه
  وال حتل الصدقة لغين وال لقوي مكتسب وال حتل آلل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهم بن

  ـــــــ
  باب من ال جيوز دفع الزكاة إليه

ال حظ فيها لغين وال لقوي : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" ال حتل الصدقة لغين وال لقوي مكتسب: "مسألة
وهو حديث " . ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. ١رواه النسائي" . مكتسب
  .٢حسن
لقوله يف ، إحدامها أنه الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب أو أجرة أو حنوه: الغين روايتانويف ضابط : "مسألة

ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من : "حديث قبيصة
من عيش أو سدادا من عيش حىت يصيب قواما : عيش فوجه احلجة أنه قد أباحه املسألة إىل حصول الكفاية بقوله

  وألن الغىن
  ـــــــ

  .١باب مسألة القوي املكتسب؛ حديث رقم -٩١: الزكاة: رواه النسائي يف - ١
  .حديث حسن: وقال. ٦٥٢حديث رقم : الزكاة: رواه الترمذي يف - ٢

. مؤنته وال إىل كافرهاشم ومواليهم وال جيوز دفعها إىل الوالدين وإن علوا وال إىل الولد وإن سفل وال من تلزمه 
  فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إىل هؤالء وإىل

  ـــــــ
ضد احلاجة واحلاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها والرواية الثانية أنه الكفاية أو ملك مخسني درمها أو قيمتها 

" . و قيمتها من الذهبمخسون درمها أ: "يا رسول اهللا ما الغىن؟ قال: من الذهب؛ ألن يف حديث ابن مسعود قيل
إال ، فعلى هذه إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد مخسني درمها نص عليه، ١هذا حديث حسن: قال الترمذي

  .هو ضعيف: وقال البخاري. أن احلديث ضعيف؛ ألنه يرويه حكم بن جبري
و أو محالة؛ ألن النيب صلى اهللا إال لغز" وال حتل آلل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم: "مسألة

وحكم مواليهم وهم معتقوهم " . إمنا الصدقات أوساخ الناس وإهنا ال حتل حملمد وآل حممد: "عليه وسلم قال
  .٢حديث صحيح" . فإن موايل القوم منهم: "حكمهم؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب رافع

كالزوجة والعبد ، " لوا وال إىل الولد وإن سفل وال من تلزمه مؤنتهوال جيوز دفعها إىل الوالدين وإن ع: "مسألة
  .والقريب؛ ألن نفقتهم عليه واجبة ويف دفعها إليهم إغناء هلم عن نفسه فكأنه صرفها إىل نفسه

" تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم: "لغري تأليف لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وال جيوز دفعها إىل كافر: "مسألة



  .؛ وألهنا مواساة جتب على املسلم فلم جتب للكافر كالنفقة٣
ملا روي عن جعفر بن حممد عن أبيه أنه كان " فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إىل هؤالء وإىل غريهم: "مسألة

، إمنا حرمت علينا الصدقة املفروضة: أتشرب من الصدقة؟ فقال: فقلت له، يشرب من سقايات بني مكة واملدينة
فإن . واألول أظهر" . إنا ال حتل لنا الصدقة: "ه ال حتل هلم صدقة التطوع أيضا لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلموعن

فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرٍة َوأَنْ َتَصدَّقُوا {: وقال سبحانه. متفق عليه" املعروف كله صدقة: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
} فََمْن َتَصدَّقَ بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه{: وقال تعاىل. ٥} وَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ َيصَّدَّقُوا{: وقال تعاىل. ٤} َخْيٌر لَكُْم

  .وال خالف يف صحة العفو عن اهلامشي ونظائره. ٦
  ـــــــ

  .٦٥٠الزكاة يف حديث رقن : رواه الترمذي يف - ١
هذا : ويقال. ٦٥٧حديث رقم : الزكاة: والترمذي يف. ١٦٥٠رقم حديث : الزكاة: رواه أبو دود يف - ٢

  .حديث حسن صحيح
  .سبق خترجيه - ٣
  .سورة البقرة ٢٨٠آية  - ٤
  .سورة النساء ٩٢آية  - ٥
  .سورة املائدة ٤٥آية  - ٦

 جيزه إال لغين وال جيوز دفع الزكاة إال بنية إال أن يأخذها اإلمام قهرا وإذا دفع الزكاة إىل غري مستحقها مل، غريهم
  إذا ظنه فقريا

  ـــــــ
" إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وال جيوز دفع الزكاة إال بنيه: "مسألة

لباطن فتجزي بنية اإلمام يف الظاهر على معىن أنا ال نطالبه هبا ثانيا وال جتزي يف ا" إال أن يأخذها اإلمام منه قهرا. "١
  .للخرب
؛ ألنه بان أنه غري مستحق أشبه ما لو " مل جتزه"وهو ال يعلم مث علم " وإذا دفع الزكاة إىل غري مستحقها: "مسألة

  .دفع الدين إىل غري صاحبه
ودليل األوىل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اكتفى بالظاهر؛ ، وعنه ال جتزيه كذلك" إال لغين إذا ظنه فقريا: "مسألة
وهذا يدل على أنه جيزئ؛ وألن الغين خيفى فاعتبار حقيقته ". إن شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغين: "ه للرجلنيلقول
  .٢} َيْحَسُبُهمُ الَْجاِهلُ أَغْنَِياَء ِمَن التََّعفُِّف{: وهلذا قال سبحانه، يشق
رواية واحدة؛ ألن حال ، يا مل جيزهأو هامش، أو حرا فبان عبدا، ومن دفعها إىل من يظنه مسلما فبان كافرا: مسألة

  .فلم يعذر الدافع هلم خبالف األوىل، هؤالء ال ختفى
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .سورة البقرة ٢٣٧آية  - ٢



  كتاب الصيام
  مدخل

...  
  كتاب الصيام

: ثة أشياءويؤمر به الصيب إذا أطاقه وجيب بأحد ثال، جيب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم
  .كمال شعبان ورؤية هالل رمضان

  ـــــــ
  كتاب الصيام

اإلسالم فال جيب على كافر : فشروطه أربعة، " جيب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم"
جيب البلوغ فال : والثالث. فال جيب على جمنون: والثاين. أصلي وال مرتد؛ ألنه عبادة فال جتب على الكافر كالصالة

وعن ، وعن النائم حىت يستيقظ، عن اجملنون حىت يفيق: رفع القلم عن ثالثة: "على صيب؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم
: جيب على من أطاقه؛ ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: وقال أصحابنا. ١" الصيب حىت يبلغ احللم

وألنه يعاقب على تركه وهذا صفة الواجب " . ام شهر رمضانإذا أطاق الغالم الصيام ثالثة أيام وجب عليه صي"
  .واألول املذهب للخرب

  .ويضرب عليه ليعتاده وال جيب عليه للخرب" ويؤمر به الصيب إذا أطاقه: "مسألة
لقوله صلى اهللا عليه " ورؤية هالل رمضان. "ثالثني يوما إمجاعا" كمال شعبان: وجيب بأحد ثالثة أشياء: "مسألة
من شعبان " ليلة الثالثني"يف مطلعه " ووجود غيم أو قتر. "٢متفق عليه" . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: "وسلم

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم : "؛ ملا روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" حيول دونه"
وتضيق العدة أن ، أي ضيق عليه رزقه. } قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه َوَمْن{: يعين ضيقوا له من قوله. ٣متفق عليه" . فاقدروا له

  .٤وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما رواه أبو داود، حيسب شعبان تسعة وعشرين يوما
  ـــــــ

  ..سبق خترجيه - ١
  .٤الصيام حديث رقم : ومسلم يف. ١٩٠٩الصيام حديث رقم : رواه البخاري يف - ٢
  .٣حديث رقم : ومسلم يف الصيام. ١٩٠٦الصيام رقم : رواه البخاري يف - ٣
  .٢٣٢٠حديث رقم : الصيام: رواه أبو داود يف - ٤

ووجود غيم أو قتر ليلة الثالثني حيول دونه وإذا رأى اهلالل وحده صام فإن كان عدال صام الناس بقوله وال يفطر 
ه وإن صاموا بشهادة اثنني ثالثني يوما أفطروا وإن كان بغيم أو قول وال يفطر إذا رآه وحد، إال بشهادة عدلني
  واحد مل يفطروا إال
  ـــــــ

فإن غم عليكم فأكملوا ثالثني : "وهو راوي احلديث وعمله به تفسري له وعنه ال يصوم لقوله صلى اهللا عليه وسلم
الناس تبع لإلمام فإن صام صاموا  وعنه، ؛ وألنه يف أول الشهر شك فأشبه حال الصحو١حديث صحيح" . يوما

  .٢رواه أبو داود" . صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون: "وإن أفطر أفطروا؛ لقوله عليه السالم



فإن كان عدال صام الناس " . "صوموا لرؤيته: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وإن رأى اهلالل وحده صام: "مسألة
تراءى الناس اهلالل فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين : "هللا عنه قال؛ ملا روي أن ابن عمر رضي ا" بقوله

؛ وألنه مما طريقه املشاهدة فدخل به يف الفريضة فقبل من واحد ٣رواه أبو داود". رأيته فصام وأمر الناس بالصيام
  .والعبد كاحلر ألنه من أهل الرؤية أشبه احلر، كوقت الصالة

ملا روى عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا " شهادة عدلنيوال يفطر إال ب: "مسألة
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا : "عليه وسلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
خل هبا يف العبادة فلم يقبل ؛ وألهنا شهادة يد٤رواه النسائي" . ثالثني فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا

  .فيها الواحد كسائر الشهود
ملا روي أن رجلني قدما املدينة وقد رأيا اهلالل وقد أصبح الناس صياما فأتيا عمر " وال يفطر إذا رآه وحده: "مسألة

يت مل أكن ألصوم وقد رأ: فما محلك على هذا؟ قال: قال. بل مفطر: أصائم أنت؟ قال: فذكرا له فقال ألحدمها
فقال للذي أفطر لوال ، مل أكن ألفطر والناس صيام:فما محلك على هذا؟ قال: قال. أنا صائم: وقال اآلخر. اهلالل

  .مكان هذا ألوجعت رأسك؛ وألنه حمكوم به من رمضان فأشبه الذي قبله
  .حلديث عبد الرمحن ابن زيد بن اخلطاب" وإن صاموا بشهادة اثنني ثالثني يوما أفطروا: "مسألة
إذا مل يروا اهلالل؛ ألهنم إذا صاموا يف أوله احتياطا للعبادة فيجب الصوم يف " وإن كان بغيم مل يفطروا: "مسألة

  .كما لو شهد هبالل شوال" وإن صاموا بشهادة الواحد مل يفطروا"، آخره احتياطا هلا
  ـــــــ

  .١٩٠٩حديث رقم : رواه البخاري يف الصيام - ١
  .٢٣٢٤حديث رقم : لصيامرواه أبو داود يف ا - ٢
  .٢٣٤٢حديث رقم : رواه أبو داود يف الصيام - ٣
  .الصيام: رواه النسائي يف- ٤

فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن ، أن يروه أن يكملوا العدة وإذا اشتبهت األشهر على األسري حترى وصام
  .وافق قبله مل جيزه
  ـــــــ

فإن غم : "أو يكملوا العدة فيفطروا لقوله، ١" وأفطروا لرؤيته: "صالة والسالملقوله عليه ال" إال أن يروه: "مسألة
  .٢" عليكم فأكملوا العدة ثالثني يوما

؛ ألنه فعل العبادة بعد " فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإذا اشتبهت األشهر على األسري حترى وصام: "مسألة
  .زأته كالقبلة إذا اشتبهت عليه أو الوقتفإذا وافق اإلصابة أج، وجوهبا عليه باجتهاده

؛ ألنه أتى بالعبادة قبل وقتها بالتحري فلم جيزه كالصالة واحلج إذا أخطأ فيه " وإن وافق ما قبله مل جيزه: "مسألة
  .الواحد

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .سبق خترجيه - ٢



  باب أحكام املفطرين يف رمضان
  :ويباح الفطر يف رمضان ألربعة أقسام

  ـــــــ
  باب أحكام املفطرين يف رمضان

واملسافر الذي له القصر فالفطر هلما ، أحدها املريض الذي يتضرر به: ويباح الفطر يف رمضان ألربعة أقسام: "مسألة
كَانَ ِمْنكُمْ فََمْن {: وقوله تعاىل، ٣} َوإِنْ كُنُْتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ{: ؛ ألن اهللا سبحانه قال" أفضل وعليهما القضاء

. ٥متفق عليه" . ليس من الرب الصوم يف السفر: "ولقوله عليه السالم، ٤} َمرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر
وإن . "رواه مسلم" . أولئك العصاة: "وخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح فأفطر فبلغه أن ناسا صاموا فقال

وقالت . إمجاعا" وإن صامتا مل جيزئهما. "إمجاعا" احلائض والنفساء تفطران وتقضيان: الثاين. "لذلك" اصاما أجزأمه
: الثالث. "تعين يف احليض والنفاس مثله. ٦وال نؤمر بقضاء الصالة، كنا نؤمر بقضاء الصوم: عائشة رضى اهللا عنها

وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا "ض كاملري" احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا
  العاجز: الرابع" ٧} َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسكِنيٍ{: لقوله سبحانه" . عن كل يوم مسكينا
  ـــــــ

  .سورة البقرة ٦آية  - ٣
  .سورة البقرة ١٨٤آية  - ٤
  .٩٢حديث رقم : ومسلم يف الصوم. ١٩٤٦حديث رقم : رواه البخاري يف الصوم - ٥
  .سبق خترجيه- ٦
  .سورة البقرة ١٨٤آية  - ٧

  .وإن صاما أجزأمها، املريض الذي يتضرر به واملسافر الذي له القصر فالفطر هلما أفضل وعليهما القضاء: أحدها
  .احلائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا مل جيزئهما: الثاين
وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن ، ذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتااحلامل واملرضع إ: الثالث

  .كل يوم مسكينا
وعلى سائر من أفطر ." العاجز عن الصيام لكرب أو مرض ال يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا: "الرابع

فإن مل يستطع ، قبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعنيالقضاء ال غري إال من أفطر جبماع يف الفرج فإنه يقضي ويعتق ر
  فإن مل جيد سقطت عنه فإن جامع ومل يكفر حىت جامع ثانية فكفارة، فإطعام ستني مسكينا

  ـــــــ
َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنهُ {: لقول اهللا سبحانه" عن الصوم لكرب أو مرض ال يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينا

كانت رخصة للشيخ واملرأة الكبرية ومها يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما : قال ابن عباس. } َيةٌ طََعاُم ِمْسكِنيٍِفْد
  .١رواه أبو داود. واحلبلى واملرضع إذا خافتا على أوالدمها أفطرتا وأطعمتا، مكان كل يوم مسكينا

فإن مل جيد فصيام ، يف الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبةوعلى سائر من أفطر القضاء ال غري إال من أفطر جبماع : "مسألة
ملا روى الزهري عن محيد ابن عبد " . فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا فإن مل جيد سقطت عنه، شهرين متتابعني

. ما لك؟: هلكت قال: بينما حنن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: الرمحن عن أيب هريرة قال



: قال. ال: قال. ؟" هل جتد رقبة تعتقها: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قعت على امرأيت وأنا صائمو: قال
فمكث : قال. ال: قال. ؟" فهل جتد إطعام ستني مسكينا: "قال. ال: قال. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ "

: فقال، والعرق املكتل، ى اهللا عليه وسلم بعرق فيه مترالنيب صلى اهللا عليه وسلم فبينما حنن على ذلك أيت النيب صل
فواهللا ما بني ال . على أفقر مين يا رسول اهللا؟: فقال الرجل" . خذ هذا فتصدق بت: "قال. أنا: قال. ؟" أين السائل"

مث ، فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه، أهل بيت أفقر مين ومن أهل بييت -يريد احلرتني-بتيها 
  .٢متفق عليه" . أطعمه أهلك: "قال

وإن ، وال خالف فيه بني أهل العلم، " فكفارة واحدة"يف يوم واحد " فإن جامع ومل يكفر حىت جامع ثانية: "مسألة
  أحدمها تلزمه كفارة واحدة: كان يف يومني فعلى وجهني

  ـــــــ
  .٢٣١٨حديث رقم : رواه أبو داود يف الصيام - ١
  .٨١حديث رقم : ومسلم يف الصوم. ١٩٣٧حديث رقم : ري يف الصومرواه البخا - ٢

وكل من لزمه اإلمساك يف رمضان فجامع فعليه كفارة ومن أخر القضاء ، واحدة فإن كفر مث جامع فكفارة ثانية
وإن ترك ، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، لعذر حىت أدركه رمضان آخر فليس عليه غري القضاء

إال أن يكون الصوم منذورا ، وإن كان لغري عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، حىت مات لعذر فال شيء عليهالقضاء 
  وكذلك كل نذر طاعة، فإنه يصام عنه

  ـــــــ
: والثاين. وكما لو جامع يف يوم مرتني ومل يكفر، ألنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخال كاحلدود

  .ية اختارها القاضي؛ ألنه أفسد صوم يومني فوجبت كفارتان كما لو كانا يف رمضاننيتلزمه كفارة ثان
نص عليه؛ ألنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم األول فوجب أن يثبت " وإن كفر مث جامع فكفارة ثانية: "مسألة

  .للثاين حكمه كسائر الكفارات
  .للخرب" ةوكل من لزمه اإلمساك يف رمضان فجامع فعليه كفار: "مسألة
فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ {: لقوله سبحانه، " ومن أخر القضاء لعذر حىت أدركه رمضان آخر فليس عليه غري القضاء: "مسألة
؛ ملا روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه " وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. "} أُخََر

الصحيح عن : قال الترمذي. ١" رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكني من مات وعليه صيام شهر: "وسلم قال
وعن ابن عباس أنه سئل عن . يطعم عنه يف قضاء رمضان وال يصام عنه: وعن عائشة أهنا قالت. ٢ابن عمر موقوف

رواه . أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه: رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان قال
  .ألثرم يف السننا

؛ ألنه حق اهللا تعاىل وجب بالشرع ومات من جيب عليه " وإن ترك القضاء حىت مات لعذر فال شيء عليه: "مسألة
  .قبل إمكان فعله فسقط إىل غري بدل كاحلج

  .حلديث ابن عمر وعائشة وابن عباس" وإن كان لغري عذر أطعم عنه لكل يوم مسكني: "مسألة
: ؛ ملا روى البخاري عن ابن عباس قال" لصوم منذورا فيصام عنه وكذلك كل نذر طاعةإال أن يكون ا: "مسألة

أرأيت لو كان على : "إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: قالت امرأة للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .٣" فصومي عن أمك: قال. نعم: أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت



  ـــــــ
  .١٧٥٧حديث رقم : الصوم: رواه ابن ماجه يف - ١
  .٣/٩٧سنن الترمذي - ٢
  .١٩٥٣حديث رقم : رواه البخاري يف الصوم- ٣

  باب ما يفسد الصوم
من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إىل جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمىن أو قبل أو ملس أو 

  هأمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصوم
  ـــــــ

  باب ما يفسد الصوم

من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إىل جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمىن أو قبل أو ملس أو "
ثُمَّ {: لقوله سبحانه، أما األكل والشرب فيحرم على الصائم، " أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد

َوكُلُوا وَاشَْرُبوا َحتَّى يََتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَبَْيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَسَْوِد ِمَن {: بعد قوله ١} للَّْيلِأَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى ا
فإذا أكل أو شرب خمتارا ذاكرا لصومه أبطله؛ ألنه فعل ما ينايف الصوم لغري عذر سواء كان غذاء أو . ٢} الْفَجْرِ

  .نه أكلغري غذاء كاحلصاة والنواة أل
وهذا يدل على . ٣"بالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما: "إن استعط فسد صومه لقوله للقيط بن صربة: "مسألة

  .أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه حبيث يصل إىل خياشيمه
ه مثل إن احتقن أو داوى جائفة أو طعن نفسه أو طعنه غري" وإن أوصل إىل جوفه شيئا من أي موضع كان: "مسألة

بإذنه أو أوصل إىل دماغه شيئا مثل إن قطر يف أذنيه أو داوى مأمومة فوصل إىل دماغه فسد صومه؛ ألنه إذا فسد 
وألن الدماغ أحد اجلوفني فأفسد الصوم مبا يصل ، وأصل من أي موضع كان، بالسعوط دل على أنه يفسد بكل

  .إليه كاألخرى
أمجع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا ملا روى : املنذر قال ابن. وإن استقاء عمدا فعليه القضاء: مسألة

" . من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض: "أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .٤حديث حسن

  .وإن استمىن بيده فأنزل أفطر؛ ألنه أنزل عن مباشرة أشبه القبلة: مسألة
وإن أمذى أفطر ، أما إذا أمىن فإنه يفطر بغري خالف علمناه، ملس أو أمذى فسد صومه لذلك ولو قبل أو: مسألة

  عند إمامنا؛ ألنه خارج ختلله الشهوة فإذا انضم إىل املباشرة أفطر كاملين
  ـــــــ

  .سورة البقرة ١٨٧آية  - ١
  .سورة البقرة ١٨٧آية  - ٢
  .سبق خترجيه -٣
  .حسن غريب: وقال. ٧٢٠حديث رقم : والترمذي يف الصوم. ٢٣٨٠ حديث رقم: رواه أبو داود يف - ٤



فسد وإن فعله ناسيا أو مكرها مل يفسد صومه وإن طار إىل حلقه ذباب أو غبار أو متضمض أو استنشق فوصل إىل 
  حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر يف إحليله

  ـــــــ
قلت يا رسول اهللا صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا : وإن مل ينزل مل يفسد صومه؛ ملا روى ابن عمر قال: مسألة
شبه القبلة ، ١رواه أبو داود". فمه: "قال. ال بأس: قلت" . أرأيت لو متضمضت من إناء وأنت صائم: "قال. صائم

  .باملضمضة لكوهنا من مقدمات الشهوة واملضمضة إذا مل يكن معها نزول املاء مل تفطر كذلك القبلة
" أفطر احلاجم واحملجوم: "و احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه لقوله صلى اهللا عليه وسلموإن حجم أ: مسألة

  .٢حديث ثوبان وشداد صحيحان: قال أمحد. رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحد عشر نفسا. 
: ه وسلم أنه قالملا روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا علي" ناسيا مل يفسد صومه"وإن فعل شيئا من هذا : مسألة

ويف لفظ فال يفطر فإمنا هو . ٣متفق عليه" . إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه"
  .وقسنا عليه سائر ما ذكرنا، رزق رزقه اهللا فنص على األكل والشرب

فنقيس عليه . ٤" يس عليه قضاءمن ذرعه القيء فل: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وإن فعله مكرها مل يفطر: "مسألة
  .ما عداه
  .مل يفسد صومه؛ ألنه ال ميكن التحرز منه أشبه الريق" وإن طار إىل حلقه ذباب أو غبار: "مسألة
مل يبطل صومه؛ ألنه وصل بغري اختياره أشبه الذباب " وإن متضمض أو استنشق فوصل إىل حلقه ماء: "مسألة

  .الداخل حلقه
  .؛ ألنه خيرج من غري اختياره" مل يفسد صومهوإن فكر فأنزل : "مسألة
  .؛ ألن ما يصل إىل املثانة ال يصل إىل اجلوف وال منفذ بينهما" وإن قطر يف إحليله شيئا مل يفسد صومه: "مسألة

  ـــــــ
  .٢٣٨٥حديث رقم : رواه أبو داود يف الصيام - ١
حديث رقم : ورواه الترمذي يف الصوم. صائمباب احلجامة القيء لل -٣٢تعليقا : رواه البخاري يف الصوم - ٢

٧٧٤  
  .١٢١حديث رقم : ومسلم يف الصوم. ٩٨٢حديث رقم : رواه البخاري يف الصوم - ٣
  .سبق خترجيه - ٤

ومن أكل شاكا يف طلوع ، ومن أكل يظنه ليال فبان هنارا فعليه القضاء، أو احتلم أو ذرعه القيء مل يفسد صومه
  .كل شاكا يف غروب الشمس فعليه القضاءوإن أ، الفجر مل يفسد صومه

  ـــــــ
  .؛ ألنه خيرج من غري اختياره" وإن احتلم مل يفسد صومه: "مسألة
  .١حديث حسن، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء: حلديث أيب هريرة" وإن ذرعه القيء مل يفسد صومه: "مسألة
كنا باملدينة يف رمضان فأفطر بعض : قال، ي عن حنظلةملا رو" ومن أكل يظنه ليال فبان هنارا فعليه القضاء: "مسألة

وألنه أكل ذاكرا خمتارا فأفطر كما لو أكل يظنه ، من أفطر فليقض يوما مكانه: الناس مث طلعت الشمس فقال عمر
  .من شعبان فبان من رمضان

كا يف غروب وإن كان شا"؛ ألن األصل بقاء الليل "ومن أكل شاكا يف طلوع الفجر مل يفسد صومه: "مسألة



  .؛ ألن األصل بقاء النهار"الشمس فعليه القضاء
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١

  باب صيام التطوع
وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا ، كان يصوم يوما ويفطر يوما: أفضل الصيام صيام داود عليه السالم

  وما من أيام العمل الصاحل، الذي يدعونه احملرم
  ـــــــ
  تطوعباب صيام ال

ألن يف حديث عبد اهللا بن عمرو أن ، " كان يصوم يوما ويفطر يوما: أفضل الصيام صيام داود عليه السالم: "مسألة
فقلت إين أطيق " . صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .٢متفق عليه" . ل من ذلكال أفض: "أفضل من ذلك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال رسول اهللا : ملا روي عن أيب هريرة قال" وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا الذي يدعونه احملرم: "مسألة

حديث : وقال. رواه أبو داود والترمذي" . أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا احملرم: "صلى اهللا عليه وسلم
يا : قالوا، " ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا من عشر ذي احلجة: "لموقال صلى اهللا عليه وس، ٣حسن

  وال اجلهاد: "رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال
  ـــــــ

  .١٨٧، ١٨٦ومسلم يف الصيام حديث رقم . ١٩٧٨، ١٩٧٩رواه البخاري يف الصيام حديث رقم  - ٢
حديث : وقال. ٧٤٠حديث رقم : والترمذي يف الصوم. ٢٤٢٩حديث رقم : رواه أبو داود يف الصوم - ٣

  .حسن

  .فيهن أحب إىل اهللا من عشر ذي احلجة
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة ، ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر كله

  وال يستحب ملن بعرفة أن يصومه، كفارة سنتني
  ـــــــ
، ١عن حديث حسن صحيح رواه ابن عباس" . جل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيءيف سبيل اهللا إال ر

ما من أيام أحب إىل اهللا أن يتعبد له فيها من عشر ذي احلجة : "وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
، ٢حديث غريب أخرجه الترمذيوهذا " . يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى أبو داود بإسناده عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

  .٣يصوم تسع ذي احلجة ويوم عاشوراء
 قال رسول اهللا: ؛ ملا روى أبو أيوب قال" ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر كله: "مسألة

رواه مسلم واألثرم وأبو " . من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأمنا صام الدهر كله: "صلى اهللا عليه وسلم
  .٤حديث حسن: وقال، داود والترمذي



ملا روى أبو قتادة عن النيب صلى اهللا ، " وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتني: "مسألة
وقال يف . ٥" صيام يوم عرفة إين أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده": عليه وسلم أنه قال

  .٦أخرجه مسلم" . إين أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله: "صيام عاشوراء
أناسا  أن: ليتقوى على الدعاء؛ ملا روي عن أم الفضل بنت احلارث" وال يستحب ملن كان بعرفة أن يصومه: "مسألة

، ليس بصائم: وقال بعضهم، صائم: متاروا بني يديها يوم عرفة يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال بعضهم
وقال ابن . متفق عليه. فأرسلت إليه بقدح من لنب وهو واقف على بعريه بعرفة فشربه النيب صلى اهللا عليه وسلم

  عين يومي-حججت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يصمه : عمر
  ـــــــ

حسن : وقال، ٧٥٧الصوم حديث رقم : والترمذي يف. ٢٤٣٨الصوم حديث رقم : رواه ابن عباس يف - ١
  .صحيح غريب

حديث رقم : ورواه أيضا ابن ماجه يف الصوم. غريب: وقال. ٧٥٨حديث رقم : رواه الترمذي يف الصوم - ٢
١٧٢٨.  

  .الصوم: رواه أبو داود يف - ٣
: والترمذي يف الصوم. ٢٤٣٣حديث رقم : وأبو داود يف الصوم. ٢٠٤حديث رقم : الصيام رواه مسلم يف - ٤

  .حسن صحيح: وقال. ٧٥٩حديث رقم 
  .حديث حسن: وقال. ٧٤٩حديث رقم : رواه الترمذي يف الصوم - ٥
  .١١٠حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٩٨٨حديث رقم : رواه البخاري يف الصوم - ٦

وال قضاء ، ض واإلثنني واخلميس والصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطرويستحب صيام أيام البي
  عليه وكذلك سائر التطوع إال احلج والعمرة فإنه

  ـــــــ
ومع أيب بكر رضي اهللا عنه فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا ال أصومه وال آمر -عرفة 

وروى أبو داود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن ، ١حديث حسن: وقال. رمذيأخرجه الت، به وال أهنى عنه
؛ وألن الصوم يضعفه ومينعه الدعاء يف هذا اليوم العظيم الذي يستجاب فيه الدعاء يف ذلك ٢صيام يوم عرفة بعرفة

  .ضلاملوقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل اهللا فيه وإجابة دعائه فكان تركه أف
أوصاين خليلي رسول اهللا صلى اهللا عليه : ملا رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال" ويستحب صيام أيام البيض: "مسألة

وعن عبد اهللا بن عمر أن . ٣صيام ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل أن أنام: وسلم بثالث
" . ثة أيام فإن احلسنة بعشر أمثاهلا وذلك مثل صيام الدهرصم من الشهر ثال: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له

يا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويستحب أن جيعل هذه الثالثة أيام البيض ملا روى أبو ذر قال. متفق عليه
: أخرجه الترمذي وقال" . أبا ذر إذا صمت من الشهر ثالثة أيام فصم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره

  .٤حديث حسن
أن نيب اهللا صلى اهللا عليه : ؛ ملا روى أبو داود بإسناده عن أسامة بن زيد" ويستحب صيام االثنني واخلميس: "مسألة

ويف -إن أعمال الناس تعرض يوم االثنني ويوم اخلميس : وسلم كان يصوم االثنني واخلميس فسئل عن ذلك فقال
  .٥فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم -لفظ



؛ ألنه خمري فيه قبل الشروع فكان " والصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وال قضاء عليه" :مسألة
وكان النيب صلى اهللا عليه ، خمريا بعده قياسا ملا بعد الشروع على ما قبله وال يلزمه قضاؤه إذا أفطر ألنه غري واجب

رواه مسلم ، فإين صائم: نعم أفطر وإن قالوا ال قال: الواهل عندكم من شيء؟ فإن ق: وسلم يدخل على أهله فيقول
  .وال قضاء عليه ملا سبق

؛ ألهنما ال يوصل إليهما " وكذلك سائر التطوع إال احلج والعمرة فإنه جيب إمتامهما وقضاء ما أفسد منهما: "مسألة
ييع املال بغري فائدة خبالف غريمها إال بكلفة شديدة وإنفاق مال كثري يف الغالب فإباحة اخلروج منهما يفضي إىل تض
  وإلزامه قضاء ما أفسد منهما وسيلة إىل احملافظة عليهما فال يضيع ما أنفق عليهما

  ـــــــ
  .٧٥١حديث رقم : رواه الترمذي يف الصوم - ١
  .٢٤٤٠حديث رقم : رواه أبو داود يف الصوم - ٢
  .٨٥حديث رقم : ة املسافرينومسلم يف صال. ١٩٨١حديث رقم : رواه البخاري يف الصوم - ٣
  .حديث حسن: وقال. ٧٦١حديث رقم : رواه الترمذي يف الصوم - ٤
  .٢٤٣٦حديث رقم : رواه أبو داود يف الصوم - ٥

يوم الفطر ويوم : جيب إمتامهما وقضاء ما أفسد منهما وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يومني
إال أنه رخص يف صومها للمتمتع إذا مل جيد اهلدي وليلة القدر يف الوتر من وهنى عن صوم أيام التشريق ، األضحى

  العشر األواخر من رمضان
  ـــــــ

؛ ملا روى أبو عبيد موىل ابن أزهر " يوم الفطر واألضحى: وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صيام يومني: "مسألة
هذان يومان هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال: قال

  .١متفق عليه، يوم فطركم من صيامكم واليوم اآلخر تأكلون فيه من نسككم: صيامها
قال رسول : وروى نبيشة اهلذيل رضي اهللا عنه قال" وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صوم أيام التشريق: "مسألة

  ٢رواه مسلم" . م التشريق أيام أكل وشرب وذكر هللا عز وجلأيا: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مل يرخص يف : ملا روى عن ابن عمر وعائشة أهنما قاال" إال أنه رخص يف صومها للمتمتع إذا مل جيد اهلدي : " مسألة

  .٣رواه البخاري. أيام التشريق أن يصمن إال ملن ال جيد اهلدي
التمسوها يف : "؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال"األواخر من رمضانوليلة القدر يف الوتر من العشر : "مسألة

  .متفق عليه" . العشر األواخر يف كل وتر
  ـــــــ

  .١٣٨حديث رقم : ومسلم يف الصيام. ١٩٩٠رواه البخاري يف الصوم حديث رقم  - ١
  .١٤٤حديث رقم : رواه مسلم يف الصيام - ٢
، ٢٠٩حديث رقم : ومسلم يف الصيام. ٢٠٢٠، ٢٠١٧حديث رقم : ررواه البخاري يف فضل ليلة القد - ٣

٢١٠.  



  باب االعتكاف
  وهو لزوم املسجد لطاعة اهللا تعاىل فيه وهو سنة إال أن يكون نذرا فليزم

  ـــــــ
  باب االعتكاف

يه برا كان ؛ ألن االعتكاف يف اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عل" وهو لزوم املسجد لطاعة اهللا تعاىل فيه: "مسألة
وهو يف الشرع اإلقامة يف املسجد على صفة } ، َما َهِذِه التََّماِثيلُ الَِّتي أَْنُتْم لََها َعاِكفُونَ{: قال سبحانه، أو غريه

وقالت ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعله وداوم عليه واعتكف معه أزواجه وهذا معىن السنة" وهو سنة"نذكرها 
 صلى اهللا عليه وسلم يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا مث اعتكف أزواجه كان رسول اهللا: عائشة
  .٤متفق عليه. من بعده

  امجع أهل العلم على أن: قال ابن املنذر" . إال أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به"
  ـــــــ

  .٥م ومسلم يف االعتكاف حديث رق. ٢٠٢٦حديث رقم : االعتكاف: رواه البخاري يف - ٤

ويصح من املرأة يف كل مسجد غري مسجد بيتها وال يصح من الرجل إال يف مسجد تقام فيه اجلماعة ، الوفاء به
إال ، واعتكافه يف مسجد تقام فيه اجلمعة أفضل ومن نذر االعتكاف أو الصالة يف مسجد فله فعل ذلك يف غريه

نذر االعتكاف يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املساجد الثالثة فإذا نذر ذلك يف املسجد احلرام لزمه وإن 
  جاز له

  ـــــــ
االعتكاف ال جيب على الناس فرضا إال أن يوجب املرء على نفسه االعتكاف نذرا فيجب عليه لقول النيب صلى اهللا 

  .١" من نذر أن يطيع اهللا فليطعه : "عليه وسلم
؛ ألن صالة اجلماعة غري واجبة عليها فلم يوجد املانع يف " تهاويصح من املرأة يف كل مسجد غري مسجد بي: "مسألة
  .حقها
؛ ٢} وَأَنُْتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد{: لقوله سبحانه، " وال يصح يف الرجل إال يف مسجد تقام فيه اجلماعة: "مسألة

ماعة؛ ألن اجلماعة واجبة على وإمنا اشترط يف مسجد تقام فيه اجل، وألنه مسجد بين للصالة فيه فأشبه املتفق عليه
الرجل فاعتكافه يف مسجد ال تقام فيه اجلماعة يفضي إىل خروجه إىل اجلماعة فيتكرر ذلك معه مع إمكان التحرز 

  .منه وذلك مناف لالعتكاف الذي هو لزوم املعتكف واإلقامة على طاعة اهللا عز وجل فيه
وألن ثواب اجلماعة يف اجلامع ، لئال حيتاج إىل اخلروج إليها" واعتكافه يف مسجد تقام فيه اجلمعة أفضل: "مسألة
  .أكثر
. ؛ ألن املساجد كلها يف الفضيلة سواء" ومن نذر االعتكاف أو الصالة يف مسجد فله فعل ذلك يف غريه: "مسألة

سجد النيب املسجد احلرام وم" إال املساجد الثالثة. "٣" جعلت يل األرض مسجدا وترابا طهورا: "قال عليه السالم
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد : "صلى اهللا عليه وسلم واملسجد األقصى؛ لقوله عليه الصالة والسالم

ومل جيز أن " فإذا نذر االعتكاف يف املسجد احلرام لزمه. "٤متفق عليه" . احلرام واملسجد األقصى ومسجدي هذا
كاف يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاز أن يعتكف يف وإن نذر االعت"، يعتكف يف سواه ألنه أفضلها



؛ ألنه أفضل منه ومل جيز له أن يعتكف يف املسجد األقصى ألن مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم "املسجد احلرام
؛ ألهنما أفضل منه "وإن نذر أن يعتكف يف املسجد األقصى جاز له أن يعتكف يف أي املسجدين أحب. "أفضل منه

  صالة يف: "بدليل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ـــــــ

  .٦٦٩٦حديث رقم : رواه البخاري يف األميان - ١
  .سورة البقرة ١٨٧آية  - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .٤١٥حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٩٩٥رواه البخاري يف الصوم حديث رقم  - ٤

ويستحب للمعتكف ، سجد األقصى فعله يف أيهما أحبأن يعتكف يف املسجد احلرام وإن نذر أن يعتكف يف امل
وال يبطل االعتكاف بشيء من ذلك وال خيرج من ، االشتغال بفعل القرب واجتناب ما ال يعنيه من قول وفعل
  املسجد إال ملا ال بد له منه إال أن يشترط وال يباشر امرأة

  ـــــــ
  .١أخرجه مسلم، " راممسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احل

وال يكثر الكالم فإن كثرته ال ، " ويستحب للمعتكف االشتغال بالقرب واجتنابه ما ال يعنيه من قول وفعل: "مسألة
وجيتنب اجلدال واملراء والسباب " . من كثر كالمه كثر سقطه: "وقد جاء يف احلديث، ختلو من اللغو والسقط

  .اف ففي االعتكاف أوىلوالفحش فإن ذلك مكروه يف غري االعتك
وإمنا استحب ذلك ، ؛ ألنه ملا مل يبطل مبباح الكالم مل يبطل مبحظوره" وال يبطل االعتكاف بشيء من ذلك: "مسألة

  .ليكون مشتغال مبا اعتكف ألجله من طاعة اهللا سبحانه واجتناب معاصيه فيحقق ما اعتكف ألجله
السنة للمعتكف أن ال خيرج إال : قالت عائشة رضي اهللا عنها. ٢" منهوال خيرج من املسجد إال ملا ال بد له : "مسألة

  .رواه أبو داود، ملا ال بد منه
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اعتكف يدين إيل رأسه فأرجله وكان ال يدخل البيت إال : وقالت أيضا

أمجع أهل العلم على أنه : قال ابن املنذر. هوال خالف أن له اخلروج ملا ال بد له من. ٣متفق عليه. حلاجة اإلنسان
ويف معناه احلاجة إىل ، ولو كان ذلك يبطل مل يصح ألحد اعتكاف، للمعتكف أن خيرج من معتكفه للغائط والبول

  .األكل والشرب إذا مل يكن له من يأتيه به خيرج إليه
جل صاحل أو قصد بعض أهل العلم أو يتعشى عيادة املريض وصالة اجلنازة وزيارة أهله أو ر" إال أن يشترط: "مسألة

  .يف أهله أو يبيت يف منزله؛ ألنه جيب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف
؛ } َوال ُتَباِشُروُهنَّ َوأَنُْتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمَساجِِد{: فإن وطئ فسد اعتكافه لقوله تعاىل" وال يباشر امرأة: "مسألة

  ء فأفسدها كالوطء يف الصوم وال قضاء عليه إال أن يكون واجباوألهنا عبادة حيرم فيها الوط
  ـــــــ

  .٥٠٨رواه مسلم يف احلج حديث رقم  - ١
  .٢٤٧٣حديث رقم : الصوم: رواه أبو داود يف - ٢
  .٧، ٦حديث رقم : ومسلم يف احليض، ٢٠٢٩حديث رقم : االعتكاف: رواه البخاري يف - ٣



  .غريه ومل يعرج إليه جازوإن سأل عن املريض يف طريقه أو عن 
  ـــــــ

  .} َوال ُتبَاِشُروُهنَّ وَأَْنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد{: والوطء حمرم يف االعتكاف باإلمجاع لقول اهللا سبحانه: "مسألة
ن كا: ملا روت عائشة رضي اهللا عنها قالت" وإن سأل عن املريض يف طريقه أو عن غريه ومل يعرج إليه جاز: "مسألة

  .رواه أبو داود.النيب صلى اهللا عليه وسلم مير باملريض وهو معتكف فيمر كما هو فال يعرج يسأل عنه

  كتاب احلج والعمرة
  مدخل

...  
  كتاب احلج والعمرة

  جيب احلج والعمرة مرة يف العمر على املسلم العاقل البالغ احلر إذا استطاع إليه سبيال
  ـــــــ

  كتاب احلج
فيجب خبمسة " والعمرة مرة يف العمر على املسلم العاقل البالغ احلر إذا استطاع إليه سبيالجيب احلج : "مسألة
فأما الكافر فإنه غري خماطب ، اإلسالم واحلرية والبلوغ والعقل واالستطاعة ال نعلم يف هذا كله خالفا: شروط

طع مسافة فتضيع حقوق السيد املتعلقة به وأما العبد فال جيب عليه؛ ألهنا عبادة تطول مدهتا وتتعلق بق، بفروع الدين
: رفع القلم عن ثالثة: "وأما الصيب واجملنون فغري مكلفني بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم، فلم جيب عليه كاجلهاد

: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي قال" . عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت يشب وعن املعتوه حىت يعقل
وقال . ٢} الَ ُيكَلُِّف اللَُّه نَفْساً إِلَّا ُوْسَعهَا{: وغري املستطيع ال جيب عليه لقوله سبحانه وتعاىل. ١حديث حسن
فخص املستطيع بالوجوب فيدل على نفيه ، ٣} َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً{: سبحانه وتعاىل

  .عن غريه
قسم منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو اإلسالم : وهذه الشروط تنقسم ثالثة أقسام: " فصل: "مسألة

ومنها ما هو شرط للوجوب واإلجزاء وهو البلوغ واحلرية وليس ذلك ، والعقل فال يصح احلج من كافر وال جمنون
شرط للوجوب فقط ومنها ما هو ، بشرط للصحة ولو حج الصيب والعبد صح حجهما ومل جيزمها عن حجة اإلسالم

  .وهو االستطاعة فلو جتشم غري املستطيع املشقة وسار بغري زاد وال راحلة كان حجة صحيحا جمزيا
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .سورة البقرة ٢٨آية  - ٢
  .سورة آل عمران ٩٧آية  - ٣

دينه ومؤنة نفسه وعياله على  واالستطاعة أن جيد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح ملثله فاضال عما حيتاج إليه لقضاء
  ويعترب للمرأة وجود حمرمها وهو زوجها، الدوام

  ـــــــ



واالستطاعة أن جيد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح ملثله فاضال عما حيتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه : "مسألة
: رواه الترمذي وقال". زاد والراحلةملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فسر االستطاعة بال" وعياله على الدوام

يا : قال رجل. } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال{: وروى اإلمام أمحد ملا نزلت، ١حديث حسن
وألهنا عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوهبا الزاد . ٢"الزاد والراحلة: "رسول اهللا ما السبيل؟ قال

تص الراحلة بالبعيد الذي بينه وبني البيت مسافة القصر فأما القريب الذي ميكنه املشي إليها وخت، والراحلة كاجلهاد
  وبينه وبينها مسافة دون القصر فيلزمه السعي إليها كالسعي إىل اجلمعة

والزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما حيتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة يف ذهابه ورجوعه ويعترب : مسألة
  .ه على اآلالت اليت حيتاج إليها من أوعية املاء والدقيق وما أشبههما مما ال يستغين عنه فهو كعلف البهائمقدرت
وأما الراحلة فيشترط أن جيد راحلة تصلح ملثله إما بشراء أو كراء وجيد ما حيتاج إليه من آلتها اليت تصلح : مسألة
  .خادم خيدمه ألن هذا كله من سبيله وإن كان ممن ال خيدم نفسه اعترب القدرة على، ملثله

ويعترب أن يكون ذلك فاضال عن ما حيتاج إليه لنفقة أهله والذين تلزمه نفقتهم يف مضيه ورجوعه؛ ألن النفقة : مسألة
: وقد روى عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. متعلقة حبقوق اآلدميني وهم أحوج وحقهم آكد

  .٣رواه أبو داود" . إمثا أن يضيع من يقوتكفى باملرء "
وأن يكون له إذا رجع ما يقوم ، ويعترب أن يكون ذلك فاضال عما حيتاج إليه هو وأهله من مسكن وخادم: مسألة

بكفايته من جتارة أو صناعة أو أجرة عقار على الدوام؛ ألن ذلك من حقوق اآلدميني وهو مقدم على حق اهللا 
  .سبحانه
؛ ألن النيب " رب للمرأة وجود حمرمها وهو زوجها ومن حترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباحويعت: "مسألة

  .٤متفق عليه" . ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر إال ومعها ذو حمرم: "صلى اهللا عليه وسلم قال
  ـــــــ

  .٨١٣حديث رقم : رواه الترمذي يف احلج - ١
  . املسندرواه أمحد يف - ٢
  .١٦٩٢حديث رقم : رواه أبو داود يف الزكاة - ٣
حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٠٨٨، ١٠٨٧، ١٠٨٦حديث رقم : رواه البخاري يف تقصري الصالة- ٤

٤١٤.  

ومن فرط حىت مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة وال يصح ، ومن حترم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح
  .ويصح من الصيب والعبد وال جيزئ عنهما ويصح من غري املستطيع واملرأة بغري حمرم، نوناحلج من كافر وال جم

  ومن حج عن
  ـــــــ

أمر } وَأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ ِللَِّه{: ؛ لقوله سبحانه" ومن فرط حىت مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة: مسألة
مل حيج حىت تويف وجب أن خيرج من ماله ما حيج به عنه ويعتمر؛ ملا  وإذا ثبت هذا فمىت، واألمر يدل على الوجوب

وألنه . ١" حجي عن أبيك: "روى ابن عباس أن امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أبيها مات ومل حيج قال
أمر النيب  وقد، والعمرة كاحلج يف القضاء فإهنا واجبة، حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط باملوت كالدين

ويكون ما حيج به ويعتمر من مجيع ماله؛ ألنه دين " . حج عن أبيك واعتمر: "صلى اهللا عليه وسلم أبا رزين فقال



  .مستقر عليه فيكون من رأس ماله كدين اآلدمي
إما من بلده أو من املوضع الذي أيسر فيه ال املوضع : ويستناب من حيج عنه من حيث وجبت عليه احلجة: مسألة

ذي مات فيه؛ وألن احلج واجب على امليت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه؛ ألن القضاء يكون على وفق ال
  .األداء كقضاء الصالة والصيام

فإن خرج حاجا فمات يف بعض الطريق أخرج من حيث مات؛ ألنه أسقط بعض ما وجب عليه بفعله فلم : مسألة
  .جيب ثانيا
؛ ملا روى مسلم عن "ويصح من الصيب"؛ ألهنما ليسا من أهل الوجوب " نونال يصح احلج من كافر وال جم: "مسألة

" ويصح من العبد. "٢" نعم ولك أجر: "يا رسول اهللا أهلذا حج؟ قال: رفعت امرأة صبيا فقالت: ابن عباس قال
أمجع : املنذر وقال ابن. كما لو صلى الصيب مث بلغ يف أثناء الوقت" وال جيزئ عنهما"أيضا ألنه من أهل العبادات 

أهل العلم إال من شذ عنهم ممن ال يعد خالفه خالفا على أن الصيب إذا حج يف حال صغره والعبد إذا حج يف حال 
  .كذلك قال ابن عباس واحلسن. رقه مث بلغ الصيب وأعتق العبد أن عليهما حجة اإلسالم إذا وجدا إليه سبيال

ألهنا من " ويصح من املرأة بغري حمرم"ة من املريض إذا حضرها كما تصح اجلمع" ويصح من غري املستطيع: "مسألة
  .أهل الوجوب

ومن حج عن غريه ومل يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة اإلسالم وقع حجه عن : "مسألة
  ملا روى ابن عباس أن رسول" فرض نفسه دون غريه

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .٤١١، ٤١٠، ٤٠٩حديث رقم : رواه مسلم يف احلج - ٢

  غريه ومل يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة اإلسالم وقع حجه عن فرض نفسه دون غريه
  ـــــــ

فاجعل هذه : "قال. ال: ؟ قال" هل حججت قط: "لبيك عن شربمة فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال يقول
وألنه حج عن غريه قبل أن حيج عن . ١رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه" . عن نفسك مث حج عن شربمه

  .نفسه فلم يقع عن الغري كما لو كان صبيا
فإن أحرم تطوعا أو عن حجة منذورة وعليه حجة اإلسالم وقع عن حجة اإلسالم؛ ألنه أحرم باحلج وعليه : مسألة

  فرضه فوجب أن يقع عن فرضه كاملطلق
  ـــــــ

  .٢٩٠٣حديث رقم : وابن ماجه يف احلج. ١٨١١حديث رقم : وأبو داود يف احلج. رواه أمحد يف ا ملسند - ١

  باب املواقيت
وميقات أهل املدينة ذو احلليفة وأهل الشام واملغرب ومصر اجلحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات 

  امليقات فميقاته من منزله حىت أهل مكة يهلون منهافهذه املواقيت ألهله ولكل من مير عليها ومن منزله دون ، عرق
  ـــــــ
  باب املواقيت



واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات ، وميقات أهل املدينة ذو احلليفة والشام ومصر واملغرب اجلحفة: "مسألة
ألهل الشام اجلحفة وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة و: "ملا روى ابن عباس قال" عرق

فمن ، وألهل جند قرن وألهل اليمن يلملم فهن ألهلهن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن كان يريد احلج والعمرة
: وأما ميقات أهل املشرق فمن ذات عرق. ٢متفق عليه". كان دوهنن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها

عليه وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام ومصر اجلحفة أن رسول اهللا صلى اهللا : "ملا روت عائشة
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقت : قال. رواه أبو داود خمتصرا". وألهل العراق ذات عرق وألهل اليمن يلملم

  .وأمجع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من امليقات. ٣"ألهل العراق ذات عرق
ال نعلم يف هذا خالفا وروي " ويهلون بالعمرة من أدىن احلل: "حلديث ابن عباس" وأهل مكة يهلون منها: "مسألة

وإمنا لزم . ٤أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر عبد الرمحن بن أيب بكر فأعمر عائشة من التنعيم وكانت مبكة يومئذ
  .ذلك ليجمع يف النسك بني احلل واحلرم

  ـــــــ
  .١١حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٥٢٤حديث رقم : لبخاري يف احلجرواه ا - ٢
  .١٧٣٩حديث رقم : رواه أبو داود يف احلج - ٣
  .١٧٦٢حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٤

حجهم ويهلون للعمرة من أدىن احلل ومن مل يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرهبا إليه وال جيوز ملن أراد 
مث إذا أراد النسك أحرم من ، ز امليقات غري حمرم إال لقتال مباح وحاجة تتكرر كاحلطاب وحنوهدخول مكة جتاو

موضعه وإن جاوزه غري حمرم رجع فأحرم من امليقات وال دم عليه؛ ألنه أحرم من ميقاته فإن أحرم من دونه فعليه دم 
  .سواء رجع إىل امليقات أو مل يرجع

  ـــــــ
ىل اخلروج من احلرم إىل عرفة للوقوف فيجتمع له احلل واحلرم فلذلك جاز أن حيرم به من خبالف احلج فإنه يفتقر إ

  .احلرم
وذلك أن من سلك طريقا بني ميقاتني فإنه جيتهد " ومن مل يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرهبا إليه: "مسألة

إن قرنا جاوز عن : ن أهل العراق قالوا لعمرحىت يكون إحرامه حبذو امليقات الذي هو إىل طريقه أقرب؛ ملا روينا أ
وألن هذا مما يدخله االجتهاد والتقدير فإذا اشتبه ، فانظروا حذوها من طريقكم فوقت هلم ذات عرق: طريقنا قال

  .دخله االجتهاد كالقبلة
أحرم من امليقات ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم " وال جيوز ملن أراد دخول مكة جتاوز امليقات غري حمرم: "مسألة

  .فكان واجبا باألمر وال جيوز ترك الواجب. ١"خذوا عين مناسككم: "وقد قال
أو حلاجة تتكرر "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه املغفر " إال لقتال مباح: "مسألة

  .لك عليهألنا لو ألزمناه اإلحرام ألفضى إىل أنه ال يزال حمرما فيشق ذ" كاحلطاب
؛ ألن هذا مل يكن اإلحرام من امليقات عليه واجبا فكان ميقاته من " مث إذا أراد النسك أحرم من موضعه: "مسألة

وكذلك أهل مكة يهلون : "حيث نوى العبادة بدليل أن املكي حيرم من مكة لقوله عليه السالم يف حديث ابن عباس
  .٢متفق عليه". منها
م رجع فأحرم من امليقات وال دم عليه؛ ألنه أحرم من امليقات فإن أحرم من دونه فعليه وإن جاوزه غري حمر: "مسألة



من ترك : "؛ ملا روي عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" دم سواء رجع إىل امليقات أو مل يرجع
يه الدم وجوبا مستقرا كما لو روي موقوفا عليه ومرفوعا؛ وألنه أحرم دون امليقات فوجب عل. ٣" نسكا فعليه دم

  وألن، رجع بعد أن طاف
  ـــــــ

  .١٩٧٠حديث رقم : وأبو داود يف احلج. ٣١٠حديث رقم : رواه مسلم يف احلج - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .٢٤٠رواه مالك يف احلج حديث رقم  - ٣

  عشرة من ذي احلجةواألفضل أن ال حيرم قبل امليقات فإن فعل فهو حمرم وأشهر احلج شوال وذو القعدة و
  ـــــــ

  الدم وجب هبتك حرمة امليقات حيث أحرم من دونه وهذا ال يرتفع برجوعه وإذا أحرم منه فلم يهتكه
وال خالف أن من أحرم قبل امليقات أنه يصري حمرما " واألفضل أال حيرم قبل امليقات فإذا فعل فهو حمرم: "مسألة

اإلحرام من امليقات ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أحرموا من تثبت يف حقه أحكام احملرمني؛ لكن األفضل 
وروى األثرم أن عمران بن ، امليقات وتبعهم أهل العلم على ذلك وال يفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم إال األفضل

صلى اهللا ال يتسامع الناس أن رجال من أصحاب رسول اهللا : حصني أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر فغضب وقال
وألنه تغرير باإلحرام وتعرض ، وأنكر عثمان على رجل أحرم من خراسان أو كرمان، عليه وسلم أحرم من البصرة

  .لفعل احملظورات وفيه مشقة على النفس فكره كاملواصلة يف الصيام
ابن الزبري قاله ابن عباس وابن مسعود وابن عمر و" وأشهر احلج شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة: "مسألة

  .وال خالف بينهم أن أول أشهر احلج شوال

  باب اإلحرام
  من أراد اإلحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن املخيط

  ـــــــ
  باب اإلحرام

ألنه ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أمساء بنت عميس وهي " من أراد اإلحرام استحب له أن يغتسل: "مسألة
ن تغتسل عند اإلحرام وأمر عائشة أن تغتسل عند اإلهالل وهي حائض وقد روى خارجة بن زيد بن ثابت نفساء أ

  .١حديث حسن غريب: عن أبيه أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم جترد إلهالله واغتسل رواه الترمذي وقال
ونتف اإلبط وتقليم األظافر وحنو بإزالة الشعث وقطع الرائحة وحلق شعر العانة " ويستحب له أن يتنظف: "مسألة

  .؛ ألنه مكان جيتمع الناس فيه أشبه اجلمعة"ويسن له الطيب"ذلك؛ ألنه أمر يسن له االغتسال أشبه اجلمعة 
فليحرم : "فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" ويتجرد عن املخيط يف إزار ورداء أبيضني نظيفني: "مسألة

ثبت ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال عليه الصالة : قال ابن املنذر.  "أحدكم يف إزار ورداء ونعلني
  .٢" إذا مل جيد إزارا لبس السراويل وإذا مل جيد نعلني فليلبس اخلفني: "والسالم

  ـــــــ



  .٨٣٠حديث رقم . رواه الترمذي يف احلج ١
  .٤ديث رقم ح: ومسلم يف احلج. ٨٩٣حديث رقم : رواه البخاري يف اللباس - ٢

ويلبس إزارا ورداء أبيضني نظيفني مث يصلي ركعتني وحيرم عقيبهما وهو أن ينوي اإلحرام ويستحب أن ينطق مبا 
وهو خمري بني ، أحرم به ويشترط ويقول اللهم إين أريد النسك الفالين فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين

  التمتع واإلفراد
  ـــــــ

وإال ، يستحب له أن حيرم عقيب الصالة فإن حضرت مكتوبة صالها وأحرم عقيبهاو" مث يصلي ركعتني: "مسألة
قلت أليب عبد اهللا أميا أحب إليك اإلحرام يف دبر الصالة أو إذا : قال األثرم. صلى ركعتني تطوعا وأحرم عقيبها

وقال ، ه فوسع فيه كلهكل قد جاء يف دبر الصالة وإذا عال البيداء أو إذا استوت به ناقت: استوت به ناقته؟ قال
أوجب رسول اهللا صلى اهللا عليه : سعيد بن جبري ذكرت البن عباس إهالل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وسلم اإلحرام حني فرغ من صالته مث خرج فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا 
  .ذ به أمحد ألن فيه بيانا وفضل علم فتعني األخذ بهفأخ. ١أهل حني عال البيداء رواه أبو داود

إمنا األعمال : "بقلبه وال ينعقد اإلحرام بغري نية لقوله عليه السالم" وحيرم عقيبهما وهو أن ينوي اإلحرام: "مسألة
 أوجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلحرام حني فرغ من: ويكون عقيب الصالة لقول ابن مسعود. ٢" بالنيات
  .صالته
اللهم إين أريد النسك الفالين فإن حبسين حابس فمحلي : ويستحب أن ينطق مبا أحرم به ويشترط فيقول: "مسألة

ويفيد االشتراط أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة فله التحلل وال دم عليه وال " حيث حبستين
يا رسول اهللا إين أريد احلج فكيف أقول؟ : ليه وسلم فقالتصوم ملا روى ابن عباس أن ضباعة أتت النيب صلى اهللا ع

. ٣رواه مسلم" . لبيك اللهم لبيك وحملي من األرض حيث حتبسين فإن لك على ربك ما استثنيت: "قويل: قال
حجي : "دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ضباعة بنت الزبري وهي شاكية فقال: وروت عائشة قالت
  .٤متفق عليه" . حيث حبستين واشترطي أن حملي

قالت عائشة رضي . أي ذلك أحرم به جاز بغري خالف بني العلماء" وهو خمري بني التمتع واإلفراد والقران: "مسألة
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج وعمرة ومنا من أهل : اهللا عنها

  أهللت: ئشةوقالت عا. ٥متفق عليه. حبج
  ـــــــ

  .١٧٧٤، ١٧٧٠حديث رقم : رواه أبو داود يف احلج - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤حديث رقم : رواه مسلم يف احلج - ٣
، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤حديث رقم : ومسلم يف احلج. ٥٠٨٩حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٤

١٠٨.  
  .١١٨حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٥٦٢حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٥



والقران وأفضلها التمتع مث اإلفراد مث القران والتمتع أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها مث حيرم باحلج يف 
ج مث ولو أحرم باحل، واإلفراد أن حيرم باحلج وحده والقران أن حيرم هبما أو حيرم بالعمرة مث يدخل عليها احلج، عامه

  لبيك اللهم: أدخل عليه العمرة مل ينعقد إحرامه بالعمرة فإذا استوى على راحلته لىب فقال
  ـــــــ

من كان معه هدي فليهل باحلج والعمرة مث ال حيل حىت حيل منهما : "بعمرة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .١متفق عليه" . مجيعا
واختار املتعة مجاعة من الصحابة ، عند إمامنا أمحد رمحة اهللا عليه" مث القرانوأفضلها التمتع مث اإلفراد : "مسألة

والتابعني رضي اهللا عنهم؛ ملا روى جابر وابن عباس وأبو موسى وعائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه 
، وال ينقلهم إال إىل األفضل األوىلونقلهم من اإلفراد والقران إىل املتعة ، ملا طافوا بالبيت أن حيلوا وجيعلوها عمرة

. ومل خيتلف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا قدم مكة أمر أصحابه أن حيلوا إال من ساق هديا وثبت على إحرامه
فهذا معلوم صحته يقينا والنيب صلى ". لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة: "وقال

ولو كان اإلفراد والقران أفضل لكان األمر ، قلهم من احلج إىل املتعة وتأسف كيف مل ميكنه ذلكاهللا عليه وسلم ن
من بني سائر . } فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ{: وألن املتعة منصوص عليها يف كتاب اهللا تعاىل بقوله، بالعكس
هر احلج كاملني غري متداخلني على وجه اليسر والسهولة مع وألن التمتع جيتمع له احلج والعمرة يف أش، األنساك

  .زيادة نسك هو الدم فكان ذلك أوىل
والتمتع أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها مث حيرم باحلج يف عامه واإلفراد أن حيرم باحلج وحده : "مسألة

  .ر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابهكما أم" والقران أن حيرم هبما أو حيرم بالعمرة مث يدخل عليها احلج
وتشترط ملا سبق من حديث عائشة ، ويستحب أن ينطق مبا أحرم به ليزول االلتباس وتتأكد النية كما قلنا: "مسألة

  " .وابن عباس
ما ؛ ألنه مل يرد بذلك أمر وال هو يف معىن " ولو أحرم باحلج مث أدخل عليه العمرة مل ينعقد إحرامه بالعمرة: "مسألة

جاء به األثر؛ ألن إحرامه هبا ال يزيد عمال على ما لزمه باإلحرام باحلج وال يعترب ترتيبه خبالف إدخال احلج على 
  العمرة
  لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك: فإذا استوى على راحلته لىب فيقول: "مسألة

  ـــــــ
  .١١١يث رقم حد: ومسلم يف احلج. ١٥٥٦حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ١

  لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك
  ـــــــ

والتلبية يف اإلحرام مسنونة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعلها " لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك
قل أحوال ذلك االستحباب وروى وأ، وأمر برفع الصوت هبا ١يف حديث رواه البخاري وحديث جابر رواه مسلم

ما من مسلم يليب إال لىب ما عن ميينه من حجر أو شجر : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سهل بن سعد قال
ويستحب أن يبدأ بالتلبية إذا استوى على راحلته . ٢رواه ابن ماجه" . أو مدر حىت تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا

 ٣.أخرجه البخاري. النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ركب راحلته واستوت به قائمة أهلملا روى أنس وابن عمر أن 
أوجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلحرام حني فرغ من صالته فلما ركب راحلته واستوت : وقال ابن عباس



صل فيه أهنم كانوا إذ استهل الصيب إذا صاح واأل: يعين لىب ومعىن اإلهالل رفع الصوت من قوهلم. ٤به قائمة أهل
مث قيل لكل صائح مستهل وإمنا يرفع صوته بالتلبية؛ ملا روي عن النيب ، رأوا اهلالل صاحوا فيقال استهل اهلالل

أتاين جربيل عليه السالم فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل : "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
. مسعتهم يصرخون هبا صراخا: وقال أنس. ٥حديث حسن صحيح: وقال. اودرواه النسائي وأبو د" . والتلبية

وهذا . ٦" العج والثج: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل أي احلج أفضل؟ فقال: وروي عن الصديق
رفع الصوت زينة : وقال ابن عباس. والثج إسالة الدماء بالذبح والنحر، ومعىن العج رفع الصوت، حديث غريب

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يبلغون الروحاء حىت تبح حلوقهم من : وقال أبو حازم. احلج
  .كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فال يأيت الروحاء حىت يضمحل صوته: وعن سامل قال. التلبية
وجاء يف الصحيحني عن . يتهوال جيهد نفسه يف رفع الصوت زيادة على الطاقة لئال ينقطع صوته فتنقطع تلب: مسألة

لبيك اللهم لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك : "ابن عمر أن تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
والتلبية مأخوذة من قوهلم لب باملكان إذا . ٧رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن جابر" . وامللك ال شريك لك

  تك وأمرك غري خارج عن ذلك وال شارد عليك هذا وما أشبهه وكررهأنا مقيم على طاع: لزمه فكأنه قال
  ـــــــ

  .١٩حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٥٤٩حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ١
  .٢٩٢١حديث رقم : املناسك: رواه ابن ماجه يف احلج - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
  .باب رفع الصوت باإلهالل -٥٥: والنسائي يف املناسك. ١٨١٤ حديث رقم: رواه أبو دود يف املناسك - ٥
  .٢٩٢٤حديث رقم : رواه ابن ماجه يف املناسك - ٦
  .سبق خترجيه - ٧

أو ، ويسحب اإلكثار منها ورفع الصوت هبا لغري النساء وهي آكد فيما إذا عال نشزا أو هبط واديا أو مسع ملبيا
  .ر الصالة املكتوبة وباألسحار وإقبال الليل والنهارفعل حمظورا ناسيا أو لقي ركبا ويف أدبا

  ـــــــ
لبيك إن احلمد بكسر : ويقول، ألنه أراد إقامة بعد إقامة كما قالوا حنانيك أى رمحة بعد رمحة أو رمحة مع رمحة

يعين أن من فضل ، من قال بكسر األلف فقد عم ومن قال بفتحها فقد خص: األلف نص عليه أمحد قال ثعلب
  .األلف جعل احلمد على كل حال ومن فتح فمعناه لبيك؛ ألن احلمد لك أي لبيك هلذا السبب كسر
قال رسول : على كل حال؛ ملا روى ابن ماجه عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال" ويستحب اإلكثار منها: "مسألة

بت بذنوبه فعاد كيوم ولدته ما من مسلم يضحي هللا ويليب حىت تغيب الشمس إال غا: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
؛ ألهنن عورة فاإلخفاء يف حقهن استر "للنساء"ملا سبق وال يستحب ذلك " رفع الصوت هبا"يستحب " و". "أمه
  .هلن

أو مسع ملبيا أو فعل حمظورا ناسيا أو لقي راكبا ويف أدبار الصالة : وهي آكد إذا عال نشزا أو هبط واديا: "مسألة
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب يف حجته إذا لقي راكبا أو عال أكمة أو : ر قالملا روى جاب" وباألسحار

كانوا يستحبون التلبية دبر الصالة املكتوبة : وقال إبراهيم النخعي. هبط واديا ويف أدبار املكتوبة ومن آخر الليل



  .وإذا هبط واديا وإذا عال نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته
  ـــــــ
  ".٢٩٢٥: "حديث رقم: احلج: رواه أبن ماجه يف -١

  باب حمظورات اإلحرام
  حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثالثة منها دم ويف كل: األول والثاين: وهي تسعة

  ـــــــ
  باب حمظورات اإلحرام

" ام وهو ربع الصاعففي ثالثة منها دم ويف كل واحد مما دوهنا مد طع: حلق الرأس وقلم الظفر: وهي تسعة: "مسألة
َوال َتْحِلقُوا {: واألصل فيه قول اهللا سبحانه، أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع عن أخذ شعره إال من عذر

وروى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ١} ُرُؤوَسكُْم َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه
احلق : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، نعم يا رسول اهللا: ؟ قال"يك هوام رأسكلعلك تؤذ: "أنه قال له

وهذا يدل على أن احللق قبل ذلك حمرم وشعر  ٢". رأسك وصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني أو انسك شاة
  .الرأس واجلسد يف ذلك سواء

  ـــــــ
  .سورة البقرة ١٩٦آية  -١
  ".٨٤: "حديث رقم: احلج: و مسلم يف". ١٨١٤"حديث رقم : صراحمل: رواه البخاري يف -٢

واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع وإن خرج يف عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينه أو انكسر ظفره 
  .فقصه فال شيء عليه

  ية عليهلبس املخيط إال أن ال جيد إزارا فيلبس سراويل أو ال جيد نعلني فيلبس خفني وال فد: الثالث
  ـــــــ

وأمجعوا على أن احملرم ممنوع من تقليم أظفاره إال من عذر؛ وألن قطع األظفار إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة 
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم : قال ابن املنذر. الشعر إال أن ينكسر فله إزالته من غري فدية

والقدر الذي . ألنه يؤذيه ويؤمله أشبه الشعر يطلع يف عينه والصائل يصول عليهأن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر؛ 
هذا املذهب ألنه شعر آدمي يقع عليه اسم اجلمع املطلق : قال القاضي. جيب به الدم أن حيلق ثالث شعرات فصاعدا

ر اخلرقي؛ ألهنا كثري وعنه أن القدر الذي جيب به الدم أربع شعرات وهو اختيا، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع
  .فوجب هبا الدم كالربع فصاعدا

والفدية الواجبة حبلق الشعر هي املذكورة يف حديث كعب بن عجرة وقد سبق وهي على التخيري ألنه ذكرها : فصل
  .بلفظ أو وهي على التخيري

منت مجلته ضمنت ويف كل واحدة فما دوهنا مد من طعام يكون ضمانا هلا يعين ما دون الثالث؛ ألن ما ض: فصل
وعنه يف الشعرة درهم ويف الشعرتني ، وعنه يف كل شعرة قبضة من طعام روي ذلك عن عطاء، أبعاضه كالصيد

  .درمهني واألول أوىل ملا سبق واألظفار كالشعر ومقيسة عليها



. ا سبقمل" وإن خرج يف عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفر فقصه فال شيء عليه: "مسألة
: قال ابن املنذر" الثالث لبس املخيط إال أن ال جيد إزارا فيلبس سراويل أو ال جيد نعلني فيلبس خفني وال فدية عليه"

واألصل يف هذا ما روى ابن . أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من لبس القميص والسراويل واخلفاف والربانس
ما يلبس احملرم من الثياب؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ليه وسلمعمر أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا ع

ال تلبسوا القمص وال العمائم وال السراويالت وال الربانس وال اخلفاف إال أحد ال جيد نعلني فليلبس : "وسلم
. ١فق عليهمت". وال تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران وال الورس، اخلفني وليقطعهما من أسفل من الكعبني

من مل جيد نعلني : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب بعرفات: وروى ابن عباس رضي اهللا عنه قال
  وهو ظاهر يف إسقاط الفدية ألنه مل يذكرها. ٢متفق عليه". فليلبس اخلفني ومن مل جيد إزارا فليلبس سراويل احملرم

  ـــــــ
  ٢، ١رقم : ومسلم يف احلج. ١٥٤٢حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ١
  .٤، ٣حديث رقم : املصدر عاليه: رواه مسلم يف - ٢

قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا : السادس. الطيب يف بدنه وثيابه: اخلامس. تغطية الرأس واألذنان منه: الرابع
املباشرة لشهوة : الثامن. فدية فيهعقد النكاح حرام وال : السابع. وأما األهلي فال حيرم وأما صيد البحر فإنه مباح

  فيما دون
  ـــــــ

أمجع أهل العلم على أن : قال ابن املنذر. ال نعلم يف هذا خالفا بني أهل العلم" تغطية الرأس واألذنان منه: الرابع"
يف احملرم  وقوله، احملرم ممنوع من ختمري رأسه واألصل فيه هني النيب صلى اهللا عليه وسلم عن لبس العمائم والربانس

علل منع تغطية رأسه . أخرجه البخاري. ١" ال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا: "الذي وقصته راحلته
إحرام الرجل يف رأسه وإحرام املرأة يف : ببقائه على إحرامه فعلم أن احملرم ممنوع من ذلك وكان ابن عمر يقول

. أي حيرم تغطيتهما". واألذنان من الرأس: "وفائدة قوله. رأسه بالسريوإنه عليه السالم هنى أن يشد احملرم ، وجهها
  .٢" األذنان من الرأس: "وقد قال عليه السالم

وقد قال النيب صلى اهللا عليه ، أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من الطيب" الطيب يف بدنه وثيابه: اخلامس"
فلما منع امليت ". ال متسوه بطيب: "ويف لفظ ملسلم، ٣متفق عليه". ال حتنطوه: "وسلم يف احملرم الذي وقصته راحلته
وعليه الفدية لذلك ومعىن الطيب كل ما يعد للشم كاملسك والكافور ، الطيب إلحرامه كان احلي أوىل بذلك

  .والعنرب والغالية والزعفران وما أشبه ذلك مما تطيب رائحته
ال خالف بني أهل العلم يف حترمي قتل الصيد واصطياده على  "قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا: السادس"

. ٥} َوُحرَِّم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الَْبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً{: وقال تعاىل. ٤} الَ تَقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم{: احملرم وقد قال سبحانه
وأما صيد البحر "، واحلرام ليس بصيد أيضا ألنه حمرموإمنا حرم الصيد ، ؛ ألنه ليس بصيد"وأما األهلي فال حيرم"

  .}أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ الَْبْحرِ َوطََعاُمُه مََتاعاً لَكُْم َوِللسَّيَّارَِة{: قال سبحانه". فإنه مباح
من رواية . متفق عليه". ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب: "لقوله عليه السالم" عقد النكاح حرام: السابع"
وإن زوج أو تزوج فال فدية عليه؛ ألنه عقد فسد ألجل اإلحرام ، هنى والنهي يقتضي التحرمي، مان رضي اهللا عنهعث

  .فلم جتب به الفدية كشراء الصيد
  ـــــــ



  .سبق خترجيه - ١
  .إسناده صعيف: وقال يف الزوائد. ٤٤٥حديث رقم : الطهارة: رواه ابن ماجه يف - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .املائدة ٩٥آية  - ٤
  .سورة املائدة ٩٦آية - ٥

الوطء يف الفرج فإن كان قبل التحلل األول : التاسع. وإال ففيها شاة وحجه صحيح، الفرج فإن أنزل هبا فعليه بدنة
وجيب على اجملامع بدنة وإن كان بعد التحلل األول ففيه شاة ، فسد احلج ووجب املضي يف فاسده واحلج من قابل

  وحيرم من
  ـــــــ

ال نعلم " وإن مل ينزل فعليه شاة وحجه صحيح، املباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل هبا فعليه بدنة: الثامن"
كاللمس واملباشرة ال ، أحدا قال بفساد حجه؛ وألهنا مباشرة فيما دون الفرج عريت عن اإلنزال فلم يفسد هبا احلج

هتك اإلحرام بذلك الفعل كما لو تطيب أو لبس والفدية توجب االغتسال فأشبهت اللمس وعليه الفدية؛ ألنه 
فأما إن أنزل فعليه بدنة ألنه مجاع اقترن به اإلنزال ، شاة؛ ألهنا مالمسة مل يقترن هبا اإلنزال فأشبه ملس ما دون الفرج

ألنه إحدامها ال يفسد نص عليه أمحد؛ ، فأوجب بدنة كما لو كان يف الفرج وهل يفسد حجه بذلك على روايتني
يفسد نص عليه ألهنا عبادة يفسدها الوطء : الثانية. استمتاع ال جيب بنوعه احلد فال يفسد به احلج كما لو مل ينزل
األصل عدم اإلفساد : ومن نصر األوىل قال. فأفسدها اإلنزال عن مباشرة كالصائم اختارها أبو بكر واخلرقي

ولذلك ال خيتلف احلال فيه بني اإلنزال أو ، ه به فإنه أعظمواجلماع إمنا هو الوطء يف الفرج وال يصح إحلاق غري
مع أن شرط القياس التساوي وال ، عدمه وجيب بنوعه احلد ويتعلق به اثنا عشر حكما فكيف يلحق به ما دونه

كذلك يفسد باإلنزال بتكرر النظر واملذي إذا ملس . يصح قياسه على الصيام فإن الصيام خيالف احلج يف املفسدات
واحلج ال يفسده إال الوطء فكيف يصلح إحلاقه به وال حجة فيه من نص وال ، فسده األكل والشرب وغريمهاوي

  .إمجاع فال يثبت فيه حكم اإلفساد
أما " الوطء يف الفرج فإن كان قبل التحلل األول فسد احلج ووجب املضي يف فاسده واحلج من قابل: والتاسع"

أمجع أهل العلم على أن احلج ال يفسد بإتيان : قال ابن املنذر. س فيه خالففساد احلج يف اجلماع يف الفرج فلي
إين وقعت على : واألصل يف ذلك ما روي عن ابن عمر أن رجال سأله فقال، شيء يف حال اإلحرام إال اجلماع

فإذا ، أفسدت حجك انطلق أنت وامرأتك مع الناس فاقض ما يقضون وحل إذا حلوا: فقال. امرأيت وحنن حمرمان
، كان العام املقبل فحج أنت وامرأتك وأهديا هديا فإن مل جتدا هديا فصوما ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتما

وروى حديثهم األثرم يف سننه وزاد يف . وكذلك قال ابن عباس وعبد اهللا بن عمرو ومل يعرف هلم خمالف يف عصرهم
قول ابن عباس : قال ابن املنذر. معان حىت يقضيا حجهماويفترقان من حيث حيرمان وال جيت: حديث ابن عباس

  .وروي ذلك عن عمر رضي اهللا عنه، أعلى شيء روي فيمن وطئ يف حجه
روي ذلك عن ابن عباس؛ ألنه مجاع صادف إحراما تاما فوجبت به البدنة كبعد " وجيب على اجملامع بدنة: "مسألة

وإن كان بعد التحلل األول ففيه شاة "، ن قد وطئ يف إحرام تامالوقوف هذا إذا وطئ قبل التحلل األول؛ ألنه يكو
  وحيرم من التنعيم ليطوف



وال يفسد النسك بغريه واملرأة كالرجل إال أن إحرامها يف ، وإن وطئ يف العمرة أفسدها، التنعيم ليطوف حمرما
  .وجهها وهلا لبس املخيط

  ـــــــ
من شهد صالتنا هذه ووقف : "قول النيب صلى اهللا عليه وسلموال يفسد حجه وهو قول ابن عباس وذلك ل" حمرما

وألن احلج عبادة . رواه أبو داود، "معنا حىت ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه
نه وطء هلا حتلالن فوجود املفسد بعد حتللها األول ال يفسدها كما بعد التسليمة األوىل يف الصالة والواجب شاة أل

مل يفسد احلج فلم يوجب الفدية كما لو وطئ دون الفرج إذا مل ينزل؛ وألن حكم اإلحرام خف بالتحلل األول 
وحيرم من التنعيم ألن إحرامه فسد بالوطء كما يفسد به قبل ، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب اإلحرام التام

يح؛ ألن الطواف ركن فيجب أن يأيت به يف إحرام التحلل األول فيجب أن حيرم ليأيت بالطواف يف إحرام صح
  .وإمنا لزمه أن حيرم من التنعيم ليجمع فيه بني احلل واحلرم مث يطوف للزيارة ويسعى ويتحلل، صحيح كالوقوف

أمجع أهل العلم على أن احلج ال : قال ابن املنذر". وإن وطئ يف العمرة أفسدها وال يفسد النسك بغريه: "مسألة
  .ن شيء يف حال اإلحرام إال اجلماع والعمرة كاحلجيفسد بإتيا

وذلك ألن أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم " واملرأة كالرجل إال أن إحرامها يف وجهها وهلا لبس املخيط: "مسألة
فما ثبت يف حق الرجل فمثله يف حق املرأة لكن استثىن منه لبس ، احملرم باجتناب شيء يدخل فيه الرجال والنساء

فأبيح هلا هذا وهلذا ، ط والتظليل مبالغة يف ستر املرأة؛ ألهنا عورة كلها إال وجهها فتجردها يفضي إىل انكشافهااملخي
قال ابن . ومل يبح عقد الرداء وهذا مما ال نعلم فيه خالفا، أحبنا للمحرم عقد اإلزار لئال يسقط فتنكشف العورة

وأمجع أهل ، ن املرأة ممنوعة مما منع عنه الرجال إال بعض اللباسأمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أ: املنذر
ويف حديث ابن عمر أنه مسع رسول . العلم على أن للمحرمة لبس القميص والدرع والسراويالت واخلمر واخلفاف

لوان وتلبس بعد ذلك ما أحبت من أ. هنى النساء يف إحرامهن عن لبس القفازين والنقاب: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف وهذا صريح واملعين باللبس هاهنا املخيط من 

إحرامها يف وجهها يعين أن املرأة : وقوله، القميص والدروع والسراويالت وما يستر الرأس واخلفاف وحنو ذلك
وال نعلم يف هذا اختالفا إال ما روي عن ، ة رأسهكما حيرم على الرجل تغطي، حيرم عليها يف اإلحرام تغطية وجهها

قال ابن املنذر وحيتمل أن يكون معىن هذا كما قالت عائشة وهو ما روى أبو داود . أمساء أهنا كانت تغطي وجهها
كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا حاذوا بنا : واألثرم عن عائشة قالت

وألن باملرأة حاجة إىل  ١وهذا لفظ أيب داود. إحدانا جلباهبا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه سدلت
  .ستر وجهها فال حيرم علية ستره على اإلطالق كالعورة من الرجل

  باب الفدية
  :وهي على ضربني

أيام أو طعام ثالثة آصع من متر  على التخيري وهي فدية األذى واللبس والطيب فله اخليار بني صيام ثالثة: أحدمها
  لستة مساكني أو ذبح شاة وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم

  ـــــــ
  باب الفدية



أحدمها على التخيري وهي فدية األذى واللبس والطيب فله اخليار بني صيام ثالثة أيام أو : وهي على ضربني: "مسألة
أما فدية األذى فهي على التخيري ملا سبق يف حمظورات " إطعامه ثالثة آصع من متر لستة مساكني أو ذبح شاة
وأما فدية اللبس والطيب فهي مقيسة على فدية األذى ، اإلحرام من اآلية وحديث كعب بن عجرة املتفق عليه

لكونه ترفه بذلك يف إحرامه فلزمته الفدية كاملترفه حبلق شعره وال فرق بني قليل الطيب وكثريه وقليل اللبس 
  .ألنه معىن حصل به االستمتاع باحملظور فاعترب جمرد الفعل كالوطء وكثريه؛

  .وكذلك احلكم يف كل دم وجب لترك واجب يعين أن ذلك على التخيري ال على الترتيب
وقال اهللا ، أمجع أهل العلم على وجوب اجلزاء على احملرم بقتل الصيد" وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم: "مسألة
. ١} ا قََتلَ ِمَن النََّعمِأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَنُْتْم ُحُرٌم َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم ُمَتَعمِّداً فَجََزاٌء ِمثْلُ َمَيا {: سبحانه

مه فمن قتل الصيد ابتداء من غري سبب يبيح قتله ففيه اجلزاء فأما إن اضطر إىل أكله فيباح له أكله بال خالف نعل
ويلزمه ضمانه؛ ألنه قتله حلاجة نفسه ودفع األذى عنه من غري معىن حدث يف الصيد يقتضي قتله فلزمه جزاؤه 

وإن صال عليه فلم يقدر على دفعه إال بقتله فله قتله وال ضمان عليه؛ ألنه أجلأه إىل ، كحلق الرأس لدفع األذى عنه
ن سبع أو شبكة فتلف بذلك فال ضمان عليه؛ ألنه فعل قتله فلم جيب ضمانه كاآلدمي الصائل ولو خلص صيدا م

  .أبيح حلاجة احليوان فلم يضمن ما تلف به كما لو داوى ويل الصيب فمات بذلك
  جعل: وال فرق بني العامد واملخطئ يف وجوب اجلزاء ملا روى جابر قال: مسألة

  ـــــــ
  .سورة املائدة ٩٥آية  - ١

  امة ففيها شاة والنعامة فيها بدنة ويتخري بنيإال الطائر فإن فيه قيمته إال احلم
  ـــــــ

. مثنه ومل يفرق: وقال يف بيض النعام يصيده احملرم، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الضبع يصيده احملرم كبشا
ْن قََتلَُه َوَم{: وألنه ضمان إتالف أشبه مال اآلدمي وعنه ال كفارة يف اخلطأ ألن اهللا سبحانه قال. ١روامها ابن ماجه
  .فدليل خطابه أنه ال جزاء على اخلاطئ} ِمْنكُْم ُمَتَعمِّداً

أن يكون مباح األكل ال مالك له ممتنعا قاله بعض أهل اللغة فيخرج منه ما ال : والصيد ما مجع ثالثة أشياء: مسألة
محرم ذحبه وأكله حيل أكله كسباع البهائم واملستخبث من احلشرات وما عليه ملك فما ليس بوحشي يباح لل

واالعتبار يف ذلك باألصل ال باحلال فلو ، كبهيمة األنعام واخليل والدجاج ال نعلم بني أهل العلم يف هذا خالفا
  .استأنس الوحشي وجب فيه اجلزاء ولو توحش اإلنسي مل جيب فيه جزاء وهلذا وجب يف احلمام اعتبارا بأصله

أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَكُْم َوِللسَّيَّاَرةِ {: لقوله سبحانه والواجب يف صيد الرب دون صيد البحر: مسألة
إذا ثبت هذا فجزاء الصيد مثله من هبيمة األنعام وهي اإلبل والغنم؛ لقوله . }َوُحرَِّم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبرِّ َما ُدمُْتْم ُحرُماً

وليس املراد حقيقة املماثلة فإهنا ال تتحقق بني النعم والصيد لكن أريد املماثلة . }لَ ِمَن النََّعمِفَجََزاٌء ِمثْلُ َما قََت{: تعاىل
من حيث الصورة واملشاهبة من وجه وكونه أقرب هبيمة األنعام به شبها؛ ألن الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعوا على 

يف النعامة بدنة وحكم أبو عبيدة وابن : عاويةوجوب املثل فقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس وم
  .وحكم عمر وعلي يف الظيب بشاة وحكموا يف احلمام بشاة، عباس يف محار الوحش بدنة

، يف موضعه وهذا هو األصل يف الضمان بدليل سائر املضمونات من األموال" إال الطائر فإن فيه قيمته: "مسألة
  .أتلف مال آدمي قوم يف موضع اإلتالف كذا هاهناوتعترب القيمة يف موضع اإلتالف كما لو 



  .ملا سبق من قضاء الصحابة رضي اهللا عنهم" إال احلمامة ففيها شاة والنعامة فيها بدنة: "مسألة
وعن أمحد أهنا ، "ويتخري بني إخراج املثل وتقوميه بطعام فيطعم كل مسكني مدا أو يصوم عن كل مد يوما: "مسألة

ثل أوال فإن مل جيد أطعم فإن مل جيد صام روي حنوه عن ابن عباس رضي اهللا عنه؛ ألن هدي على الترتيب فيجب امل
  املتعة على الترتيب وهذا

  ـــــــ
  .والثاين ضعيف. ٣٠٨٦، ٣٠٨٥حديث رقم : روامها ابن ماجه يف احلج - ١

  إخراج املثل وتقوميه بطعام فيطعم كل مسكني مدا أو يصوم عن كل مد يوما
وفدية ، املتمتع يلزمه شاة فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع:على الترتيب وهو: الضرب الثاين

  .اجلماع بدنة فإن مل جيد فصيام كصيام املتمتع
  وكذلك احلكم يف دم الفوات

  ـــــــ
ألن من قدر على اإلطعام آكد منه فإنه يفعل حمظورا وعنه ال طعام يف الكفارة وإمنا ذكر يف اآلية ليعدل به الصيام؛ 

َهْدياً َباِلغَ الْكَْعَبِة أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم {: كذا قال ابن عباس ودليل الرواية األوىل قوله سبحانه: قدر على الذبح قال
ا كل شيء أوفهو خمري وأما م: و أو يف األمر للتخيري روي عن ابن عباس قال، ١} َمَساِكَني أَْو َعْدلُ ذَِلكَ ِصَياماً

  .كان فإن مل جيد فهو لألول األول؛ وألن هذه الفدية جتب بفعل حمظور فكان خمريا بني ثالثتها كفدية األذى
وإن اختار }، َهْدياً بَاِلغَ الْكَْعَبِة{: فإذا اختار املثل ذحبه وتصدق به على مساكني احلرم ألن اهللا سبحانه قال: مسألة

م بالطعام ويتصدق به على املساكني كل مسكني مد من الرب كما يدفع إليهم اإلطعام فإنه يقوم املثل بدراهم والدراه
وإن اختار الصيام صام عن كل مد يوما ألهنا كفارة دخلها الصيام واإلطعام فكان اليوم يف مقابلة املد ، كفارة اليمني

  .هللا عنهوعنه يصوم عن كل نصف صاع يوما روي عن ابن عباس واحتج به أمحد رضي ا، ككفارة الظهار
؛ "التمتع يلزمه شاة فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع: على الترتيب وهو:الضرب الثاين: "مسألة

ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة  فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرةِ إِلَى الَْحجِّ فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ{: لقوله سبحانه
  . ٢} إِذَا َرَجعُْتْم

ملا سبق من إمجاع الصحابة وكذلك احلكم يف البدنة " وفدية اجلماع بدنة فإن مل جيد فصيام كصيام املتمتع: "سألة
  .الواجبة باملباشرة بالقياس على البدنة الواجبة بالوطء

إذا كان عام : عنه قال هلبار بن األسود ملا فاته احلجألن عمر رضي اهللا ، "وكذلك احلكم يف دم الفوات: "مسألة
رواه األثرم . قابل فاحجج فإن وجدت سعة فأهد فإن مل جتد فصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعت إن شاء اهللا

وعنه ال هدي عليه ألنه لو لزمه هدي لزم احملصر هديان بالفوات واإلحصار واألول أصح؛ ألنه قول عمر ومجاعة 
وعنه ال قضاء عليه إن كانت نفال فيخرج اهلدي يف عامه فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة ، الصحابة من

  إذا رجع
  ـــــــ

  .سورة املائدة ٩٥آية  - ١
  سورة البقرة ١٩٦آية  - ٢



فإن كفر ، احدةواحملصر يلزمه دم فإن مل جيد فصيام عشرة أيام ومن كرر حمظورا من جنس غري قتل الصيد فكفارة و
عن األول قبل فعل الثاين سقط حكم ما كفر عنه وإن فعل حمظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة واحللق والتقليم 

  والوطء وقتل
  ـــــــ

 }،فَإِنْ أُْحِصرُْتْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: لقوله سبحانه" واحملصر يلزمه دم فإن مل جيد فصيام عشرة أيام: "مسألة
وثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا يف احلديبية أن ينحروا وحيلقوا وحيلوا فإن مل جيد 

  .صام عشرة أيام؛ ألنه دم واجب لإلحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم املتمتع والطيب واللباس
مثل من حلق مث حلق أو لبس مث لبس  وذلك" ومن كرر حمظورا من جنس غري قتل الصيد فكفارة واحدة: "مسألة

وجتزئه كفارة واحدة؛ ألهنا تتداخل فهي كاحلدود ، أو تطيب مث تطيب فاحلكم فيه كما لو فعل ذلك دفعة واحدة
فصار كأنه مل يفعله وثبت ملا بعده حكم " فإن كفر عن األول قبل فعل الثاين سقط حكم ما كفر عنه. "واألميان

فأما ما ، ا من حمظورات اإلحرام الاليت ال يزيد الواجب فيها بزيادهتا وال يتقدر بقدرهااملنفرد وهكذا لو كرر شيئ
يتقدر الواجب بقدره وهو إتالف للصيد فإن يف كل واحد منها له جزاؤه سواء فعل جمتمعا أو متفرقا وال يتداخل 

مثل إن لبس للربد مث لبس -ره ألسباب حبال ما مل يكفر عن األول قبل فعل الثاين ملا سبق وعن أمحد رمحه اهللا إن كر
  .فكفارات وإن كان لسبب واحد فكفارة واحدة -للحر مث لبس للمرض

وذلك مثل إن حلق وقلم ولبس وتطيب ووطئ فعليه لكل " وإن فعل حمظورا من أجناس فلكل واحد كفارة: "مسألة
ودليل ، واحد ففي كل واحد دم وعنه إن مس طيبا ولبس وحلق فكفارة وإن فعل ذلك واحدا بعد، واحد كفارة

  .األوىل أنه فعل حمظورات من أجناس فلم تتداخل أجزاؤها كاحلدود املختلفة واألميان املختلفة
يعين يف وجوب الضمان؛ ألنه ضمان إتالف " واحللق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه: "مسألة

. نه وطء يف عبادة فاستوى عمده وسهوه كالوطء يف رمضانفاستوى عمده وخطؤه كمال اآلدمي وأما الوطء؛ فأل
إذا أتى : ثالثة يف احلج العمد والنسيان سواء: قال سفيان: قال أمحد رمحه اهللا". وسائر احملظورات ال شيء يف سهوه"

شعر وال، إذا جامع أهله بطل حجه ألنه شيء ال يقدر على رده: قال أمحد. أهله وإذا أصاب صيدا وإذا حلق رأسه
والصيد إذا قتله فقد ذهب ال يقدر على رده فهذه الثالثة العمد واخلطأ ، إذا حلقه فقد ذهب ال يقدر على رده

وكل شيء من النسيان بعد الثالثة فهو يقدر على رده مثل إذا غطى احملرم رأسه مث ذكر ألقاه ، والنسيان فيها سواء
وعنه أن الفدية تلزم اجلميع ألنه هتك حرمة ، ه شيءوليس عليه شيء أو لبس خفا نزعه وليس علي، عن رأسه

  :ودليل األوىل عموم قوله عليه السالم، اإلحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم األظافر

وكل هدي أو إطعام فهو ملساكني احلرم إال فدية ، الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر احملظورات ال شيء يف سهوه
  .املوضع الذي حلق به وهدي احملصر ينحره يف موضعه األذى فإنه يفرقها يف

  وأما الصيام فيجزئه بكل مكان
  ـــــــ

  .١" رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"
 الطعام كاهلدي يف. }ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيِت الَْعِتيقِ{: ؛ لقوله سبحانه"وكل هدي أو إطعام فهو ملساكني احلرم: "مسألة

اهلدي والطعام مبكة والصوم حيث شاء؛ وألنه طعام يتعلق باإلحرام : اختصاصه مبساكني احلرم؛ لقول ابن عباس
  .فأشبه حلم اهلدي



وهم الذين جيوز دفع الزكاة ، ومساكني احلرم من كان فيه سواء كان من أهله أو واردا إليه كاحلاج وغريه: مسألة
  .إليهم
واحتج حبديث علي حني ذبح عن احلسني ، نص عليه" فرقها يف املوضع الذي حلق فيهإال فدية األذى فإنه ي: "مسألة

  .بالسقيا؛ وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية يف احلديبية ومل يأمره ببعثه إىل احلرم
وروي ، داياهم باحلديبية؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حنروا ه"وهدي احملصر ينحره يف موضعه: "مسألة

وهي من احلل باتفاق أهل ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنر هديه عند الشجرة اليت كانت حتتها بيعة الرضوان
وألنه موضع حتلله فكان ، ٢} َوالَْهْدَي َمْعكُوفاً أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه{: وقد دل على ذلك قوله سبحانه، السري والنقل

فمحمول على غري . ٣} َوال َتْحِلقُوا ُرؤُوَسكُْم حَتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه{: وأما قوله سبحانه، موضع ذحبه كاحلرم
أحدمها أن بلوغه حمله هو الذبح والنحر وإن كان يف احلل : إن ذلك ينصرف على وجهني: وقال ابن املنذر، احملصر

أن حمله الذبح يف احلرم : والثاين.  عليه وسلم زمن احلديبيةوذلك يف حق احملصر اقتداء مبا فعل رسول اهللا صلى اهللا
  .٤} ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيِت الَْعِتيقِ{: وذلك يف حق اآلمنني لقوله سبحانه

ال نعلم يف هذا خالفا إال يف الصيام عن هدي املتعة فإن قوما اشترطوا أن " وأما الصيام فيجزئه بكل مكان: "مسألة
الدم والطعام مبكة والصوم حيث شاء؛ ألن الصيام ال يتعدى نفعه إىل أحد فال : وقال ابن عباس، هلهيرجع إىل أ

  .معىن لتخصيصه مبكان خبالف اهلدي واإلطعام فإنه يتعدى نفعه إىل من يعطاه
  ـــــــ

  .إسناد ضعيف: ويف الزوائد. ٢٠٤٣حديث رقم : رواه ابن ماجه يف الطالق - ١
  .فتحسورة ال ٢٥آية  - ٢
  .سورة البقرة ١٩٦آية  - ٣
  .سورة احلج ٢٣آية  - ٤

  باب دخول مكة
فإذا ، يستحب أن يدخل مكة من أعالها ويدخل املسجد من باب بين شيبة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل منه

  رأى البيت رفع يديه وكرب اهللا ومحده ودعا مث يبتدئ
  ـــــــ
  باب دخول مكة

ملا روى ابن عمر أن رسول صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا " من أعالها يستحب أن يدخل: "مسألة
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا جاء مكة دخل من : وروت عائشة، ١اليت بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى

  .٢متفق عليه. أعالها وخرج من أسفلها
ويف حديث جابر الذي رواه " يب صلى اهللا عليه وسلم دخل منهويدخل املسجد من باب بين شيبة ألن الن: "مسألة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة عند ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بين شيبة ودخل : مسلم وغريه
  .املسجد
مر وابن وروي رفع اليدين عند رؤية البيت عن ابن ع" فإذا رأى البيت رفع يديه وكرب اهللا ومحده ودعا: "مسألة
: ال ترفع األيدي إال يف سبعة مواطن: "وروى أبو بكر بن املنذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال، عباس



وألن الدعاء يستحب عند رؤية . ٣" افتتاح الصالة واستقبال البيت وعلى الصفا واملروة وعلى املوقفني واجلمرتني
اللهم أنت السالم ومنك السالم حينا ربنا : أن يدعو فيقولالبيت فقد أمر برفع اليدين عند الدعاء ويستحب 

اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكرميا ومهابة وبرا وزد من عظمته وشرفه ممن حجه واعتمره ، بالسالم
عز احلمد هللا رب العاملني محدا كثريا كما هو أهله وكما ينبغي لكرمي وجهه و، تعظيما وتشريفا وتكرميا ومهابة وبرا

اللهم إنك دعوت إىل حج بيتك ، احلمد هللا الذي بلغين بيته ورآين لذلك أهال واحلمد هللا على كل حال، جالله
ذكر هذا الدعاء أبو بكر . احلرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مين واعف عين وأصلح يل شأين كله ال إله إال أنت

  .فذكرناه األثرم وبعضه مروي عن سعيد بن املسيب وهو يليق باملكان
مث يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا فيضطبع بردائه فيجعل : "مسألة

وتبقى كتفه اليمىن مكشوفة وهو مستحب يف طواف القدوم؛ ملا روى " وسطه حتت عاتقه األمين وطرفيه على األيسر
  أبو دود وابن ماجه عن

  ـــــــ
  .١٥٧٦حديث رقم : ي يف احلجرواه البخار - ١
  .٢٢٤حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٥٧٧حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٢
  .سبق خترجيه - ٣

بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا فيضطبع برادئه فيجعل وسطه حتت عاتقه 
بسم اهللا واهللا أكرب اللهم إميانا بك : األسود فيستلمه ويقبله ويقولاألمين وطرفيه على عاتقه األيسر ويبدأ باحلجر 

  .وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم
  مث يأخذ عن ميينه وجيعل البيت عن

  ـــــــ
يت وجعلوا أرديتهم حتت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة فرملوا بالب: يعلى بن أمية

  .١آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى
رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا : قال أسلم" ويقبله"وهو أن ميسحه بيده " ويبدأ باحلجر األسود فيستلمه: "مسألة

م قبلك إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: عنه قبل احلجر وقال
استقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم احلجر مث وضع : وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال. ٢متفق عليه، ما قبلتك

. ٣" يا عمر ها هنا تسكب العربات: "فإذا هو بعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال، شفتيه عليه يبكي طويال
بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد بسم اهللا واهللا أكرب اللهم إميانا : "عند استالمه" ويقول"

  ".صلى اهللا عليه وسلم
مث يأخذ عن ميينه وجيعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل يف الثالثة األول من احلجر إىل احلجر وميشي : "مسألة

يف األشواط الثالثة األول ومعىن الرمل إسراع املشي مع مقاربة اخلطى من غري وثب وهو سنة ، "يف األربعة األخر
من طواف القدوم ال نعلم يف ذلك خالفا بني أهل العلم وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رمل ثالثا ومشى 

وسبب الرمل ، ٥وحديث جابر من أفراد مسلم، ٤رواه جابر وابن عباس وابن عمر يف أحاديث متفق عليها. أربعا
إن حممدا وأصحابه ال يستطيعون أن : هللا عليه وسلم قدم مكة فقال املشركونأن النيب صلى ا: فيما روى ابن عباس

فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرملوا ثالثا وميشوا : يطوفوا بالبيت من اهلزال وكانوا حيسدونه قال



  أليس احلكم إذا تعلق بعلة زال: فإن قيل ٦رواه مسلم، أربعا
  ـــــــ

  .١٨٨٤حديث رقم : احلج رواه أبو داود يف - ١
  .٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٨ومسلم يف احلج حديث رقم . ١٥٩٧حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٢
يف إسناده حممد بن عون اخلراساين ضعفه ابن : قال يف الزوائد. ٢٩٤٥حديث رقم : رواه ابن ماجه يف احلج - ٣

  .وغريمها، معني وأبو حامت
  .٢٣٣. ٢٣١. ٢٣٠حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٦٠٤رقم حديث : رواه البخاري يف احلج - ٤
  .٢٣٦، ٢٣٥حديث رقم : رواه مسلم يف احلج - ٥
  .٢٣٧حديث رقم : املصدر عاليه - ٦

يساره فيطوف سبعا يرمل يف الثالثة األول من احلجر إىل احلجر وميشي يف األربعة األخر وكلما حاذى الركن 
  يقولاليماين واحلجر استلمهما وكرب وهلل و

  ـــــــ
، بزواهلا؟ فاجلواب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد رمل واضطبع يف حجة الوداع بعد الفتح ثبت أهنا سنة ثانية

رمل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عمره كلها ويف حجه وأبو بكر وعمر وعثمان واخللفاء من : وقال ابن عباس
. ٢أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمل من احلجر متفق عليه :وروى ابن عمر، ١رواه أمحد يف املسند، بعدهم

  .٣متفيق عليه. رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمل من احلجر حىت انتهى إليه: ويف مسلم عن جابر قال
، وال يسن الرمل واالضطباع يف غري األشواط الثالثة من طواف القدوم أو طواف العمرة إن كان معتمرا: مسألة

  .ن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إمنا رملوا واضطبعوا يف طواف القدومأل
كان رسول اهللا صلى اهللا : ألن ابن عمر قال" وكلما حاذى الركن اليماين واحلجر استلمهما وكرب وهلل: "مسألة

وروى ، مر يفعلهوكان ابن ع: قال نافع. عليه وسلم ال يدع أن يستلم الركن اليماين واحلجر األسود يف طوافه
ويقول . "طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعري كلما أتى الركن أشار إليه وكرب: البخاري عن ابن عباس قال

؛ ملا روى اإلمام أمحد يف املناسك عن عبد " ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار: بني الركنني
ربنا آتنا يف الدنيا : "صلى اهللا عليه وسلم يقول بني ركن بين مجح والركن األسوداهللا بن السائب أنه مسع النيب 

: وروى ابن ماجه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، ٤" حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
افية يف الدنيا واآلخرة ربنا اللهم إين أسألك العفو والع: سبعون ألف ملك فمن قال -يعين الركن اليماين -وكل به "

ملا روي عن ابن " ويدعو يف سائره مبا أحب. "٥" آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمني
اللهم قنعين مبا رزقتين واخلف يل على كل غائبة خبري ويستحب أن : عباس أنه كان إذا جاء إىل الركن اليماين قال

حجا مربورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت األعز  اللهم اجعله: يقول
كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه : قال. رب قين شح نفسي وعن عروة: األكرم وكان عبد الرمحن بن عوف يقول

قال رسول اهللا : شةال إله إال أنت وأنت حتيينا بعد ما أمتنا ويستحب اإلكثار من ذلك قالت عائ: وسلم يقولون
  إمنا جعل الطواف: "صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
  .رواه أمحد يف املسند - ١



  .٢٣٣حديث رقم : رواه مسلم يف احلج - ٢
  .٢٣٥حديث رقم : املصدر عاليه - ٣
  .٤١١و ، ٢٨٨و ٢٧٧و ٢٤٧، ٢٠٩و ، ٢٠٨، ١٠٧، ٣/١٠١رواه أمحد يف املسند  - ٤
  .٢٩٥٧حديث رقم  :رواه ابن ماجه يف املناسك - ٥

مث يصلي ، ويدعو يف سائره مبا أحب" . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار: "بني الركنني
مث خيرج إىل الصفا من بابه فريقى عليه ويكرب اهللا ويهلله ويدعوه مث . ركعتني خلف املقام ويعود إىل الركن فيستلمه

  ينزل فيمشي إىل
  ـــــــ

ورواه األثرم  ١حديث حسن صحيح: قال الترمذي. بيت وبني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا تعاىلبال
  .وابن املنذر

حىت إذا أتينا البيت : روى جابر يف صفة حج النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" مث يصلي ركعتني خلف املقام: "مسألة
. ٢} َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراِهيَم ُمصَلًّى{: تقدم إىل مقام إبراهيم فقرأ معه استلم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا مث

وال أعلمه إال ذكره عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف : قال حممد بن علي، فجعل املقام بينه وبني البيت
ومهما قرأ فيهما بعد الفاحتة جاز وحيث ركعهما جاز فإن . }نَقُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرو{و } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: الركعتني

رواه أمحد والبخاري وال بأس أن يصليهما إىل غري سترة فإن النيب صلى اهللا عليه . ابن عمر ركعهما بذي طوى
  .وسلم صالمها والطواف بني يديه ليس بينهما شيء وكذلك سائر الصلوات ىف مكة ال يعترب هلا سترة

يعود : يعين إذا فرغ من ركعيت الطواف وأراد أن خيرج إىل الصفا فقال أمحد" ود إىل الركن فيستلمهويع: "مسألة
واألصل فيه فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم له ذكره ، وكان ابن عمر يفعل ذلك وال نعلم فيه خالفا، فيستلم احلجر

  .جابر يف صفة حج النيب صلى اهللا عليه وسلم
مث خرج من الباب : قال جابر، "الصفا من بابه فريقى عليه ويكرب اهللا عز وجل ويهلله ويدعوهمث خيرج إىل : "مسألة

فبدأ بالصفا فرقي عليه حىت رأى " أبدأ مبا بدأ اهللا به"} إِنَّ الصَّفَا َوالَْمرَْوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه{فلما دنا قرأ ، إىل الصفا
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل : "لالبيت فاستقبل القبلة فوحد اهللا وكربه وقا

مثل هذا : مث دعا بني ذلك وقال، "وهزم األحزاب وحده، ونصر عبده، ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده، شئ قدير
 وال نعبد إال إياه ال إله إال اهللا: وكان ابن عمر يقوم على الصفا فيكرب سبع مرات ثالثا ثالثا مث يقول، ثالث مرات

اللهم ، اللهم جنبين حدودك، اللهم اعصمين بدينك وطاعتك وطاعة رسولك، خملصني له الدين ولو كره الكافرون
اللهم حببين إليك وإىل مالئكتك وأنبيائك ، اجعلين ممن حيبك وحيب مالئكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصاحلني

  سرى وجنبين العسرى واغفر يل يف اآلخرة واألوىلاللهم يسرين للي، ورسلك وعبادك الصاحلني
  ـــــــ

  .١٨٨٨حديث رقم : رواه أبو داود يف احلج - ١
  .سورة البقرة ١٢آية  - ٢

العلم مث يسعى إىل العلم األخر مث ميشي حىت يأيت املروة فيفعل كفعله على الصفا مث ينزل فيمشي يف موضع مشيه 
يفتتح بالصفا وخيتم ، شواط حيتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعيةويسعى يف موضع سعيه حىت يكمل سبعة أ



  مث يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل إال املتمتع إن كان معه هدي والقارن، باملروة
  ـــــــ

اللهم إنك قلت وقولك احلق ، واجعلين من أئمة املتقني واجعلين من ورثة جنة النعيم واغفر يل خطيئيت يوم الدين
اللهم إذ هديتين لإلسالم فال تنزعين منه وال تنزعه مين حىت توفاين ، وإنك ال ختلف امليعاد} ونِي أَسَْتجِْب لَكُمْ اْدُع{

ويدعو دعاء كثريا حىت أنه ليملنا وإنا لشباب وكان إذا أتى ، اللهم ال تقدمين للعذاب وال تؤخرين لسوء الفنت، عليه
  .املسعى سعى وكرب

مث ميشي حىت يأيت املروة فيفعل كفعله على الصفا مث ، ي إىل العلم مث يسعى إىل العلم اآلخرمث ينزل فيمش: "مسألة
ينزل فيمشي يف موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه حىت يكمل سبعة أشواط حيتسب بالذهاب سعية وبالرجوع 

مث نزل إىل : هللا عليه وسلمقال جابر يف صفة حج النيب صلى ا. هذا وصف السعي" سعية يفتتح بالصفا وخيتتم باملروة
ففعل على املروة كما فعل ، املروة حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى حىت إذا صعدنا مشى حىت أتى املروة

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجعلتها : "فلما كان آخر طوافه على املروة قال، على الصفا
  .افهوهذا يقتضي أنه آخر طو. ١"عمرة
فيقتضي ". أبدأ مبا بدأ اهللا به: "يفتتح بالصفا وخيتتم باملروة؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم بدأ بالصفا وقال: مسألة

الترتيب ألنه أمر فيقتضي الوجوب فلو بدأ باملروة مل يعتد بذلك الشوط فإذا صار إىل الصفا اعتد مبا يأيت به بعد 
اتبعوا : فيبدأ بالصفا وقال ٢} إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَّه{: نه وتعاىلقال اهللا سبحا: قال ابن عباس. ذلك

  .القرآن فما بدأ به القرآن فابدأوا بت
". مث يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل إال املتمتع إن كان معه هدي والقارن واملفرد فإنه ال حيل: "مسألة

وأفعاهلا الطواف والسعي والتقصري ، امليقات بعمرة مفردة فإذا فرغ من أفعاهلا فقد حلواملتمتع هو الذي حيرم من 
متتع الناس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : أو احللق على إحدى الروايتني إذا مل يكن معه هدي؛ ملا روى ابن عمر قال
من كان معه هدي فإنه ال : "ل للناسوسلم بالعمرة إىل احلج فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مكة قا

  حيل من شيء حرم منه حىت يقضي حجه ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا واملروة
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .وسورة البقرة ١٥٨آية  - ٢

  إال أهنا ال ترمل يف طواف وال سعي، واملرأة كالرجل، واملفرد فإنه ال حيل
  ـــــــ
  .واألحاديث فيه كثرية وال نعلم فيه خالفا. ١متفق عليه.  "وليقصر وليحلل

مث ال حيل حىت حيل منهما ، وأما من كان معه هدي فإنه يقيم على إحرامه ويدخل إحرام احلج على العمرة: مسألة
 من كان معه هدي فليهل باحلج مع عمرته مث ال حيل: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ويف حديث عائشة، مجيعا

  .٢" حىت حيل منهما مجيعا
فإن كان معه هدي حنره عند ، وأما املعتمر غري املتمتع فإنه حيل سواء كان معه هدي أو مل يكن معه هدي: مسألة

فكان ، املروة وحيث حنره من مكة جاز؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم اعتمر ثالث عمر سوى العمرة اليت حبجته
  .٣رواه أبو داود وابن ماجه". كل فجاج مكة طريق ومنحر: "وسلم حيل وقال النيب صلى اهللا عليه



وأما القارن واملفرد فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نية احلج وينوي عمرة مفردة فيقصر وحيل من : فصل
أحدمها أن ال يكون معه هدي فإن كان معه هدي بقي حمرما حىت : وإمنا جيوز ذلك بشرطني، إحرامه ليصري متمتعا

أمر أصحابه يف حجة الوداع الذين أفردوا احلج وقرنوا أن : ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فرغ من أفعال احلجي
واحتج أمحد رمحه . ٤رواه جابر وابن عباس وعائشة متفق عليهن، حيلوا كلهم وجيعلوها عمرة إال من ساق معه هديا

واألحاديث يف هذا ، " رت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرةلو استقبلت من أمري ما استدب: "اهللا بقوله عليه السالم
يا أبا عبد اهللا كل شيء منك : الباب كثرية صحاح تقرب من التواتر والقطع وقال مسلمة بن شبيب ألمحد بن حنبل

عندي مثانية ، قد كنت أرى أن لك قوال: فقال أمحد. تقول بفسخ احلج: وما هي؟ قال: حسن إال خلة واحدة فقال
يثا صحاحا جيادا كلها يف فسخ احلج أتركها لقولك؟ وألنه قلب احلج إىل العمرة فجاز دليله من حلقه عشر حد
  .الفوات

وألنه ، أن ال يكون قد وقف بعرفة؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا أمرهم بالفسخ قبل الوقوف: الشرط الثاين
  .بطواف الزيارةأتى بركن احلج املختص به فلم جيز له الفسخ كما لو أتى 

أمجع أهل العلم على أنه ال رمل على : قال ابن املنذر". واملرأة كالرجل إال أهنا ال ترمل يف طواف وال سعي: "مسألة
النساء حول البيت وال بني الصفا واملروة وليس عليهن اضطباع ألن األصل يف الرمل واالضطباع أمر اجللد وال 

  .قصد فيهن الستر ويف الرمل واالضطباع تعرض لالنكشافيقصد ذلك يف النساء؛ وألن النساء ي
  ـــــــ

  .١٧٤حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٦٩١حديث رقم : احلج: رواه البخاري يف - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .٣٠٤٨حديث رقم : وابن ماجه يف احلج. ٢٣٢٤حديث رقم : رواه أبو داود يف الصوم - ٣
  .سبق خترجيه - ٤

  باب صفة احلج
  كان يوم التروية فمن كان حالال أحرم من مكة وخرج إىل عرفات فإذاوإذا 

  ـــــــ
  باب صفة احلج

فإذا زالت الشمس يوم عرفة " وإذا كان يوم التروية فمن كان حالال أحرم من مكة وخرج إىل عرفات: "مسألة
فحل : ديث إىل أن قالوروى جابر يف صفة حج النيب صلى اهللا عليه وسلم احل، صلى الظهر والعصر جيمع بينهما

فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن ، الناس كلهم وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن كان معه هدي
مث مكث ، فأهلوا باحلج فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر

عر فضربت له بنمرة فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى عرفة قليال حىت طلعت الشمس وأمر بقبة من ش
حىت إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب ، فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل هبا

واستقبل  مث ركب حىت أتى املوقف، مث أذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئا، الناس
حىت أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب والعشاء ، القبلة حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرص

مث اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت طلع الفجر فصلى . بأذان واحد وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا



ى املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعا اهللا وكربه وهلله مث ركب حىت أت، الصبح حني تبني له الصبح بأذان وإقامة
ووحده ومل يزل واقفا حىت أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حىت أتى بطن حمسر فحرك قليال مث سلك الطريق 

الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل 
رمى من بطن الوادي مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بدنة بيده مث أعطى ، مثل حصى اخلذفحصاة منها 

مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر وطبخت وأكال من حلمها وشربا ، وأشركه يف هديه، عليا فنحر ما غرب
فأتى بين عبد املطلب وهم ، ة الظهرمث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأفاض إىل البيت فصلى مبك، من مرقها

فناولوه ". انزعوا بين عبد املطلب فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم: "فقال. يسقون على زمزم
  .دلوا فشرب منه

، ثامن من ذي احلجة مسي بذلك ألهنم كانوا يتروون من املاء فيما يعدونه ليوم عرفةويوم التروية هو اليوم ال" فصل"
أن  -من املتمتعني الذين حلوا من عمرهتم ومن كان مقيما هبا من أهلها وغريهم-فاملستحب ملن كان مبكة حالال 

  .حيرموا يوم التروية حني يتوجهون إىل مىن ملا تقدم من حديث جابر
  عرفات فإذا زالت الشمس صلى هبا الظهر والعصر جيمع وخرج إىل: "مسألة

وعرفات كلها  -زالت الشمس يوم عرفه صلى الظهر والعصر جيمع بينهما بأذان وإقامتني مث يروح إىل املوقف 
ويستحب أن يقف يف موقف النيب صلى اهللا عليه وسلم أو قريبا من الصخرات وجيعل حبل ، موقف إال بطن عرنة

ويكثر من قول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد ، ه ويستقبل القبلة ويكون راكبااملشاة بني يدي
  بيده اخلري وهو على كل شئ قدير وجيتهد يف الدعاء

  ـــــــ
ملا سبق من حديث جابر مث يصري إىل املوقف وعرفة كلها موقف إال بطن عرنة وذلك ألن الوقوف بعرفة " بينهما

احلج عرفة فمن جاء قبل صالة الفجر ليلة مجع فقد : "وقد قال عليه الصالة والسالم، تم احلج إال به إمجاعاركن ال ي
وقال عليه الصالة . وقال حممد بن حيىي ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. ١أخرجه أبو داود وابن ماجه". مت حجه
؛ وألنه مل يقف بعرفة فلم جيزه كما لو وقف ٢هرواه ابن ماج" كل عرفة موقف ارتفعوا عن بطن عرنة: "والسالم
  .مبزدلفة
ملا يف حديث جابر " ويستحب أن يقف يف موقف النيب صلى اهللا عليه وسلم عند اجلبل قريبا من الصخرات: "مسألة

. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات وجعل حبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة
  .لذلك" وجيعل جبل املشاة بني يديه ويستقبل القبلة"

وهو أفضل؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف راكبا ملا ذكر يف حديث جابر فإن ذلك " ويكون راكبا: "مسألة
  .أعون له على الدعاء وقد قيل إن الراجل أفضل وحيتمل أهنما سواء

ملا " ك له له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء قديرويكثر من قول ال إله إال اهللا وحده ال شري: "مسألة
ال إله إال : "أكثر دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشية عرفة: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

  ".اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير
؛ ألنه يوم ترجى فيه اإلجابة ولذلك أحببنا " اهللا عز وجل إىل غروب الشمسوجيتهد يف الدعاء والرغبة إىل: "مسألة

: قالت عائشة رضي اهللا عنها: وروى ابن ماجه قال، له الفطر ليتقوى على الدعاء مع أن صومه بعرفة يعدل سنتني
ن يوم عرفة فإنه ليدنو عز ما من يوم أكثر أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار م: "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



ويستحب أن يدعو باملأثور من األدعية مثل ما روي عن علي  ٣" ما أراد هؤالء: وجل مث يباهي بكم املالئكة فيقول
  أكثر دعاء األنبياء قبلي ودعائي عشية: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال
  ـــــــ

  .٣٠١٥حديث رقم : ماجه يف احلج وابن. رواه أبو داود يف احلج - ١
  .٣٠١٢حديث رقم : رواه ابن ماجه يف احلج - ٢
  .٣٠١٤حديث رقم : رواه ابن ماجه يف احلج -٣

  والرغبة إىل اهللا عز وجل إىل غروب الشمس مث يدفع مع اإلمام إىل مزدلفة على
  ـــــــ

مييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير اللهم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي و: عرفة
اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا : وكان ابن عمر يقول". اجعل يف قليب نورا ويف مسعي نورا ويف بصري نورا ويسر يل أمري

اهللا وحده ال  ال إله إال، اهللا أكرب وهللا احلمد، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد، أكرب وهللا احلمد اهللا
مث يرد يده فيسكت ، اللهم اهدين باهلدى وقين بالتقوى واغفر يل يف اآلخرة واألوىل، شريك له له امللك وله احلمد

ومل يزل يفعل ذلك حىت أفاض وسئل ، قدر ما كان إنسان قارئا بفاحتة الكتاب مث يعود فريفع يديه ويقول مثل ذلك
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على : رفة فقالسفيان بن عينية عن أفضل الدعاء يوم ع

  :أما مسعت قول الشاعر: فقال، هذا ثناء وليس بدعاء: فقيل له، كل شيء قدير
  حياؤك إن شيمتك احلياء... أأذكر حاجيت أم قد كفاين 
  كفاه من تعرضه الثناء... إذا أثىن عليك املرء يوما 

معناه أنه جيب عليه الوقوف إىل غروب الشمس ليجمع بني الليل والنهار يف الوقوف " الشمسإىل غروب : "وقوله
  .كذا يف حديث جابر، بعرفة فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف بعرفة حىت غربت الشمس

للناس أن  وذلك أنه ال ينبغي" مث يدفع مع اإلمام إىل مزدلفة على طريق املأزمني وعليه السكينة والوقار: "مسألة
مث ، يدفعوا حىت يدفع اإلمام وهو الوايل الذي إليه أمر احلاج من قبل اإلمام فاملستحب أن يقف حىت يدفع اإلمام
ويكون ، يسري حنو املزدلفة على طريق املأزمني؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سلكه وإن سلك الطريق اآلخر جاز

دفع وقد شنق القصواء بالزمام حىت إن رأسها ليصيب موركة رحله عليه سكينة ووقار لقوله عليه السالم حني 
وروى ابن عباس أنه دفع مع رسول اهللا ، ذكره يف حديث جابر". أيها الناس السكينة السكينة: "ويقول بيده اليمىن

يهم صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة فسمع صلى اهللا عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا لإلبل فأشار بسوطه إل
سئل أسامة وأنا : وقال عروة. ١رواه البخاري". أيها الناس عليكم السكينة فإن الرب ليس بإيضاع اإلبل: "وقال

فإذا وجد فجوة  ٢كان يسري العنق: جالس كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري يف حجة الوداع؟ قال
  .٣والنص فوق العنق متفق عليه: قال هشام بن عروة. نص

  ـــــــ
  ".١٦٧١"حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ١
. هو سري سهل يف سرعة: قال يف املشارق. هو السري بني اإلبطاء واإلسراع: الَعَنق بفتح املهملة والنون: قوله - ٢

ح فت. اخلطو الفسيح: العنق: ويف الفائق. املشي الذي يتحرك به عنق الدابة: وقيل. سري سريع، العنق: وقال القزاز



  ".٣/٦٠٥. "الباري
  ".٢٨٣"ومسلم يف احلج حديث رقم . ١٦٦٦حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٣

فإذا وصل إىل مزدلفة صلى هبا املغرب . ويكون ملبيا ذاكرا هللا عز وجل، طريق املأزمني وعليه السكينة والوقار
س ويأيت املشعر احلرام فيقف عنده ويدعو مث يصلي الفجر بغل. والعشاء قبل حط الرحال جيمع بينهما مث يبيت هبا

  ويستحب أن يكون
  ـــــــ

فإن ذكره مستحب يف مجيع األوقات وهو يف هذا الوقت آكد لقوله " ويكون ملبيا ذاكرا هللا عز وجل: "مسألة
ُروُه كََما َهَداكُْم َوإِنْ كُْنُتْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُرُوا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ الْحََرامِ َواذْكُ{: تعاىل

وألنه زمن االستشعار بطاعة اهللا تعاىل والتلبس بعبادته والسعي إىل شعائره فيستحب اإلكثار فيه من ، ١} الضَّالَِّني
. رمى اجلمرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يزل يليب حىت: ذكره ويستحب التلبية؛ ملا روى الفضل بن عباس

شهدت ابن مسعود يوم عرفة يليب فقال له رجل كلمة فسمعته زاد يف : وعن عبد الرمحن بن يزيد قال. ٢متفق عليه
  .لبيك عدد التراب: التلبية شيئا مل أمسعه قبل ذلك

عرفة أن السنة ملن دفع من " فإذا وصل إىل مزدلفة صلى هبا املغرب والعشاء قبل حط الرحال جيمع بينهما: "مسألة
أمجع أهل : قال ابن املنذر. ال يصلي املغرب حىت يصل إىل مزدلفة فيجمع بني املغرب والعشاء قبل حط الرحال

واألصل يف ذلك أن النيب صلى اهللا عليه ، العلم ال اختالف بينهم أن السنة أن جيمع احلاج جبمع بني املغرب والعشاء
وغريهم يف أحاديث صحاح ويكون ذلك قبل حط الرحال؛ ملا  رواه جابر وابن عمر وأسامة، وسلم مجع بينهما

روى مسلم عن أسامة بن زيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقام املغرب مث أناخ الناس يف منازهلم ومل حيلوا حىت أقام 
  .عشاء اآلخرة فصلوا مث حلوا

: هم من فاته مجع فاته احلج لقوله سبحانهوقال بعض، واملبيت مبزدلفة واجب من تركه فعليه دم" مث يبيت هبا: "مسألة
احلج عرفة فمن جاء قبل : "ولنا قوله عليه السالم} ، فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُرُوا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ الْحََرامِ { 

املنطوق فيها ليس بركن  يعين من جاء من عرفة وما احتجوا به من اآلية فإن. ٣" صالة الفجر ليلة مجع فقد مت حجه
إمجاعا فإنه لو بات جبمع ومل يذكر اهللا تعاىل صح حجه بغري خالف فيحمل ذلك على جمرد اإلجياب أو الفضيلة 

  .واالستحباب
السنة أن يبيت مبزدلفة حىت يطلع الفجر فيصلي الصبح والسنة أن يعجلها يف أول " مث يصلي الفجر بغلس: "مسألة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الصبح حني : ف عند املشعر احلرام ويف حديث جابروقتها ليتسع وقت الوقو
  تبني له الصبح ويف حديث ابن مسعود

  ـــــــ
  .سورة البقرة ١٩٨آية  - ١
  .٢٦٧رقم : ومسلم يف احلج. ١٦٨٥حديث رقم : احلج: رواه البخاري يف - ٢
  .سبق خترجيه - ٣

وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارمحنا كما وعدتنا بقولك وقولك اللهم كما وقفتنا فيه : من دعائه
ْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن فَإِذَا أَفَضُْتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُروا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ َواذْكُُروُه كََما َهَداكُْم َوإِنْ كُنُْت{: احلق



ويقف حىت يسفر جدا مث يدفع قبل } فِيُضوا ِمْن َحْيثُ أَفَاضَ النَّاُس وَاْسَتْغِفرُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌمالضَّالَِّني ثُمَّ أَ
طلوع الشمس فإذا بلغ حمسرا أسرع قدر رميه حبجر حىت يأيت مىن فيبتدئ جبمرة العقبة فريميها بسبع حصيات 

  كحصى اخلذف يكرب مع كل حصاة
  ـــــــ

ه صلى الفجر حني طلع الفجر وقائل يقول قد طلع وقائل يقول مل يطلع مث قال يف آخر احلديث رأيت رسول اهللا أن
  .١صلى اهللا عليه وسلم يفعله رواه البخاري بنحو هذا

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى املشعر احلرام : ويف حديث جابر" ويأيت املشعر احلرام فيقف عنده ويدعو: "مسألة
اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا : ويستحب أن يكون من دعائه"قي عليه ومحد اهللا وهلله وكربه ووحده فر

فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُرُوا اللَّهَ {: فيه لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارمحنا كما وعدتنا بقولك وقولك احلق
َواذْكُرُوُه كََما َهَداكُْم َوإِنْ كُنُْتْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الضَّالَِّني ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاسُ ِعْنَد الَْمشَْعرِ الْحََرامِ 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل : ملا يف حديث جابر" ويقف حىت يسفر جدا} َواْسَتغِْفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم
  .حىت أسفر جدا يزل واقفا
إن املشركني كانوا ال : ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله قال عمر" مث يدفع قبل طلوع الشمس: "مسألة

وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالفهم وأفاض ، أشرق ثبري كيما نغري: يفيضون حىت تطلع الشمس فيقولون
  .٢رواه البخاري، قبل أن تطلع الشمس

يستحب اإلسراع يف وادي حمسر وهو ما بني مجع فإن " فإذا بلغ حمسرا أسرع قدر رمية حبجر حىت يأيت مىن: "مسألة
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أتى بطن حمسر حرك دابته : قال جابر. كان ماشيا أسرع وإن كان راكبا حرك دابته

  :الوروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه ملا أتى حمسرا أسرع وق، قليال
  خمالفا دين النصارى دينها... إليك تعدو قلقا وضينها 
  معترضا يف بطنها جنينها

فيبدأ جبمرة العقبة فريميها بسبع حصيات كحصى اخلذف يكرب مع كل حصاة ويرفع يده يف الرمي ويقطع : "مسألة
  التلبية مع ابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل

  ـــــــ
  .١٦٨٣حديث رقم  :رواه البخاري يف احلج - ١
  .١٦٨٤حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٢

  ويرفع يديه يف الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة
  ـــــــ

ومجرة العقبة آخر اجلمرات مما يلي مىن وأوهلا مما يلي مكة عند العقبة فلذلك مسيت مجرة " القبلة وال يقف عندها
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غداة : فريميها بسبع حصيات مثل حصى اخلذف فإن ابن عباس قال، العقبة

فلقطت له سبع حصيات هن كحصى اخلذف فجعل ينفضهن يف كفه ". ألقط يل حصى: "العقبة وهو على ناقته
وروى . ٢" حصى اخلذفكل حصاة منها مثل : "ويف حديث جابر. ١رواه ابن ماجه". أمثال هؤالء فارموا: "ويقول

إن النيب صلى : ويف حديث جابر٣رواه أبو داود وابن ماجه ". مبثل حصى اخلذف: "سليمان بن عمر بن األخوص
وروى حنبل يف املناسك بإسناده عن زيد بن أسلم . ٤اهللا عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها



اهللا أكرب اهللا : رمى مجرة العقبة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاةرأيت سامل بن عبد اهللا استبطن الوادي و: قال
حدتين أيب أن النيب : اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وعمال مشكورا فسألته عما صنع فقال: أكرب مث قال

  .صلى اهللا عليه وسلم رمى اجلمرة من هذا املكان ويقول كلما رمى حصاة مثل ما قلت
  .ألن ابن عمر وابن عباس كانا يرفعان أيديهما يف الدعاء إذا رميا اجلمرة" يف الرميويرفع يديه : "مسألة
ألن الفضل بن عباس روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مل يزل يليب " ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي: "مسألة

ويقطعها عند أول حصاة يرميها؛ وكان رديفه يومئذ وهو أعلم حباله من غريه . متفق عليه. حىت رمى مجرة العقبة
فلم يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة قطع عند أول حصاة رواه حنبل : ألنه قد روي يف بعض ألفاظ حديث ابن عباس

  .يف املناسك
ملا أتى عبد اهللا مجرة العقبة استبطن الوادي : ملا روى الترمذي قال" ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة: "مسألة

واهللا الذي ال إله غريه من : لة وجعل يرمى اجلمرة على حاجبه األمين مث رمى بسبع حصيات مث قالواستقبل القب
  .٥هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهو حديث صحيح

  ألن ابن عمر وابن عباس رويا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان" وال يسن الوقوف عندها: "مسألة
  ـــــــ

  .٣٠٢٩حديث رقم : ه يف احلجرواه ابن ماج - ١
  .٣١٣رواه مسلم يف احلج حديث رقم  - ٢
  .٣٠٣١حديث رقم : وابن ماجه يف احلج. ١٩٦٦حديث رقم : رواه أبو داود يف احلج - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
باب املكان الذي ترمى منه مجرة  -٢٢٦: والنسائي يف احلج. ٩٠١حديث رقم : رواه الترمذي يف احلج - ٥

  .٣٠٣٠حديث رقم : ابن ماجه يف احلجو. العقبة

مث يفيض إىل مكة فيطوف ، وال يقف عندها مث ينحر هديه مث حيلق رأسه أو يقصره مث قد حل له كل شيء إال النساء
  .للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به متام احلج

  ـــــــ
  .١إذا رمى مجرة العقبة انصرف ومل يعقب رواه ابن ماجه

وذلك أنه إذا فرغ من رمي اجلمرة يوم النحر مل يقف وانصرف إىل منزله فأول شيء يبدأ " ديهمث ينحر ه: "مسألة
به حنر اهلدي إن كان معه هدي واجبا كان أو تطوعا وينحر اإلبل ويذبح ما سواها ويستحب أن يتوىل ذلك بيده 

ويف رواية ، الباقي رواه جابر وإن استناب غريه جاز؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنر بعض هديه واستناب يف
  .٢أنس حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده سبع بدن قياما رواه البخاري

واحللق أفضل ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا للمحلقني ثالثا وللمقصرين " مث حيلق رأسه أو يقصر: "مسألة
  .والكل جائز. ٣مرة

إذا رمى أحدكم : "ملا روت عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال "مث قد حل له كل شيء إال النساء: "مسألة
؛ ألن رواية ٤هو ضعيف: رواه األثرم وأبو داود وقال". مجرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إال النساء

ن ابن وروى ابن ماجه عن احلسن العرين ع" وحلق رأسه"وليس يف رواية أيب داود ، احلجاج عن الزهري ومل يلقه
أما أنا : يا ابن عباس والطيب؟ فقال: فقال له رجل، إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل شيء إال النساء: عباس قال



فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينضح رأسه باملسك أفطيب ذا أم ال؟ رواه أبو بكر يف الشايف ورفعه 
سلم إلحرامه حني أحرم وحلله حني أحل قبل أن يطوف طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وعن عائشة قالت

  .٥متفق عليه. بالبيت
ويسمى طواف اإلفاضة؛ ألنه " مث يفيض إىل مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به متام احلج: "مسألة

: سبحانه قاليأيت به عند إضافته من مىن إىل مكة وهو ركن احلج ال يتم إال به ال نعلم فيه خالفا؛ ألن اهللا 
هو من فرائض احلج ال خالف يف ذلك بني العلماء عند مجيعهم : قال ابن عبد الرب. ٦} َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيتِ الْعَِتيقِ{

  .}َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ{: قال اهللا تعاىل
  ـــــــ

  .٣١٨، ٣٠٣٢حديث رقم : رواه ابن ماجه يف احلج-١
  ١٧١٢حديث رقم : ي يف احلجرواه البخار- ٢
  .٣١٨حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٧٢٨حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٣
  .١٩٧٨حديث رقم : رواه أبو داود يف احلج- ٤
  .٣٨ومسلم يف احلج حديث رقم . ١٧٥٤حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٥
  .سورة احلج ٢٩آية  - ٦

مث قد حل من كل شيء ويستحب أن ، ان متمتعا أم ممن مل يسع مع طواف القدوممث يسعى بني الصفا واملروة إن ك
اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من : يشرب من ماء زمزم ملا أحب ويتضلع منه مث يقول

  .كل داء واغسل به قليب وامأله من خشيتك وحكمتك
  ـــــــ

وذلك " روة إن كان متمتعا أو ممن مل يسع مع طواف القدوم مث قد حل من كل شيءمث يسعى بني الصفا وامل: "مسألة
أن املتمتع هو الذي ينوي عمرة مفردة ويفرغ من أفعاهلا مث حيل فإذا أحرم باحلج ومضى إىل عرفات مث رجع إىل مىن 

ك السعي كان للعمرة وذل، فإنه يسعى بني الصفا واملروة للحج: ورمى يوم النحر وحنر مث أفاض وطاف للزيارة
وهذا للحج وعند اخلرقي يسن يف حق احلاج طواف القدوم فإن كان قد سعى مع طواف القدوم مث طاف للزيارة مل 

مل حيل النيب صلى اهللا :مث قد حل له كل شيء قال ابن عمر، حيتج إىل سعي آخر بل يكفيه سعيه مع طواف القدوم
مث قد حل من كل شيء حرم ، ر هديه يوم النحر وأفاض بالبيتعليه وسلم من شيء حرم منه حىت قضى حجه وحن

وال نعلم خالفا يف حصول احلل بطواف الزيارة وأما السعي فإن قلنا هو ركن مل حيل حىت يسعى . متفق عليه. منه
وإن قلنا هو سنة احتمل أن حيل عقيب الطواف قبل السعي؛ ألنه مل يبق عليه واجب من احلج وحيتمل أن ال حيل 

  .ىت يأيت به ألنه من أفعال احلج فأشبه السعي يف حق املعتمر ال يتحلل حىت يأيت بهح
اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا : ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ملا أحب ويتضلع منه مث يقول: "مسألة

جه أن النيب صلى اهللا وروى ابن ما" وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قليب وامأله من خشيتك وحكمتك
كنت عند ابن عباس فجاء : وعن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر قال. ١" ماء زمزم ملا شرب له: "عليه وسلم قال

إذا شربت منها : فكيف؟ قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: قال، من زمزم: من أين جئت؟ قال: رجل فقال
فإن رسول اهللا صلى اهللا ، فإذا فرغت فامحد اهللا، من زمزم وتضلع منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم اهللا وتنفس ثالثا

بسم : ويقول عند الشرب. ٢رواه ابن ماجه". إن آية ما بيننا وبني املنافقني ال يتضلعون من زمزم: "عليه وسلم قال



  .اهللا اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا إىل آخر الدعاء
  ـــــــ

  .صحيح اإلسناد: قال احلاكم ٣٠٦٢حديث رقم : يف رواه ابن ماجه - ١
  .رجاله موثوقون، هذا إسناد صحيح: وقال يف الزوائد. ٣٩٦١حديث رقم : املصدر عاليه - ٢

  باب ما يفعله بعد احلل
  مث يرجع إىل مىن وال يبيت لياليها إال هبا فريمي هبا اجلمرات بعد الزوال من

  ـــــــ
  باب ما يفعله بعد احلل

قالت . وذلك أن السنة ملن أفاض يوم النحر أن يرجع إىل مىن" مث يرجع إىل مىن وال يبيت لياليها إال هبا: "مسألة
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من آخر يومه حني صلى الظهر مث رجع إىل مىن : عائشة رضي اهللا عنها

زاق عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أن النيب وروى أمحد عن عبد الر. ١رواه أبو داود. فمكث هبا ليايل التشريق
واملبيت يف مىن ليايل واجب وهي إحدى الروايتني  ٢صلى اهللا عليه وسلم أفاض يوم النحر مث رجع فصلى الظهر مبىن

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص للعباس بن عبد املطلب أن يبيت مبكة ليايل مىن من : عن أمحد ملا روى ابن عمر
وروى ابن ، وختصيص العباس بالرخصة من أجل السقاية دليل على أنه ال رخصة لغريه. ٣متفق عليه. سقايتهأجل 

، ٤مل يرخص النيب صلى اهللا عليه وسلم ألحد يبيت مبكة إال العباس من أجل سقايته: ماجه عن ابن عباس قال
وكان يبعث رجاال ال يدعون أحدا يبيت ، ال يبينت أحد من احلجاج إال مبىن: وروى األثرم عن ابن عمر أن عمر قال

أن : والرواية الثانية". خذوا عين مناسككم: "وراء العقبة؛ وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعله نسكا وقد قال
فعلى هذا ال شيء على ، إذا رميت فبت حيث شئت: قال ابن عباس. املبيت غري واجب وال شيء على تاركه

وعنه يلزمه يف ، يطعم شيئا من متر أو حنوه فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزأه: ىل قالوعلى الرواية األو. تاركه
الليلة درهم ويف الليلتني درمهان ويف الثالث دم روي عن عطاء وروي يف ليلة نصف درهم وروي يف ليلة مد ويف 

التوقيت توقيف ومل يرد فيه نص ودليل األوىل أنه ال توقيت فيه؛ ألن ، ليلتني مدان ويف الثالث دم قياسا على الشعر
  .فال يصار فيه إىل التوقيت واهللا أعلم

فريمي هبا اجلمرات بعد الزوال من أيامها كل مجرة بسبع حصيات فيبتدئ باجلمرة األوىل فيستقبل القبلة : "مسألة
يوم النحر بعد  سبع منها: ؛ ألن مجلة ما يرمي به احلاج سبعون حصاة"ويرميها بسبع حصيات كما رمى مجرة العقبة

طلوع الشمس وسائرها يف أيام التشريق بعد زوال الشمس كل يوم إحدى وعشرين حصاة لثالث مجرات يبتدئ 
  باجلمرة األوىل وهي أبعد اجلمرات من مكة وتلي مسجد اخليف فيجعلها عن يساره

  ـــــــ
  .٣٣٥حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٩٩٨حديث : رواه أبو داود يف احلج - ١
  .٢/٣روا أمحد يف املسند  - ٢
  .٣٤٦حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٧٤٣حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٣
  .٣٠٦٦حديث رقم : رواه ابن ماجه يف املناسك - ٤



أيامها كل مجرة بسبع حصيات يبتدئ باجلمرة األوىل فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى مجرة العقبة مث 
مث يرمي يف اليوم الثاين ، فيدعو اهللا مث يأيت الوسطى فريميها كذلك مث يرمي مجرة العقبة وال يقف عندهايتقدم فيقف 

  كذلك فإن أحب أن يتعجل يف يومني خرج قبل الغروب فإن غربت الشمس وهو
  ـــــــ

 يصيبه احلصا عنها إىل موضع ال" مث يتقدم"ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما وصفنا يف مجرة العقبة 
" ويرميها"فيجعلها عن ميينه ويستقبل القبلة " مث يتقدم إىل الوسطى"عز وجل رافعا يديه " يدعو اهللا"طويال " فيقف"

بسبع حصيات ويستبطن " مث يرمي مجرة العقبة"بسبع حصيات ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل يف األوىل 
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : ت عائشة رضي اهللا عنهاقال" وال يقف عندها"الوادي ويستقبل القبلة 

آخر يومه حني صلى الظهر مث رجع إىل مىن فمكث فيها ليايل أيام التشريق يرمي اجلمرات إذا زالت الشمس كل 
 مجرة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة ويقف عند األوىل والثانية ويطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة وال يقف

أنه كان يرمي اجلمرة األوىل بسبع حصيات فيكرب على أثر كل : رواه أبو داود وروى البخاري عن ابن عمر. عندها
مث يتقدم ويسهل ويقوم قياما طويال ويرفع يديه مث يرمي الوسطى مث يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم ، حصاة

مي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي وال يقف عندها مث مستقبال القبلة قياما طويال مث يرفع يديه ويقوم طويال مث ير
وروى أبو داود أن ابن عمر كان يدعو بدعائه . هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله: ينصرف فيقول
اللهم : كان ابن عمر وابن مسعود يقوالن عند الرمي: وقال ابن املنذر. لنا مناسكنا -أو أمت-وأصلح : بعرفة ويزيد

جعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما يف الدعاء إذا رميا اجلمرة ويطيالن ا
كان ابن عمر يقوم عند اجلمرتني مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة ويكون الرمي بعد : الوقوف وروى األثرم قال

يه وسلم يرمي اجلمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك رأيت رسول اهللا صلى اهللا عل: وقال جابر. الزوال ملا سبق
  ".خذوا عين مناسككم: "وقد قال. أخرجه مسلم. بعد زوال الشمس

يعين يف وقته وصفته وهيئته ال نعلم يف ذلك خالفا غري ما روي عن " مث يرمي يف اليوم الثاين كذلك: "مسألة
  .إسحاق
رب وإن غربت الشمس وهو مبىن لزمه املبيت هبا والرمي من فإن أحب أن يتعجل يف يومني خرج قبل املغ: "مسألة
أمجع أهل العلم أن ملن أراد اخلروج من مىن شاخصا عن احلرم غري مقيم مبكة أو ينفر بعد الزوال يف اليوم الثاين " غد

. ول أن يقيم مبكةال يعجبين ملن نفر النفر األ: من أيام التشريق إذا رمى فيه فأما إن أحب أن يقيم مبكة فقد قال أمحد
  من كان له عذر من أهل مكة فله أن يتعجل يف يومني وإن: وكان مالك يقول

مبىن لزمه املبيت مبىن والرمي من غد فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته وإن كان مفردا خرج إىل 
يكن له شعر استحب أن مير املوسى  التنعيم فأحرم بالعمرة منه مث يأيت مكة فيطوف ويسعى وحيلق أو يقصر فإن مل

  وليس يف عمل القارن زيادة على عمل املفرد، على رأسه وقد مت حجه وعمرته
  لكن عليه وعلى املتمتع دم؛

  ـــــــ
من شاء من الناس كلهم أن ينفر : أراد التخفيف عن نفسه من أمر احلج فال وحيتج من يذهب إىل هذا بقول عمر

إال : جعل أمحد وإسحاق معىن قول عمر: قال ابن املنذر. مية فال ينفروا إال يف النفر اآلخريف النفر األول إال آل خز
وظاهر املذهب جواز النفر يف النفر األول لكل أحد وهو مقتضى كالم اخلرقي وعامة . آل خزمية أي أهنم أهل حرم



: قال عطاء. ١} َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه ِلَمنِ اتَّقَى فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَال إِثَْم{: العلماء لعموم قوله سبحانه
أيام مىن : "وروى أبو داود وابن ماجه عن حيىي بن معمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، هي للناس عامة

هذا أجود حديث رواه : ن عيينةقال اب". ثالثة فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه ملن اتقى
وإذا ، هذا احلديث أم املناسك؛ وألن أهل مكة وغريهم سواء يف سائر املناسك فكذلك يف هذا: وقال وكيع، سفيان

: فإذا غربت قبل خروجه مل جيز له اخلروج لقوله سبحانه، أحب التعجيل يف النفر األول خرج قبل غروب الشمس
من أدركه املساء : ثبت عن عمر أنه قال: وقال ابن املنذر. واليوم اسم للنهار}، نِ فَال إِثَْم َعلَْيِهفََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْي{

  .يف اليوم الثاين فليقم إىل الغد حىت ينفر مع الناس
فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته وإن كان مفردا خرج إىل التنعيم فأحرم بالعمرة منه مث : "مسألة
؛ "مكة فطاف وسعى وحلق أو قصر فإن مل يكن له شعر استحب أن مير املوسى على رأسه وقد مت حجه وعمرته أتى

  .ألنه قد فعل أفعال احلج والعمرة
املشهور عن أمحد رضي اهللا عنه " وليس يف عمل القارن زيادة على عمل املفرد ولكن عليه وعلى املتمتع دم: "مسألة

ال يلزمه من العمل أكثر مما يلزم املفرد بل فعلهما سواء وجيزيه طواف واحد أو سعي  أن القارن بني احلج والعمرة
روي ذلك عن . وعنه أن عليه طوافني وسعيني، واحدا حلجه وعمرته نص عليه أمحد يف رواية مجاعة من أصحابه

ومتامهما أن يأيت بأفعاهلما . ٢} ِللَِّه َوأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالْعُْمَرةَ{: علي ومل يصح عنه واحتج من قال ذلك بقوله سبحانه
  على الكمال ومل يفرق بني القارن وغريه قالوا وروي عن

  ـــــــ
  .سورة القرة ٢٠٣اآلية  - ١
  .سورة البقرة ١٩٦آية  - ٢

َيجِْد فَصَِياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعةٍ فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم {: لقوله تعاىل
  }إِذَا َرَجعُْتْم

  ـــــــ
وألهنما نسكان فلزم هلما طوافان كما " من مجع بني احلج والعمرة فعليه طوافان: "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

أما الذين كانوا مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا و: لو كانا منفردين ولنا ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت
: ويف مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة ملا قرنت بني احلج والعمرة. ١متفق عليه. هلما طوافا واحدا

من أحرم باحلج : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عمر قال". يسعك طوافك حلجك وعمرتك"
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن جابر". ه طواف واحد وسعي واحد حىت حيل منهما مجيعاوالعمرة أجزأ

وعنه ، ٢حديث حسن: روامها الترمذي وقال يف كل واحد منهما. قرن بني احلج والعمرة وطاف هلما طوافا واحدا
رواه األثرم . ا إال طوافا واحداأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يطف هو وأصحابه لعمرهتم وحجهم حني قدمو

حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى األثرم عن سلمة قال. ٣وابن ماجه
وألنه نسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي واحد ، وسلم للحج والعمرة إال طوافا واحدا

وأما اآلية فإن ، إذا اجتمعا دخلت أفعال الصغرى يف الكربى كالطهارتنيوألهنما عبادتان من جنس واحد ف، كاملفرد
، األفعال إذا وقعت هلما فقد متا وحديثهم ال نعلم صحته وكفى به ضعفا معارضته مبا روينا من األحاديث الصحيحة

وحيتمل ، وافاوإن صح فيحتمل أنه أراد عليه طواف وسعي فسمامها طوافني فإن السعي بني الصفا واملروة يسمى ط



  .أنه أراد أن عليهم طوافني طواف الزيارة وطواف الوداع
أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم عليه وال نعلم فيه اختالفا إال ما حكي عن داود " لكن عليه دم: "مسألة
؛ " فليهرق دمامن قرن بني حجه وعمرته : "وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. ال دم عليه: أنه قال

وألنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كاملتمتع فإن عدم الدم فعليه صيام صيام ثالثة أيام يف احلج يكون آخرها 
القران نوع من املتعة؛ : يوم عرفة وسبعة إذا رجع قياسا على دم املتعة فإنه مشبه به ومقيس عليه وقال ابن عبد الرب

فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ فََما اْستَْيَسَر ِمَن {: وهو داخل يف قوله سبحانه ألنه متتع بإسقاط أحد السفرين
  .}الَْهْديِ
ووقت وجوبه قال } فََمْن َتَمتََّع بِالُْعمَْرِة إِلَى الَْحجِّ فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: وعلى املتمتع دم لقوله سبحانه: "مسألة
  ف بعرفة ورواه املروذي عن أمحدإذا وق: القاضي

  ـــــــ
  .١٨١ومسلم يف احلج حديث رقم . ١٦٣٨حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ١
  .٩٤٨، ٩٤٧حديث رقم : روامها الترمذي يف احلج - ٢
  .وهو حديث ضعيف هبذا اإلسناد. ٢٩٧٢حديث رقم : رواه ابن ماجه يف احلج - ٣

......................................................................  
  ـــــــ

وهذا قد فعل ذلك وألن ما جعل . }فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ{: وعنه جيب إذا أحرم باحلج ألن اهللا تعاىل قال
ل أن التمتع بالعمرة إىل احلج إمنا ووجه األو}، ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{: غاية فوجود أوله كان كقوله تعاىل

وألنه قبل ذلك ". احلج عرفة: "حيصل بعد وجود احلج معه وال حيصل ذلك إال بالوقوف لقوله عليه الصالة والسالم
يعرض للفوات فال حيصل له التمتع فيعترب وجود ما يأمن به فواته ووقت إخراجه يوم النحر ألن ما قبله ال جيوز ذبح 

  .وز فيه هدي التمتع كقبل التحلل من العمرةاألضحية فال جي
ال نعلم بني أهل العلم خالفا يف أن " فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع: "مسألة

وقد نص اهللا عليه سبحانه يف كتابه ، املتمتع إذا مل جيد اهلدي ينتقل إىل صيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع
فأما وقت الصيام فاالختيار يف الثالثة أن يصومها يف ثامن اإلحرام باحلج ويوم النحر . }فََمْن َتَمتََّع بِالُْعمَْرِة{: لهبقو

يصومهن ما بني إهالله : وكان ابن عمر وعائشة وإمامنا يقولون. ١} فَِصَياُم ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ{: لقول اهللا سبحانه
يصوم ثالثة أيام آخرها : وقال طاوس، إن مل حيرم إال يوم التروية صام ثالثة أيام آخرها يوم عرفةباحلج ويوم عرفة ف

وذكر القاضي يف اجملرد ، وإمنا أحببناه هاهنا ملوضع احلاجة وألنه واجب، يوم عرفة وصوم عرفة بعرفة غري مستحب
فنا عليه من نصوصه أن يكون آخرها يوم واملنصوص عن أمحد فيما وق: أنه يكون آخرها يوم التروية قال شيخنا

وأما وقت اجلواز لصيام الثالثة فأوله إذا أحرم بالعمرة . وال خالف يف جواز ذلك وإمنا اخلالف يف استحبابه، عرفة
  وعن ابن عمر إمنا جيوز صيامهن إذا حتلل من العمرة

وألنه صيام واجب فال جيوز تقدميه على وقت وجوبه . }َحجِّفَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الْ{: اختاره ابن املنذر لقوله تعاىل
ولنا أنه أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده وإن ختلف الوجوب كتقدمي الزكاة بعد ، كسائر الصيام الواجب

فقال بعض . }َحجِّفَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الْ{: فأما قوله سبحانه. النصاب وقبل احلول والكفارة بعد اليمني قبل احلنث
وأما تقدميه على وقت ، وكالم أمحد يدل عليه بدليل من مل حيرم إال يوم التروية، معناه يف أشهر احلج: أهل العلم



  .الوجوب فيجوز بعد السبب كتقدمي التكفري قبل احلنث
 أهله؛ ألنه عمل وأما السبعة األيام فلها وقت اختيار واستحباب وجواز أما وقت االختيار فإذا رجع إىل": فصل"

فمن مل جيد : "روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال ابن عمر. باإلمجاع وأقرب إىل موافقة لفظ االختيار
  ".فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله

  ـــــــ
  .سورة البقرة١٩٦آية  ١

ن مجيع أموره حىت يكون آخر عهده بالبيت فإن وإذا أراد القفول مل خيرج حىت يودع البيت بطواف عند فراغه م
  اشتغل بعده بتجارة أعاده ويستحب له إذا طاف

  ـــــــ
ألنه ، وأما وقت اجلواز فظاهر كالم أمحد أنه إذا رجع من مكة ويكون معىن اآلية إذا رجعتم من احلج. ١متفق عليه

نه جوز له تأخري الصيام حىت يرجع إىل أهله وميكن أن يقال إن اهللا سبحا، ذكر ذلك بعد احلج فيكون متعلقا بت
فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيضاً {: كما جوز تأخري صوم رمضان يف السفر واملرض بقوله، رخصة فال مينع ذلك اإلجزاء قبله
  .عن احلديثمث لو صام يف املرض والسفر جاز كذا هاهنا وهو اجلواب ، ٢} أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر

أن يكون بعد اإلهالل باحلج واالستحباب أن حيرم باحلج يوم التروية  -كما ذكرنا-االختيار لعموم الثالثة " فصل"
إن شاء قدم إهالله باحلج وقال يف : فال يتم له اجلمع بني املستحبني فماذا يصنع؟ سئل أمحد رمحه اهللا عن ذلك فقال

فإن شاء ترك اإلحرام يوم : يكن بد من ترك أحد املستحبني فأيهما ترك جاز موضع آخر كالما يشري إىل أنه إذا مل
  .التروية وقدمه عليه وإن شاء صام قبل اإلحرام

وإذا أراد القفول مل خيرج حىت يودع البيت بطواف عند فراغه من مجيع أموره حىت يكون آخر عهده : "مسألة
آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض متفق  أمر الناس أن يكون: ملا روى ابن عباس قال" بالبيت
ال ينصرفن أحد حىت : "كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وملسلم قال. ٣عليه

  .٤" يكون آخر عهده بالبيت
فإن ، عهده بالبيت وذلك أن الوداع إمنا يكون عند خروجه ليكون آخر" فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده: "مسألة

طاف الوداع مث اشتغل بتجارة أو إقامة أعاد طواف الوداع للحديث؛ وألنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا يف 
  .العادة فلم جيز كما لو طاف قبل السفر

كما روى أبو داود عن عمرو " ويستحب له إذا طاف أن يقف يف امللتزم بني الركن والباب فيلتزم البيت: "مسألة
مث مضى ، نعوذ باهللا من النار: طفت مع عبد اهللا فلما جئنا دبر الكعبة قلت أال نتعوذ؟ قال: ن شعيب عن أبيه قالب

هكذا : حىت استلم احلجر فقام بني الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا وقال
  رأيت

  ـــــــ
 -١٥: ومسلم يف. ١٦٩١حديث رقم : من ساق البدن معه -١٠٤: كتاب احلج -٢٥: رواه البخاري يف - ١

  .١٧٤حديث رقم : باب وجوب الدم على املتمتع -٢٤: كتاب احلج
  .سورة البقرة ١٨٤آية  ٢
: كتاب احلج -١٥: ومسلم يف. ١٧٥٥: باب طواف الوداع -١٤٤: كتاب احلج -٢٥: رواه البخاري يف - ٣



  .٣٨٠حديث رقم : باب وجوب طواف الوداع -٧٦
  .٣٧٩حديث رقم : رواه مسلم يف املصدر عاليه - ٤

اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك : أن يقف يف امللتزم بني الركن والباب فيلتزم البيت ويقول
محلتين على ما سخرت يل من خلقك وسريتين يف بالدك حىت بلغتين بنعمتك إىل بيتك وأعنتين على أداء نسكي فإن 

فازدد عين رضى وإال فمن اآلن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرايف إن أذنت يل غري  كنت رضيت عين
اللهم أصحبين العافية يف بدين والصحة يف جسمي والعصمة ، مستبدل بك وال ببيتك وال راغب عنك وال عن بيتك

، واآلخرة إنك على كل شيء قديريف ديين وأحسن منقليب وارزقين طاعتك ما أبقيتين وامجع يل بني خريي الدنيا 
فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن بعد ، ويدعو مبا أحب مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .بعث بدم
  إال احلائض والنفساء فال وداع عليهما ويستحب هلما الوقوف عند باب املسجد والدعاء

  ـــــــ
ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن عبد الرمحن بن صفوان قال. علهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

مكة انطلقت فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب 
ورواه حنبل يف  رواه أبو داود. إىل احلطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسطهم

اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك محلتين على ما سخرت يل : "يف دعائه" ويقول"املناسك قال بعض أصحابنا 
من خلقك وسريتين يف بالدك حىت بلغتين بنعمتك إىل بيتك وأعنتين على أداء نسكي فإن كنت رضيت عين فازدد 

ري فهذا أوان انصرايف إن أذنت يل غري مستبدل بك وال ببيتك عين رضا وإال فمن اآلن قبل أن تنأى عن بيتك دا
اللهم فأصحبين العافية يف بدين والصحة يف جسمي والعصمة يف ديين وأحسن ، وال راغب عنك وال عن بيتك

وما زاد على ذلك ، منقليب وارزقين طاعتك ما أبقيتين وامجع يل بني خريي الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء قدير
واملرأة إذا كانت حائضا على باب املسجد ودعت ، "دعاء فحسن مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلممن ال
  .بذلك
وذلك ألن طواف الوداع واجب جيب " فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا وإن أبعد بعث بدم: "مسألة

ه أمكنه اإلتيان بالواجب من غري مشقة بتركه دم وليس ركنا فإذا خرج قبل فعله لزمه الرجوع إن كان قريبا؛ ألن
وإن كان بعيدا مل يلزمه الرجوع ألن فيه مشقة فلم يلزمه كما لو رجع إىل بلده لكن عليه ، فلزمه كما لو كان مبكة

ودليل وجوبه ما ، وال فرق بني تركه عمدا أو سهوا أو خطأ فإن واجبات احلج ال فرق بني خطئها وعمدها، دم
  .متفق عليه. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض: اسسبق من حديث ابن عب

ويستحب هلما الوقوف عند باب "للخرب والنفساء يف معىن احلائض " إال احلائض والنفساء فال وداع عليهما: "مسألة
  مبا ذكرناه" املسجد والدعاء

  باب أركان احلج و العمرة

...  
  عمرةباب أركان احلج وال



اإلحرام من امليقات والوقوف بعرفة إىل الليل واملبيت مبزدلفة : الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته: أركان احلج
  إىل نصف الليل والسعي

  ـــــــ
  باب أركان احلج والعمرة

أتيت : ي قالوروى عبد الرمحن بن يعمر الديل، فال يتم احلج إال به إمجاعا" الوقوف بعرفة: أركان احلج: "مسألة
احلج عرفة فمن جاء : "النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل جند فقالوا يا رسول اهللا كيف احلج؟ قال

ما أرى للثوري حديثا : قال حممد بن حيىي. ١أخرجه أبو داود وابن ماجه". قبل صالة الفجر ليلة مجع فقد مت حجه
بدليل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم حني ذكر له أن صفية ، احلج إال بتركن ال يتم " وطواف الزيارة"أشرف منه 
فدل على أن هذا الطواف ال . ٢" فلتنفر إذا: "إهنا قد أفاضت يوم النحر قال: ؟ قيل"أحابستنا هي: "حاضت قال

  .بد منه وأنه حابس ملن مل يأت به
 الليل واملبيت مبزدلفة إىل نصف الليل والسعي اإلحرام من امليقات والوقوف بعرفة إىل: وواجباته"فصل : مسألة

قال ابن . أما اإلحرام فهو أن ينوي الدخول يف العبادة. فهي مثانية" واملبيت مبىن والرمي واحللق وطواف الوداع
أمرنا النيب صلى اهللا : ويف حديث جابر. أوجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلحرام حني فرغ من صالته: عباس
أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أن يهلوا : ويف حديث، وسلم ملا أحللنا أن حنرم إذا توجهنا إىل مىنعليه 

واألمر يقتضي الوجوب ويستحب النطق بذلك كما يف صالة الفرض ، باحلج إذا خرجوا إىل مىن وأمرهم باإلحرام
وأما الوقوف بعرفة إىل ". خذوا عين مناسككم: "وحيرم من امليقات كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد قال

وقف بعرفه حىت غابت : الليل فواجب ليجمع بني الليل والنهار يف الوقوف بعرفة فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم
من شهد صالتنا ووقف معنا حىت ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليال أو : "الشمس كذا يف حديث عروة بن مضرس

من ترك : فإذا تركه فعليه دم؛ لقول ابن عباس. ٣حديث صحيح: قال الترمذي". تفثه هنارا فقد مت حجه وقضى
وأما املبيت مبزدلفة فواجب ملا يف حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الصبح حني تبني . نسكا فعليه دم

. دليل على أنه بات هبا وهذا، ٥صلى الفجر حني طلع الفجر: يعين باملزدلفة ويف حديث ابن مسعود، ٤له الصبح
فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم؛ ألنه مل يبت وإن دفع بعد نصف الليل فال  ٦" خذوا عين مناسككم: "وقد قال

  شيء عليه ألنه
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .٨٩١رواه الترمذي يف احلج حديث رقم  - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
  .سبق خترجيه - ٥
  .خترجيهسبق  - ٦

  .واملبيت مبىن والرمي واحللق وطواف الوداع
  ـــــــ

وللرعاة من ، ١يكون قد بات؛ وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرخص للعباس يف ترك املبيت مبزدلفة ألجل سقايته



وعنه أن املبيت هبا غري واجب ، أجل رعايتهم وذلك دليل على وجوبه على غريهم لكونه سقط عن هؤالء رخصة
  . شيء على تاركه واملذهب األول ملا سبقوال

، وأما السعي فعن أمحد رمحه اهللا أنه ال يتم احلج إال به وال ينوب عنه دم بوجه وهو قول عائشة وعروة": فصل"
فَال {: روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعبد اهللا بن الزبري فإن اهللا تعاىل قال. وعنه أنه مستحب وال جيب بتركه دم

وهذا إن مل يكن ، فال جناح عليه أن ال يطوف هبما: ويف مصحف أيب وابن مسعود. }ْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهِمَاُجَناَح َعلَ
واختار القاضي أن يكون حكمه . قرآنا فال ينحط عن درجة اخلرب؛ ألهنما يرويانه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

طاف : ى مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالتووجه األول ما رو، حكم الرمي يكون واجبا ينوب عنه الدم
فلعمري ما أمت اهللا حج من مل يطف ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطاف املسلمون بني الصفا واملروة فكانت سنة

وروي ، وأما اآلية فنزلت ملا حترج املسلمون من السعي بني الصفا واملروة كذلك قالت عائشة. بني الصفا واملروة
دخلت مع نسوة من قريش دار آل أيب حسني ننظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : بنت أيب جتراة قالتعن حبيبة 

ومسعته ، وسلم وهو يسعى بني الصفا واملروة وإن مئزره يدور يف وسطه من شدة سعيه حىت أقول إين ألرى ركبتيه
فإن ما  -إن شاء اهللا تعاىل-ب إىل احلق وقول القاضي أقر: قال شيخنا". اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي: "يقول

وال يلزم كونه ركنا كالرمي ، روت عائشة من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وفعل أصحابه دليل على وجوبه
فمن مذهبه أنه ليس بواجب وحديث بنت أيب جتراة قال ابن . وقول عائشة يعارضه قول غريها، واحلالق وغريمها

  .مث هو يدل على أنه مكتوب وهو الواجب، ن املؤمل وقد تكلموا يف حديثهيرويه عبد اهللا ب: املنذر
، إذا رميت فبت حيث شئت: قال ابن عباس رضي اهللا عنه. وعنه أنه غري واجب، واملبيت مبىن واجب": فصل"

  .ووجه األوىل ما سبق من الترخيص للعباس يف املبيت مبزدلفة
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مىن فمكث هبا ليايل أيام التشريق مث رجع رس: والرمي واجب قالت عائشة": فصل"

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرمي : وقال جابر. ٢رواه أبو داود، يرمي اجلمرات إذا زالت الشمس
  .٤" خذوا عين مناسككم: "وقد قال. ٣أخرجه مسلم. اجلمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .رواه أبو داود يف احلج - ٢
  .رواه مسلم يف احلج - ٣
  .سبق خترجيه - ٤

ومن ترك واجبا ، اإلحرام والسعي واحللق فمن ترك ركنا مل يتم نسكه إال بت: الطواف وواجباهتا: وأركان العمرة
م النحر فقد فاته احلج فيتحلل ومن مل يقف بعرفة حىت طلع الفجر يو، جربه بدم ومن ترك سنة فال شيء عليه

  بطواف وسعي
  ـــــــ

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم رمى مجرة : قال أنس. واحللق واجب ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعله": فصل"
مث دعا باحلالق فأخذ بشق رأسه األمين فحلقه فجعل يقسم بينه ، مث رجع إىل منزله فدعا بذبح، العقبة يوم النحر

فدفعه إىل أيب " هاهنا أبو طلحة؟: "مث قال، مث أخذ بشق رأسه األيسر فحلقه، من يليه الشعرة والشعرتنيوبني 
وروي عن ابن عمر أن النيب صلى . وأمر بالتقصري، ٢" خذوا عين مناسككم: "وقد قال. ١رواه أبو داود. طلحة



وهو أمر واألمر ". املروة وليقصر وليحللمن مل يكن له هدي فليطف بالبيت وبني الصفا و: "اهللا عليه وسلم قال
  .يقتضي الوجوب

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال : وطواف الوداع واجب بدليل ما سبق من حديث ابن عباس": فصل"
  .٣أنه خفف عن املرأة احلائض

ن النيب صلى اهللا عليه فروى ابن عمر أ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بت" الطواف: وأركان العمرة: "مسألة
. وأمره يقتضي الوجوب. ٤" من مل يكن معه هدي فليطف بالبيت وبني الصفا واملروة وليقصر وليحلل: "وسلم قال
  .وألنه طواف يف عبادة كان ركنا فيها كاحلج، متفق عليه
خذوا : "ذلك وقد قال وفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم، كما يف احلج" وواجباهتا اإلحرام والسعي واحللق: "مسألة

  .فليقصر وليحلل والتقصري مقام احللق: وقد أمر باحللق يف حديث ابن عمر بقوله. ٥" عين مناسككم
ومن ترك سنة فال شيء "ملا سبق " ومن ترك واجبا جربه بدم"ملا سبق " فمن ترك ركنا مل يتم نسكه إال به: "مسألة
  .ان كالصالةألنه ترك سنة يف عبادة فلم يلزمه هلا جرب" عليه
ومن مل يقف بعرفة حىت طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته احلج فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن : "مسألة

فمن مل يدرك ، األول أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر: يف هذه املسألة أربعة فصول" كان معه وعليه القضاء
. ال يفوت احلج حىت يطلع الفجر من ليلة مجع: قال جابر. ك خالفاالوقوف حىت طلع الفجر فاته احلج ال نعلم يف ذل

أن يتحلل : الثاين. رواه األثرم. نعم: أقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك؟ قال: قال أبو الزبري فقلت له
 روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبري ومل، هذا الصحيح من املذهب. بطواف وسعي وحالق

  فكان إمجاعا وروى األثرم بإسناده أن هبار بن، يعرف هلم خمالف
  ـــــــ

  .رواه أبو داود يف احلج - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
  .سبق خترجيه- ٥

ذلك  وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا يف غري يوم عرفة أجزأهم ذلك وإن فعل
  نفر منهم فقد فاهتم احلج ويستحب ملن حج زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقربي صاحبيه رضي اهللا عنهما

  ـــــــ
فانطلق إىل : قال. حسبت أن اليوم عرفة: قال. ما حبسك؟: األسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر

مث إذا كان عام قابل فاحجج وإن وجدت سعة فأهد فإن مل ، اوإن كانت معك هدية فاحنره، البيت فطاف به سبعا
من : "وروى البخاري عن عطاء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، جتد فصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعت

ت وألنه جيوز فسخ احلج إىل العمرة من غري فوات فمع الفوا". فاته احلج فعليه دم وليجعلها عمرة وليحج من قابل
أنه يلزمه القضاء من : الثالث. إذا ثبت هذا فإنه جيعلها عمرة حلديث عطاء وهو قول من ذكرناه من الصحابة. أوىل

وعن أمحد أنه ال قضاء عليه بل إن ، روي ذلك عن مجاعة من الصحابة، قابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا
ن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن احلج أكثر كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق وإن كانت نفال سقطت؛ أل



وألهنا عبادة تطوع هبا فإذا فاتت مل يلزمه ، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة". بل مرة واحدة: "من مرة؟ قال
والرواية األوىل أوىل ملا ، وعلى هذا حيمل قول الصحابة عن من كان حجه مفروضا، قضاؤها كسائر التطوعات

وأما احلديث ، من احلديث وإمجاع الصحابة؛ ألن احلج يلزم بالشروع فيصري كاملنذور خبالف سائر التطوعاتذكرنا 
وهذا إمنا جتب بإجيابه هلا بالشروع فيها فتصري كاملندورة أو إذا قضى ، فإنه أراد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة

أن اهلدي يلزم من فاته احلج يف أصح الروايتني وهو : الرابع. أجزأه القضاء عن احلجة الواجبة ال نعلم فيه خالفا
والرواية األخرى ال هدي عليه؛ ألنه لو كان الفوات سببا لوجوب . قول من مسينا من الصحابة يف الفصل الثاين

وألنه حتلل من إحرامه قبل إمتامه ، اهلدي للزم احملصر هديان للفوات واالحصار ولنا قول الصحابة وحديث عطاء
واحلجة فيه حديث عمر ، واحملصر مل يف حجه وخيرج اهلدي يف سنة القضاء نص عليه، اهلدي كاحملصر فلزمه

  .املذكور يف الفصل الثاين
. ؛ ألنه ال يؤمر مثل ذلك يف القضاء فيشق"وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا يف غري يوم عرفة أجزأهم ذلك: "مسألة

: ما حبسك؟ قال: وقد روي أن عمر رضي اهللا عنه قال هلبار، فريطهملت" وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاهتم احلج"
  .كنت أحسب أن اليوم عرفة فلم يعذره بذلك

قال أمحد يف ". ويستحب ملن حج زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقربي صاحبيه رضي اهللا عنهما: "مسألة
ما من أحد يسلم علي : "صلى اهللا عليه وسلم قالرواية عبد اهللا عن يزيد بن قسيط عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  .١" عند قربي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم
  ـــــــ

  .٢/٥٢٧وأمحد يف املسند . ٢٠٤١حديث رقم : رواه أبو داود يف احلج - ١

  باب اهلدي و األضحية

...  
  باب اهلدي واألضحية

واألفضل فيهما اإلبل مث البقر مث ، ضحية أفضل من الصدقة بثمنهاواهلدي واألضحية سنة ال جتب إال بالنذر والت
  وال جيزئ إال اجلذع من الضأن والثين مما سواه وثين املعز ما له سنة وثين، الغنم ويستحب استحساهنا واستسماهنا

  ـــــــ
  باب اهلدي واألضحية

يف حجته مائة بدنة وضحى بكبشني أملحني ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهدى ، "واهلدي واألضحية سنة: "مسألة
  .١واضعا قدمه على صفاحهما". اللهم هذا منك ولك: "وقال، موجوءين ذحبهما بيده

: هللا علي أن أذبح هذا اهلدي أو هذه األضحية وإن قال: فيقول" إال بالنذر"اهلدي واألضحية " وال جيب: "مسألة
وال جيب بسوقه مع نيته كما ال جتب الصدقة ، لفظ الوقوف هذا نذر هللا وجب ألن لفظه يقتضي اإلجياب فأشبه

  .باملال خبروجه به
  .؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنر بدنة وال يفعل إال األفضل"والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها: "مسألة
اغتسل يوم اجلمعة غسل من : "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" واألفضل فيهما اإلبل مث البقر مث الغنم: "مسألة

اجلنابة مث راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ومن راح يف الساعة 



الثالثة فكأمنا قرب كبشا ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب 
  .٢متفق عليه". بيضة
} ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّْم َشعَاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ{: لقوله سبحانه" ويستحب استحساهنا واستسماهنا: "ةمسأل
  .هو االستسمان واالستحسان: قال ابن عباس. ٣

ه سنة وثين اإلبل والثين من غريه ومن املعز ما ل"وهو الذي به ستة أشهر " وال جيزئ إال اجلذع من الضأن: "مسألة
ملا روى ابن ماجه عن أم بالل بنت هالل عن أبيه أن رسول اهللا ، "ما كمل له مخس سنني ومن البقر ما له سنتان

كنا مع رجل : وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال. ٤" جوز اجلذع من الضأن أضحية: "صلى اهللا عليه وسلم قال
  من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
  .١٨، ١٧ومسلم يف األضاحي رقم . ٥٥٥٨حديث رقم : رواه البخاري يف األضاحي - ١
  .١٠حديث رقم : ومسلم يف اجلمعة. ٨٨١حديث رقم : رواه البخاري يف اجلمعة - ٢
  .سورة احلج ٣٢آية  - ٣
  .٦/٣٦٨وأمحد يف املسند . ٣١٣٩حديث رقم : رواه ابن ماجه يف األضاحي - ٤

س سنني ومن البقر ما له سنتان وجتزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة وال جتزئ اإلبل ما كمل له مخ
العوراء البني عورها إال العجفاء اليت ال تنقى وال العرجاء البني ظلعها وال املريضة البني مرضها وال العضباء اليت 

  ذهب أكثر قرهنا أو أذهنا وجتزئ اجلماء والبتراء واخلصي
  ـــــــ

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول: فغرت الغنم فأمر مناديا فنادى: ل له جماشع من بين سليمفقا
إمنا : قال إبراهيم احلريب: وأحكام اهلدي واألضاحي سواء قال أبو عبيد اهلروي. ١" اجلذع يويف مبا تويف منه الثنية"

  .كان من املعز مل يلقح حىت يصري ثنيا جيزئ اجلذع من الضأن يف األضاحي ألنه ينزو فيلقح فإذا
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى جابر قال" وجتزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة: "مسألة

كنا ننحر : وعن جابر قال. ٢رواه ابن ماجه". ال تذحبوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضأن"
  .وأحكام اهلدي واألضاحي سواء. ٣وهل هي إال من البدن: والبقر؟ فقال: قيل لهالبدنة عن سبعة ف

". وال جتزئ العوراء البني عورها وال العجفاء اليت ال تنقى وال العرجاء البني ظلعها وال املريضة البني مرضها: "مسألة
العوراء البني : جتوز يف األضاحي أربع ال: "قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال الرباء بن عازب

  .٤" عورها واملريضة البني مرضها والعرجاء البني عرجها والكبرية اليت ال تنقى
هنى النيب صلى اهللا : ؛ ملا روي عن علي رضي اهللا عنه قال"وال جتزئ العضباء اليت ذهب أكثر قرهنا أو أذهنا: "مسألة

نعم العضب النصف : فسألت سعيد بن املسيب فقال: قتادةقال . عليه وسلم أن يضحي بأعضب األذن والقرن
  .٥فأكثر من ذلك رواه النسائي

واألبتر املقطوع الذنب؛ " وجتزئ اجلماء والبتراء واخلصي وما شقت أذهنا أو خرقت أو قطع أقل من نصفها: "مسألة
وجيزئ اخلصي ألن النيب صلى واجلماء اليت مل خيلق هلا قرن فتجزئ ألن القرن غري مقصود ، ألن ذلك ليس مبقصود

  اهللا عليه وسلم ضحى بكبشني أملحني
  ـــــــ



حديث : باب املسنة واجلذعة -١٢: والنسائي يف األضاحي. ٢٧٩٩حديث رقم : رواه أبو داود يف األضاحي - ١
  .٥/٣٦٨وأمحد يف املسند . ٣١٤٠حديث رقم : وابن ماجه يف األضاحي. ٦رقم 
  .١٣٤١يث رقم حد: رواه ابن يف األضاحي - ٢
  .٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٠حديث رقم : ومسلم يف احلج - ٣
  .حسن صحيح: وقال. ١٤٩٧حديث رقم : األضاحي: رواه الترمذي بنحوه يف - ٤
  .١حديث رقم : باب العضباء -١١: األضاحي: رواه النسائي يف - ٥

وذبح البقر والغنم ، دها اليسرىوالسنة حنر اإلبل قائمة معقولة ي، وما شقت أذهنا أو خرقت أو قطع أقل من نصفها
وال يستحب أن يذحبها إال مسلم وإن ، اللهم هذا منك ولك، بسم اهللا واهللا أكرب: ويقول عند ذلك. على صفاحها

  .ووقت الذبح يوم العيد بعد صالة العيد إىل آخر يومني من أيام التشريق. ذحبها صاحبها فهو أفضل
  ـــــــ

وال فرق بينهما ألن املرضوض كاملقطوع وألن ذلك ، رضت خصيتاه أو قطعتا أقرنني موجوءين واملوجوء الذي
  .وذهابه يؤثر يف مسنه وكثرة اللحم وطيبه النعلم فيه خالفا، العضو غري مستطاب

وجتزئ ما شقت أذهنا بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها؛ ألنه يسري وال ميكن التحرز منه ال نعلم فيه : مسألة
  .خالفا
} فَاذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيَها صََوافَّ{: ؛ لقوله سبحانه وتعاىل"والسنة حنر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى: "مسألة

ابعثها قياما مقيدة سنة حممد صلى : رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال: وقال زياد بن جبري. ١
  .٢متفق عليه. اهللا عليه وسلم

ذبح النيب : دخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل: ألن عائشة رضي اهللا عنها قالت" بح البقر والغنموذ: "مسألة
ضحى النيب صلى اهللا عليه وسلم بكبشني ذحبهما : وقال أنس. رواه البخاري. صلى اهللا عليه وسلم عن أزواجه

اهللا عليه وسلم بيده ثالثا وستني بدنة  وحنر النيب صلى. ٣متفق عليه. بيده ومسى وكرب ووضع رجله على صفاحهما
  .وأعطى عليا فنحر ما غرب منها

ضحى النيب : ؛ ملا روى أنس قال"بسم اهللا واهللا أكرب اللهم هذا منك ولك: ويستحب أن يقول عند الذبح: "مسألة
اهللا عليه وروى جابر أن رسول اهللا صلى . ٤متفق عليه. صلى اهللا عليه وسلم بكبشني ذحبهما بيده ومسى وكرب

  .مث ذبح". اللهم هذا منك ولك عن حممد وأمته بسم اهللا واهللا أكرب: "وسلم قال عند أضحيته
  .حلديث أنس" وإن ذحبها صاحبها فهو أفضل"، ألهنا قربة" وال يستحب أن يذحبها إال مسلم: "مسألة
؛ ملا روى الرباء ابن "يام الثشريقإىل آخر يومني من أ"أو قدرها " ووقت الذبح يوم العيد بعد صالة العيد: "مسألة

  من صلى صالتنا ونسك نسكنا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عازب قال
  ـــــــ

  .سورة احلج ٣٦آية  - ١
  .١٧١٣احلج حديث رقم : رواه البخاري يف - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .١٨ث رقم حدي: األضاحي: ومسلم يف. ٥٥٦٥األضاحي حديث رقم : رواه البخاري يف - ٤



وال يعطى اجلزار بأجرته ، واهلدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية، وتتعني األضحية بقوله هذه أضحية
وإن أكل أكثر جاز وله أن ينتفع جبلدها وال ، شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها

  يبيعه وال شيئا منها
  ـــــــ
هذا يف حق أهل املصر فأما غريهم . ١متفق عليه". سك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكاهنا أخرىفقد أصاب الن

فبقدر الصالة واخلطبة؛ ألنه تعذر يف حقهم اعتبار حقيقة الصالة فاعترب قدرها وآخر وقتها آخر اليومني األولني من 
فوجه احلجة . ٢متفق عليه. ألضاحي فوق ثالثهنى عن ادخار حلوم ا: أيام التشريق؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أنه من الزيادة على ثالث وال ينبغي أن ينهى عن االدخار يف زمن التضحية فلو جازت التضحية يف اليوم الرابع كان 
  .ناهيا عن إمساك اللحم يف يوم حيل إمساك اللحم وأكله فيه

من القول وال حيصل ذلك بالشراء مع النية؛ ألنه أو هذا هللا وحنوه " وتتعني األضحية بقول هذه أضحية: "مسألة
إشعاره "وكذلك اهلدي ويتعني بـ . إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية املقارنة للشراء كالوقف والعتق

  .كما لو أذن على باب بيته وأذن بالصالة فيه، "أو تقليده مع النية
أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه : ملا روي عن علي رضي اهللا عنه قال" وال يعطى اجلزار بأجرته شيئا منها: "مسألة

" . حنن نعطيه من عندنا: "وقال. وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجالهلا وأن ال أعطي اجلازر منها شيئا
  .٣"متفق عليه
وى عمر عن النيب صلى اهللا عليه ملا ر" ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها"ثلثها " أضحيته"من " والسنة أن يأكل: "مسألة

قال ". ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جريانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث: "وسلم يف األضحية قال
. الضحايا واهلدايا ثلث لك وثلث ألهلك وثلث للمساكني: وقال ابن عمر. هذا حديث حسن: احلافظ أبو موسى

  . واجبة؛ ألهنا سنة غري"وإن أكل أكثر جاز"
ويصنع منه النعال واخلفاف والفراء واألسقية ويدخر منها؛ ملا روي عن النيب صلى " وله أن ينتفع جبلدها: "مسألة

؛ ٤رواه مسلم". كنت هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث فأمسكوها ما بدا لكم: "اهللا عليه وسلم أنه قال
  .وألن اجللد جزء من األضحية فجاز االنتفاع به

  ـــــــ
  .١حديث رقم : ومسلم يف األضاحي. ٩٨٥حديث رقم : رواه البخاري يف العيدين - ١
  .٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤ومسلم يف األضاحي حديث رقم . ٥٥٧٠حديث رقم : رواه البخاري يف األضاحي - ٢
  .٣٤٨حديث رقم : ومسلم يف احلج. ١٧١٦حديث رقم : رواه البخاري يف احلج - ٣
  .٣٧حديث رقم : األضاحيرواه مسلم يف  - ٤

فأما اهلدي إن كان تطوعا استحب له األكل منه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت 
  .وال يأكل من واجب إال من هدي املتعة والقران، فأكل من حلمها وحسا من مرقها

  ـــــــ
  جللد جزء منها؛ ألنه ال جيوز بيع شيء منها وا"وال يبيع جلدها"كاللحم 
فكذلك ال جيوز أن ، ألنه ال جيوز أن يعطي اجلازر بأجرته شيئا منها للخرب" شيئا منها"جيوز أن يبيع " وال: "مسألة

  .يبيع شيئا منها



فأما اهلدي إن كان تطوعا استحب له األكل منه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة : "مسألة
  .١يف حديث جابر" ها وحسا من مرقهافطبخت وأكل من حلم

؛ ألن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كن متمتعات إال "وال يأكل من واجب إال من هدي التمتع والقران: "مسألة
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنر عن آل حممد يف : عائشة فإهنا كانت قارنة إلدخاهلا احلج على العمرة، وقالت

ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما هذا؟ فقيل: فدخل علينا حلم بقر فقلت: قالت. ة واحدةحجة الوداع بقر
وال جيوز األكل من واجب سواها؛ ألنه كفارة فلم جيز ، وألنه دم نسك فجاز األكل منه كاألضحية، عن أزواجه

د وروت أم سلمة عن رسول اهللا صلى وعنه له األكل من اجلميع إال املنذور وجزاء الصي. األكل منه ككفارة اليمني
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ من شعره وال من أظفاره شيئا حىت : "اهللا عليه وسلم قال

  .٢رواه مسلم". يضحي
  ـــــــ

وأمحد يف املسند . رجال إسناده ثقات: قال يف الزوائد. ٣١٥٨حديث رقم : األضاحي: رواه ابن ماجه يف - ١
  .٣١٤و ٣٠٥و  ١/٢٦٠
  .٤٢و  ٤١و  ٤٠و ، ٣٩حديث رقم : رواه مسلم يف األضاحي - ٢

  باب العقيقة
فإن فات ، وهي سنة عن الغالم شاتان متكافئتان وعن اجلارية شاة تذبح يوم سابعه وحيلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا

  يوم سابعه ففي أربعة عشر فإن فات ففي أحد وعشرين
  ـــــــ

  باب العقيقة

كل غالم رهينة : "ملا روى مسرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، "وهي سنة"هي الذبيحة عن املولود : مسألة
  عن ١رواه أبو داود". بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وحيلق رأسه

  ـــــــ
  .٢٨٣٨حديث رقم : رواه أبو داود يف األضاحي - ١

  ضحية فيما سوى ذلكوينزعها أعضاء وال يكسر هلا عظما وحكمها حكم األ
  ـــــــ

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ملا روت أم كرز الكعبية قالت" الغالم شاتان متكافئتان وعن اجلارية شاة
السنة شاتان متكافئتان : وقالت عائشة. ١رواه أبو داود". عن الغالم شاتان متكافئتان وعن اجلارية شاة: "يقول

وحيلق رأسه "،  وال يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يف اليوم السابعوعن اجلارية شاة تطبخ جدوال
؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم عق عن احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما بكبش كبش وأنه "ويتصدق بوزنه ورقا

بريدة عن  ؛ ملا روى"فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي أحد وعشرين"رواه سعيد . تصدق بوزن شعرمها ورقا
أخرجه احلسني بن حيىي ". تذبح لسبع وألربع عشرة وإلحدى وعشرين: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف العقيقة

  .بن عباس القطان



وحكمها حكم األضحية فيما "، حلديث عائشة تفاؤال بسالمة أعضائه" وينزعها أعضاء وال يكسر هلا عظما: "مسألة
  .قياسا عليها" سوى ذلك

  ـــــــ
  .٢٨٣٤حديث رقم : املصدر عاليه - ١

  كتاب البيوع
  مدخل

...  
  كتاب البيوع
والبيع معاوضة املال باملال وجيوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إال الكلب فإنه ال } َوأََحلَّ اللَُّه الَْبيَْع{: قال اهللا تعاىل

  جيوز بيعه وال غرم على متلفه ألن
  ـــــــ
  كتاب البيوع

  .لغرض التملك" والبيع معاوضة املال باملال} وَأََحلَّ اللَُّه الَْبيَْع{:  تعاىلقال اهللا: مسألة
ويشثرط لصحة البيع أن يكون املبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه فإن " وجيوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح: "مسألة

رواه ". ال تبع ما ليس عندك: "بن حزامباع ملك غريه بغري إذنه مل يصح؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم حلكيم 
ما ال متلك ألنه ذكره جوابا له حني سأله أن يببع الشيء مث : يعين. ١حديث صحيح: ابن ماجه والترمذي وقال
والتفاقنا على صحة بيع ماله الغائب عنه؛ وألنه عقد على ما ال يقدر على تسليمه أشبه بيع ، ميضي ويشتريه ويسلمه

وعنه يصح ويقف على إجارة املالك؛ ملا روى عروة بن اجلعد البارقي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، الطري يف اهلواء
فأتيت النيب صلى اهللا عليه : قال. مث باع إحدامها بدينار يف الطريق، أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتني

رواه األثرم وابن ماجه؛ وألنه عقد له خمري ". ميينكبارك اهللا لك يف صفقة : "فقال. وسلم بالدينار والشاة وأخربته
والصحيح األول وحديث عروة ، حال وقوعه فيجب أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث ألجنيب

وأما الوصية فيتأخر فيها ، حممول على أنه كانت وكالته مطلقة بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغري املالك باتفاق
. اإلجياب وال يعترب أن يكون له ختري حال وقوع العقد وجيوز فيها من الغرر ما ال جيوز يف البيع فافترقا القبول عن

  .احتراز عما فيه نفع حمرم كآالت اللهو فإنه ال جيوز بيعها ألهنا حمرمة" فيه نفع مباح: "وقوله
  دوإن كان معلما ملا روى أبو مسعو" إال الكلب فإنه ال جيوز بيعه: "مسألة

  ـــــــ
  .٢١٨٧حديث رقم : وابن ماجه يف التجارات. ١٢٣٢حديث رقم : رواه الترمذي يف البيوع - ١

وال جيوز بيع ما ليس مبملوك لبائعه إال بإذن مالكه أو والية عليه وال . النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن مثن الكلب
أو ، وال بيع معدوم كالذي حتمل أمته أو شجرته، يتةوال ما نفعه حمرم كاخلمر وامل، بيع ما ال نفع فيه كاحلشرات

جمهول كاحلمل والغائب الذي مل يوصف ومل تتقدم رؤيته وال معجوز عن تسليمه كاآلبق والشارد والطري يف اهلواء 
وال بيع غري معني كعبد من عبيده أو ، وال بيع املغصوب إال لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، والسمك يف املاء



  ة من قطيعه إال فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صربةشا
  ـــــــ

وال . "١متفق عليه". مثن الكلب خبيث: "األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن مثن الكلب وقال
  .لذلك وألنه ال قيمة له" غرم على متلفه

  .ملا سبق من حديث حكيم بن حزام" ية عليهوال جيوز بيع ما ليس مبملوك لبائعه إال بإذن مالكه أو وال: "مسألة
  .ألنه ال قيمة هلا وهي حمرمة أشبهت امليتة" بيع ما ال نفع فيه كاحلشرات"جيوز " وال: "مسألة
ويف ". إن اهللا إذا حرم شيئا حرم مثنه: "لقوله عليه السالم" بيع ما نفعه حمرم كاخلمر وامليتة"جيوز " وال: "مسألة

". إن اهللا حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول : حديث جابر
  .٢متفق عليه
ألنه جمهول غري مقدور على تسليمه وال جيوز بيع " بيع معدوم كالذي حتمل أمته أو شجرته"جيوز " وال: "مسألة

  .جلهالته" اجملهول كاحلمل"
معجوز عن تسليمه كاآلبق "ال بيع " و"جلهالته " يوصف ومل تتقدم رؤيته الغائب الذي مل"جيوز بيع " وال: "مسألة

  .؛ ألن القدرة على التسليم شرط يف صحة البيع ومل يوجد"والطري يف اهلواء والسمك يف املاء
  .ألنه يقدر على تسليمه" إال لغاصبه أو ملن يقدر على أخذه منه"لذلك " بيع املغصوب"جيوز " وال: "مسألة
  جلهالته فإن" بيع غري معني كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه"جيوز " وال: "مسألة

  ـــــــ
  .٤٠حديث رقم : ومسلم يف املساقاة. ٢٢٣٧حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ١
  .٧١حديث رقم : ومسلم يف املساقاة. ٢٢٣٦حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٢

  فصل
ه وسلم عن املالمسة وعن املنابذة وعن بيع احلصاة وعن بيع الرجل على بيع أخيه وهنى رسول اهللا صلى اهللا علي

  ،وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له مسسارا
  ـــــــ

  .ألنه يصري معلوما" تساوت أجزاؤه كقفيز من صربة معينة صح
علم خالفا بني أهل العلم يف فساد يف املتفق عليه ال ن" وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املالمسة واملنابذة: "فصل

واملالمسة أن . ١متفق عليه". هنى عن املالمسة واملنابذة: "وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه، هذين البيعني
ويف البخاري ، واملنابذة أن يقول أي ثوب نبذته إيل فقد اشتريته، يبيعه شيئا وال يشاهده على أنه مىت ملسه وقع البيع

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن املنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إىل الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر أن رس
  .وعلة املنع من ذلك كون املبيع جمهوال ال يعلم ٢وهنى عن املالمسة واملالمسة ملس الثوب ال ينظر إليه، إليه

 ٣النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع احلصاةفروى مسلم عن أيب هريرة أن " وهنى عن بيع احلصاة: "مسألة
هو أن يقول : وقيل، هو أن يقول ارم هذه احلصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا: واختلف يف تفسريه فقيل

هو أن يبيعه شيئا فإذا رمى باحلصاة فقد : وقيل، بعتك من هذه الضيعة مقدار ما تبلغ هذه احلصاة إذا رميتها بكذا
  .والعلة يف فساد ذلك ما فيه من الغرر واجلهالة وال نعلم يف فساده خالفا، وجب البيع

ومعناه أن . ٤" ال يبع بعضكم على بيع بعض: "لقوله عليه السالم" عن بيع الرجل على بيع أخيه"هنى " و: "مسألة



: ي اشتريت به أو قالأنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذ: الرجلني إذا تبايعا فجاء آخر إىل املشتري فقال
فهذا غري جائز لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أبيعك خريا منها بثمنها أو عرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكره

فيكون حراما فإن خالف وعقد البيع فالبيع باطل؛ ألنه هنى عنه ، عنه ملا فيه من اإلضرار باملسلم واإلفساد عليه
  .والنهي يقتضي فساد املنهي عنه

سواء كان بدويا أو من ، والبادي هاهنا هو من يدخل البلدة من غري أهلها" حاضر لباد"هنى أن يبيع " و: "مسألة
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن: قرية أو بلدة أخرى قال ابن عباس

  ـــــــ
  .٣، ١حديث رقم : ومسلم يف البيوع. ٢١٤٦حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ١
  .٢١٤٤حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٢
  .٤حديث رقم : ومسلم يف البيوع - ٣
  .٢١٣٩حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٤

  وهو، وعن بيعتني يف بيعة، وعن النجش وهو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها
  ـــــــ

متفق ، ال يكون له مسسارا: قوله حاضر لباد؟ قالما : فقلت البن عباس: تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال
ال يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اهللا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: وروى مسلم عن جابر قال. ١عليه

واملعىن يف ذلك أنه مىت ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم . ٢" بعضهم من بعض
فنهى عنه صلى اهللا ، ضر بيعها وامتنع أن يبيعها إال بسعر البلد ضاق على أهل البلد فيضر هبمفإذا توىل احلا،السعر

واألول املذهب لعموم ، وعنه يصح وأن النهى اختص بأول اإلسالم ملا عليهم من الضيق يف ذلك، عليه وسلم
  .وما ثبت يف حق الصحابة ثبت يف حقنا ما مل يقم على اختصاصهم به دليل، النهي

أن حيضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاهال سعرها ويقصده : ويشترط لعدم الصحة مخسة شروط: صلف
وإمنا اشترط ذلك ألن النهي معلل بالضرر احلاصل من الضيق على أهل املصر وإغالء ،احلاضر وبالناس حاجة إليها

وال حيصل الضرر إال باجتماع الشروط  "دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض: "وهلذا قال عليه السالم،أسعارهم
أن حيضر البادي لبيع سلعته فأما إن جاء هبا ليأكلها أو خيزهنا أو يهديها فليس يف بيع احلاضر له : أحدها: اخلمسة
أن حيضر ليبيعها بسعر يومها فأما إن أحضرها ويف نفسه أن ال يبيعها رخيصة فليس : الثاين. بل فيه توسعة، تضييق

أن يقصده احلاضر فإن كان هو القاصد للحاضر جاز ألن التضييق حصل منه ال من : الثالث. تضييق يف بيعه له
أن يكون جاهال بسعرها فإن كان عاملا بسعرها مل : الرابع. احلاضر فأشبه ما لو امتنع هو من بيعها إال بسعر غال

أن يكون بالناس حاجة إىل سلعته : امساخل. حتصل التوسعة بتركه بيعها؛ ألن الظاهر أنه ال يبيعها إال بسعرها
  .كاألقوات وحنوها؛ ألن ذلك هو الذي يعم الضرر بغلو سعره

ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه مل " عن النجش وهو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها"هنى " و: "مسألة
وقد ررى ابن عمر أن النيب صلى اهللا . فهذا خداع وهو حرام، يزد فيها هذا القدر إال وهي تساويه فيغتر بذلك

ال تلقوا الركبان وال : "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. عليه وسلم هنى عن النجش
  .٣متفق عليهما". يبع بعضكم على بيع بعض وال تناجشوا وال يبع حاضر لباد

  بعتك هذا بعشرة صحاح أو :عن بيعتني يف بيعة وهو أن يقول"هنى " و: "مسألة



  ـــــــ
، ١٨، ١٢، ١١حديث رقم : ومسلم يف البيوع. ٢١٦٣، ٢١٦٢حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ١
١٩.  
  .٢٠حديث رقم : رواه مسلم يف البيوع - ٢
  .سبق خترجيه- ٣

. أو تشتري مين هذاأو يقول بعتك هذا على أن تبيعين هذا ، بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة: أن يقول
  "من اشترى طعاما فال يبعه حىت يستوفيه: "وقال". ال تلقوا السلع حىت يهبط هبا األسواق: "وقال

  ـــــــ
فهذا ال يصح؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيعتني يف ، أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة" عشرين مكسرة

إن خطته روميا فلك نصف درهم : بناء على قوله يف اإلجارة وهو هذا وحيتمل أن يصح، ١حديث صحيح. بيعة
  .وإن خطته فارسيا فلك درهم فإن فيها وجهني

وروي أهنم كانوا يتلقون . ٢رواه البخاري". ال تلقوا السلع حىت يهبط هبا األسواق: "عليه السالم" وقال: "مسألة
ا غبنوهم غبنا بينا فيضروا هبم ورمبا أضروا بأهل فرمب، األجالب فيشترون منهم األمتعة قبل أن يهبط هبا األسواق

البلد؛ ألن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم وهؤالء الذين يتلقوهنم ال يبيعون سريعا ويتربصون به السعر فهو يف 
قال رسول اهللا صلى : وروى ابن عباس قال، فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، معىن بيع احلاضر للبادي

فإن خالف وتلقى . ٣مثله متفق عليهما. وعن أيب هريرة". وال تلقوا الركبان وال يبيع حاضر لباد: " عليه وسلماهللا
: الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح؛ ألن يف حديث أيب هربرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

واخليار ال يكون إال يف . ٤هكذا رواه مسلم". هو باخليارال تلقوا اجللب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق ف"
عقد صحيح؛ وألن النهي ال ملعىن يف البيع بل يعود إىل ضرب من اخلديعة ميكن استدراكها بإثبات اخليار فأشبه بيع 

  .املصراة
لذين يشترون رأيت ا: وروى ابن عمر قال" من اشترى طعاما فال يبعه حىت يستوفيه: "عليه السالم" وقال: "مسألة

من : "وقال عليه السالم، الطعام جمازفة يضربون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يؤوه إىل رحاهلم
وملسلم عن ابن عمر كنا نشتري من الركبان جزافا فنهانا ، ٥متفق عليهما". اشرى طعاما فال يبعه حىت يستوفيه

وأمجع أهل العلم على أن من :] قال ابن املنذر. [٦نقله من مكانهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نبيعه حىت ن
  .اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حىت يستوفيه

  ـــــــ
  .حسن صحيح: وقال. ١٢٣١حديث رقم : رواه الترمذي يف البيوع - ١
  .٢١٦٥حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٢
حديث : ومسلم يف البيوع. ٢١٦٢حديث رقم : خاري يف البيوعسبق خترجيه وأما حديث أيب هريرة فرواه الب - ٣

  .١٨رقم 
  .١٧حديث رقم : رواه مسلم يف البيوع - ٤
رواه : والثاين. ٣٨حديث رقم : ومسلم يف البيوع. ٢١٣١حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع: األول - ٥



  .٢٩حديث رقم : ومسلم يف البيوع. ٢١٣٢حديث رقم : البخاري يف البيوع
  .٣٧حديث رقم : رواه مسلم يف البيوع - ٦

  باب الربا
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبادة بن الصامت قال

والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثل مبثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم 
  جبنسه إال مثاال مبثل -مكيل أو موزون -وال جيوز بيع مطعوم ". ان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىبإذا ك

  ـــــــ
  باب الربا

أَنْ {: وقال سبحانه وتعاىل، ١} فَإِذَا أَْنزَلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اهَْتزَّْت َوَرَبْت{: وهو يف اللغة الزيادة قال اهللا سبحانه وتعاىل
وهو يف الشرع الزيادة ، أرىب فالن على فالن إذا زاد عليه: ويقال، أي أكثر عددا ٢} أُمَّةٌ ِهيَ أَْرَبى ِمْن أُمٍَّة َتكُونَ

الشرك : اجتنبوا السبع املوبقات: "وقال عليه السالم. ٣} َوَحرََّم الرِّبا{: يف أشياء خمصوصة وهو حمرم بقوله سبحانه
م اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات باهللا والسحر وقتل النفس اليت حر

. ٤متفق عليهما". لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه: "وقال عليه الصالة والسالم". الغافالت املؤمنات
عن " حديث عبادة بن الصامت يف: "وأمجعت األمة على أن الربا حمرم واألعيان املنصوصة على الربا فيها ستة وهي

الذهب بالذهب مثال مبثل والفضة بالفضة مثال مبثل والتمر بالتمر مثال مبثل والرب : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
بالرب مثال مبثل والشعري بالشعري مثال مبثل وامللح بامللح مثال مبثل فمن زاد أو ازداد فقد أرىب بيعوا الذهب بالفضة 

  .٥رواه مسلم". ا بيد وبيعوا الشعري بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الرب بالشعري كيف شئتم يدا بيدكيف شئتم يد
هنى عن : "؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم"جبنسه إال مثال مبثل -مكيل أو موزون-وال جيوز بيع مطعوم : "مسألة

واملماثلة املعتربة يف الشرع هي املماثلة ، ٦بن عبد اهللارواه مسلم من حديث معمر ". بيع الطعام بالطعام إال مثال مبثل
يف الكيل والوزن فدل على أنه ال حيرم إال يف مطعوم يكال أو يوزن وال حيرم فيما ال يطعم كاألشنان واحلديد وال 

  فيما ال يكال
  ـــــــ

  .سورة احلج ٥آية  - ١
  .سورة النحل ٩٢آية  - ٢
  .سورة البقرة٢٧٥آية  - ٣
رواه : والثاين. ١٤٤حديث رقم : ومسلم يف اإلميان. ٢٧٦٦حديث رقم : رواه البخاري يف الوصايا: لاألو - ٤

  .البخاري
  .٨٠حديث رقم : رواه مسلم يف املساقاة - ٥
  .٩٣حديث رقم : املصدر عاليه - ٦

  وإن اختلف، وال جيوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا وال موزون كيال
  ـــــــ



لرمان وهي إحدى الروايات يف علة الربا عن أمحد رمحه اهللا فعلى هذه تكون علة الربا يف الذهب والفضة كالبطيخ وا
والرواية األخرى أن العلة يف الذهب والفضة الوزن ، الثمنية؛ ألهنا وصف شرف فيصلح التعليل هبا كالطعام

خري من العبدين والثوب خري من الثوبني فما العبد : ملا روي عن عمار أنه قال. ويف غريمها الكيل واجلنس، واجلنس
وروى اإلمام أمحد يف املسند عن أيب حبان عن أبيه عن . كان يدا بيد فال بأس إمنا الربا يف النسا إال ما كيل أو وزن

ع ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرهم بالدرمهني وال الصا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عمر قال
يا رسول اهللا أرأيت الرجل يبيع الفرس : فقام إليه رجل فقال" . فإين أخاف عليكم الربا وهو الربا، بالصاعني

وألن قضية البيع املساواة واملؤثر يف حتققها الكيل ". ال بأس إن كان يدا بيد: "فقال، باألفراس والنجيبة باإلبل
ووجدنا الزيادة يف الكيل ، س يسوي بينهما معىن فكانا علةفإن الكيل يسوي بينهما صورة واجلن، والوزن واجلنس

ولو كانت العلة يف الطعم ، حمرمة دون الزيادة يف الطعم بدليل بيع الثقيلة باخلفيفة فإنه جائز إذا تساويا يف الكيل
أن العلة فيما عدا : والرواية الثالثة. }َوَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي{: قال اهللا تعاىل. جلرى الربا يف املاء لكونه مطعوما

الثمنية وهو : والعلة يف الذهب والفضة، األمثان كونه مأكول اجلنس فيختص باملطعومات وخيرج منه ما عداها
ودليله حديث معمر وقد سبق وألن الطعم وصف شرف إذ به قوام ، مذهب الشافعي فيختص الذهب والفضة

الوزن؛ ملا : فيقتضي التعليل هبما وألنه لو كانت العلة يف األمثان، وام األموالوالثمنية وصف شرف إذ هبا ق، األبدان
إذا ثبت هذا فعلى الرواية . جاز إسالمهما يف املوزونات؛ ألن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي يف حترمي النسا

الطعم : حد الوصفنيوما وجد فيه أ، األوىل مىت اجتمع الطعم واجلنس والكيل والوزن حرم الربا رواية واحدة
أو الوزن واحتد جنسه ففيه روايتان واختالف بني أهل العلم كاألشنان واحلديد والرصاص والبطيخ ، والكيل
أو تداويا كاإلهليلج فإن الكل واحد يف باب ، وال فرق يف املأكوالت بني ما يؤكل قوتا أو تفكها كالفواكه، والرمان
  .واهللا أعلم، الربا
واملساواة ، قد سبق أن قضية البيع املساواة" بيع مكيل من ذلك جبنسه وزنا وال موزون كيال وال جيوز: "مسألة

فإذا حتققت املساواة يف ذلك مل يضر اختالفها فيما ، املرعية يف الشرع هي املساواة يف املكيل كيال ويف املوزون وزنا
الذهب بالذهب وزنا بوزن : "ى اهللا عليه وسلموإن مل توجد املساواة يف ذلك مل يصح البيع؛ لقول النيب صل، سواه

الرب بالرب مدا مبد والشعري بالشعري مدا : "رواه األثرم يف حديث عبادة؛ وأليب داود ولفظه". والرب بالرب كيال بكيال
  فأمر باملساواة يف املوزونات. ١" مبد فمن زاد أو ازداد فقد أرىب

  ـــــــ
  .٣٣٤٩رقم حديث : رواه أبو داود يف البيوع - ١

  وال التفرق قبل القبض، ومل جيز النسا فيه، اجلنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد
  ـــــــ

املذكورة يف الوزن وأمر باملساواة يف املكيالت يف الكيل؛ وألن حقيقة الفضل مبطلة للبيع واملساواة مشترطة فيجب 
فمىت باع رطال خفيفا منه ، اثلهما يف الكيل شرطفال جيوز بيع املكيل باملكيل وزنا ألن مت، العلم بوجود الشرط

برطل ثقيل حصل يف كفة اخلفيف أكثر مما يف كفة الثقيل فرمبا حصل يف رطل حنطة ثقيلة ثلثا مد وحيصل يف رطل 
وال جيوز بيع املوزون باملوزون كيال إلفضائه إىل التفاضل على مثل ما ذكرنا ، اخلفيفة مد فيفوت التساوي املشترط

  .كيليف ال
ألن النيب صلى اهللا ، يعين جيوز بيعه كيال ووزنا وجزافا" وإن اختلف اجلنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد: "مسألة



  .١رواه أبو داود". فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد: "عليه وسلم قال يف األعيان الستة
ال بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرمها يدا بيد وأما : "ودويف لفظ أيب دا. لذلك" ومل جيز النسا فيه: "مسألة

فما احتدت عليه ربا الفضل فيهما . ٢" نسيئة فال وال بأس ببيع الرب بالشعري والشعري أكثرمها يدا بيد وأما نسيئة فال
بني أهل العلم يف  فهذا ال خالف، كاملكيل باملكيل واملوزون باملوزون عند من يعلل هبما واملطعوم عند من يعلل به

وما اختلفت علتامها كاملكيل باملوزون ففيه روايتان عن أمحد إحدامها ال جيوز النسا فيهما بالقياس ، حترمي النسا فيهما
، جيوز ألنه مل جيتمع فيهما أحد وصفي علة الربا أشبها الثياب باحليوان: والرواية الثانية، على ما اتفقت علتهما
كان أحد العوضني مثنا واآلخر من غري مثن فإنه جيوز النسا فيهما بغري خالف؛ ألن الشرع  وخيرج من القسمني إذا

فلو قلنا ال جيوز انسد باب السلم يف املوزونات على ما ، واألصل يف رأس املال السلم النقدان، رخص يف السلم
  .عليه األصل الغالب فأثرت رخصة الشرع يف التجويز

فيحتمل أنه أراد به " يدا بيد: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" ه وال التفرق قبل القبضوال جيوز النسا في: "مسألة
وحيتمل أنه أراد به احللول وترك النسيئة؛ ألننا لو اشترطنا القبض يف مجيع ما حيرم فيه ، القبض وعرب باليد عن القبض

. ربا النسيئة: نعقد على أن من أنواع الرباواإلمجاع م، النسا مل يبق فيه ربا نسيئة لكون العقد يفسد بترك التقابض
ما اتفقت علتهما كاحلنطة بالشعري والذهب بالفضة مل جيز التفرق فيهما قبل القبض وإن فعال بطل : قال أبو اخلطاب

وهذا ينبغي : قال شيخنا. وما اختلفت علتهما كاملكيل باملوزون جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة، العقد
  فأما املطعوم فإن فيه رواية ألن الربا، ن يف غري املطعومأن يكو

  ـــــــ
  .٣٣٥٠حديث رقم : املصدر عاليه - ١
  .سبق خترجيه - ٢

إال أن يكونا من أصلني خمتلفني فإن فروع ، وكل شيئني مجعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إال يف الثمن باملثمن
وال خالصه ، وال جيوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، دهاناألجناس أجناس وإن اتفقت أمساؤها كاألدقة واأل

  مبشوبه وال نيئه مبطبوخه
  ـــــــ

  .جيري فيه فعلى هذه ال جيوز التفرق فيه قبل القبض أيضا وعلى الرواية األخرى جيوز
  .يعين فإنه جيوز التفرق فيه قبل القبض والنسا ملا سبق" إال يف الثمن باملثمن: "مسألة
يشمل أنواعا كالذهب والفضة والرب " فهما جنس واحد"من أصل اخللقة " ل شيئني مجعهما اسم خاصوك: "مسألة

كأنواع التمر والرب وإن ، فإذا اتفق شيئان يف االسم اخلاص من أصل اخللقة فهما يف واحد، والشعري والتمر وامللح
؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حرم اختلفا يف االسم من أصل اخللقة فهما جنسان كالستة املذكورة يف اخلرب

فدل على أن ما اتفقا يف ، وأباحها إذا بيع مبا خيالفه يف االسم، الزيادة فيها إذا بيع منها شيء مبا يوافقه يف االسم
  .االسم جنس وما اختلفا فيه جنسان

ا أصله جنس واحد فهو جنس تعترب بأصوهلا فم" إال أن يكونا من أصلني خمتلفني فإن فروع األجناس أجناس: "مسألة
وكذا ، فدقيق احلنطة والشعري جنسان" وإن اتفقت أمساؤه"وما أصله أجناس فهو أجناس ، واحد وإن اختلفت أمساؤه

وعنه أهنما جنس واحد واألول أصح؛ ألهنما فرعا أصلني خمتلفني . وكذلك اللنب، خل العنب وخل التمر جنسان
  "كاألدقة "فكانا جنسني 



متفق ، هنى عن بيع التمر بالتمر: ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم"جيوز بيع رطب منها بيابس من جنسه وال: "مسألة
أينقص الرطب إذا : "سأل عن بيع الرطب بالتمر فقال: وعن سعد بن أيب وقاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم. عليه
بأنه ينقص عن يابسه فدل على أن رطبه حيرم  فنهى وعلل. ١أخرجه أبو داود. فنهى عن ذلك، نعم: فقالوا. ؟"يبس

  .بيعه بيابسه
كحنطة فيها شعري أو زوان خبالصة أو غري خالصة أو لنب مشوب خبالص أو " خالصه مبشوبه"جيوز بيع " وال: "مسألة

ال إال أن يكون اخللط يسريا ال وقع له كيسري التراب والزوان ودقيق التراب الذي ، مشوب أو عسل يف مشعه مبثله
  .يظهر يف الكيل؛ ألنه ال خيل بالتماثل وال ميكن التحرز منه

  .ألن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فيمتنع تساويهما" نيئه مبطبوخه"جيوز بيع " وال: "مسألة
  ـــــــ

  .٣٣٥٩حديث رقم : رواه أبو داود يف البيوع - ١

-ورخص يف بيع العرايا ، راء التمر يف رؤوس النخلوقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة وهو ش
  .أن تباع خبرصها يأكلها أهلها رطبا -فيما دون مخسة أوسق

  ـــــــ
: فروى جابر قال" وهو اشتراء التمر بالتمر يف رؤوس النخل: وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة: "مسألة

وروى . بيع احلب يف سنبله جبنسه: واحملاقلة. ١متفق عليه. ة واملزابنةهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احملاقل
وهو بيع الزرع األخضر : ٢هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احملاقلة واملخاضرة: البخاري عن أنس قال

  .وقيل احملاقلة استكراء األرض باحلنطة، والثمرة قبل بدو صالحها من غري شرط القطع
أن تباع خبرصها يأكلها  -فيما دون مخسة أوسق-يف بيع العرايا "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ورخص: "مسألة

متفق . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رخص يف العرايا يف مخسة أوسق: فروى أبو هريرة رضي اهللا عنه، "أهلها رطبا
واملذهب األول؛ ألن ، جيوز يف اخلمسةوعنه ، أحدها أن يكون دون مخسة أوسق: وإمنا جيوز بشروط مخسة. ٣عليه

أن يكون : الثاين. األصل حترمي بيع الرطب بالتمر دون اخلمسة باخلرب واخلمسة مشكوك فيها فرد إىل األصل
ما عراياكم هذه؟ فسمى رجاال : قلت لزيد بن ثابت: مشتريها حمتاجا إىل أكلها رطبا؛ ملا روى حممود بن لبيد قال

كوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن الرطب يأيت وال نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا ش: حمتاجني من األنصار
يأكلونه وعندهم فضول من التمر؛ فرخص هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبتاعوا العرية خبرصها من التمر 

. أن ال يكون له نقد يشتري به للخرب: الثالث. والرخصة الثابتة حلاجة ال تثبت مع عدمها. متفق عليه. يأكلونه رطبا
. رخص يف العرايا أن تباع خبرصها كيال: أن يشتريها خبرصها للخرب وألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرابع

أن ينظر كم جييء : ويف معىن اخلرص روايتان إحدامها، وال بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخرب. ٤متفق عليه
يبيعها مبثل ما فيها من الرطب؛ ألن األصل اعتبار : والثانية. ألنه خيرص يف الزكاة كذلك، ها مبثلهمنها مترا فيبيع

أن يتقابضا : اخلامس. املماثلة يف احلال بالكيل وإذا خولف الدليل يف أحدمها وأمكن أن ال خيالف يف اآلخر وجب
والقبض فيها على النخل بالتخلية ويف ، ناه الشرعقبل تفرقهما ألنه بيع متر بتمر فاعتربت فيه أحكامه إال ما استث

وإن قبضه أوال مث مشى ، التمر باكتياله فإن كان حاضرا يف جملس البيع اكتاله وإن كان غائبا مشى إىل التمر فتسلمه
واشترط اخلرقي كون النخلة موهوبة لبائعها ألن العرية اسم لذلك واشترط القاضي وأبو ، إىل النخلة فتسلمها جاز

بكر حاجة البائع إىل بيعها وحديث زيد ابن ثابت يرد ذلك مع أن اشتراطه يبطل الرخصة إذ ال تتفق احلاجتان مع 



وعلى قوهلما ال جيوز إال أن ينقصا ، فعلى قولنا جيوز لرجلني شراء عريتني من واحد، سائر الشروط فتذهب الرخصة
  .مبجموعهما عن مخسة أوسق

  ـــــــ
  .٥٩حديث رقم : ومسلم يف البيوع. ٢١٨٦حديث رقم : البيوع رواه البخاري يف - ١
  .٢٢٠٧حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٢
  .٥٧حديث رقم : ومسلم يف البيوع. ٢١٧٣حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٣
  .٥٩حديث رقم : ومسلم يف البيوع، ٢١٨٨حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٤

  ل و الثمارباب بيع األصو

...  
  باب بيع األصول والثمار

". من باع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للبائع إال أن يشترطها املبتاع: "روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  فإن باع األرض وفيها زرع ال. وكذلك بيع الشجر إذا كان مثره باديا

  ـــــــ
  باب بيع األصول والثمار

قال ابن عبد " . إال أن يشترطه املبتاع"متروكا يف النخل إىل اجلذاذ " خنال مؤبرا فالثمر للبائع من باع" "و: "مسألة
واألول أشهر؛ ألن احلكم متعلق ، التأبري ظهور الثمرة من جف الطلع: وقيل. اإلبار عند أهل العلم التلقيح: الرب

رت الثمرة فهي للبائع وإن مل تظهر فهي فمىت ظه، بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغري اختالف بني العلماء
من ابتاع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للذي باعها إال أن يشترطها : "للمشتري؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .١"قد أبرت : "ولفظه. رواه البخاري ومسلم". املبتاع
ما تكون مثرته يف أكمامها ": األول: "والشجر على مخسة أضرب، "وكذلك بيع الشجر إذا كان مثره باديا: "مسألة

وقد سبق بيان حكمه وهو األصل الذي وردت السنة ببيان حكمه وما عداه مقيس ، كالنخل: مل يفتح الكمام فتظهر
ومن هذا الضرب القطن وما يقصد نوره كالورد واليامسني والنرجس والبنفسج فإنه يظهر يف أكمامه مث يفتح ، عليه

. وإن مل يظهر فهو للمشتري قياسا على النخل، أن يفتح جنبذه فيظهر نوره فهو للبائع كمامه فيظهر فهو كالطلع
ما له مثرة بارزة كاجلميز والتوت والتني فما كان منه ظاهرا فهو للبائع؛ ألهنا مثرة ظاهرة فهي ": الضرب الثاين"

ما له قشر ال يزول إال عند األكل : "الثالث. "كالطلع املؤبر وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري؛ ألنه حدث يف ملكه
ما له قشران كاللوز ":الرابع. "كالرمان واملوز فهو للبائع إن كان ظهر؛ ألن قشره يف مصلحته فهو كأجزاء الثمرة

: وقال بعض أصحابنا. واجلوز فهذا للبائع بنفس الظهور ألن قشره ال يزال يف الغالب إال بعد جذاذه فهو كالرمان
ما " اخلامس. "على فهو للبائع وإال فهو للمشتري؛ ألنه ال يدر يف قشره األعلى خبالف الرمانإن تشقق قشره األ

تظهر مثرته يف نوره مث يتناثر نوره كالعنب واملشمش والتفاح فكان كتأبري النخل وحيتمل أنه للبائع بظهور نوره؛ ألن 
  ما يقصد ورقه" السادس. "ألبيضاستتار الثمرة بالنور كاستتار مثرة النخل بعد التأبري بالقشر ا

  ـــــــ
  .٨٠حديث رقم : وسلم يف البيوع. ٢٢٠٤حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ١



حيصد إال مرة فهو للبائع ما مل يشترطه املبتاع وإن كان جيز مرة بعد أخرى فاألصول للمشتري واجلزة الظاهرة عند 
  البيع للبائع

  فصل
ولو باع الثمرة بعد بدو صالحها على ، يه وسلم عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحهاهنى رسول اهللا صلى اهللا عل

  فإن أصابتها جائحة رجع هبا على البائع لقول، الترك إىل اجلذاذ جاز
  ـــــــ

وحيتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإال فهو ، كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق
  .نا كالثمرللمشتري ألنه هاه

؛ ألنه ظاهر "فهو للبائع ما مل يشترطه املشتري"كالرب والشعري " فإن باع األرض وفيها زرع ال حيصد إال مرة: "مسألة
  .فكان للبائع أشبه الثمرة املؤبرة

إال " فاألصول للمشتري واجلزة الظاهرة عند البيع للبائع"كالرطبة والبقول " وإن كان جيز مرة بعد أخرى: "مسألة
  .أن يشترطه املبتاع لذلك

فلو باعها قبل بدو صالحها مل جيز " وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها: "مسألة
متفق ". أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها: إال بشرط القطع؛ ملا روى ابن عمر

وألن يف . ٢رواه مسلم. ع الثمار حىت تزهو وعن بيع السنبل حىت يبيض ويأمن العاهةهنى عن بي: ويف لفظ. ١عليه
  .بيعه غررا من غري حاجة فلم جيز كما لو اشترط التبقية وإن باعها بشرط القطع جاز باإلمجاع

لتبقية ألنه ال جيوز بشرط ا: قال أبو حنيفة". ولو باع الثمرة بعد بدو صالحها على الترك إىل اجلذاذ جاز: "مسألة
ولنا أن رسول اهللا ، كما لو شرط تبقية الطعام يف بيته، شرط االنتفاع مبلك البائع على وجه ال يقتضيه العقد فلم جيز

فمفهومه أنه أجاز بيعها بعد بدو صالحها وثبت أنه إمنا هنى عن بيع ، ٣هنى عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها
وألن النقل والتحويل ، وعنده مطلقا ثبت أن الذي هنى عنه هو الذي أجازهيتضمن التبقية؛ ألنه جيوز بشرط القطع 

جيب يف املبيع حبكم العرف فإذا اشترطه جاز كما لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب اإلمكان ويف هذا 
  .انفصال عما قاله

  "صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا "ملا روى جابر " فإن أصابتها جائحة رجع هبا على البائع: "مسألة
  ـــــــ

  .٤٩حديث رقم : ومسلم يف البيوع. ٢١٩٤حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ١
  .٥٠حديث رقم : رواه مسلم يف البيوع - ٢
  .سبق خترجيه - ٣

مال لو بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا مل تأخذ : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
؟ وصالح مثر النخل أن حيمر أو يصفر والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب "أخيك بغري حق

  .أكله
  ـــــــ

". مل تأخذ مال أخيك بغري حق، إن بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ من مثنه شيئا: "قال
، من باع مثرا فأصابته جائحة فال يأخذ من مال أخيه شيئا: "ولفظهما، اجهرواه مسلم واإلمام أمحد وأبو داود وابن م



أن رسول : وروى مسلم عن جابر، وهذا صريح يف احلكم فال يعدل عنه. ١"على ما يأخذ أحدكم مال أخيه املسلم
  .٢اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح

ملا " وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، ن يتموهوصالح مثر النخل أن حيمر أو يصفر والعنب أ: "مسألة
و هنى عن بيع الثمرة حىت . متفق عليه". هنى عن بيع الثمرة حىت تطيب: "روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه

 .وهنى عن بيع احلب حىت يشتد وهنى عن بيع العنب حىت يسود" . حتمار أو تصفار: "قال. وما تزهو؟: قيل. تزهو
  .٣رواه الترمذي

  ـــــــ
حديث : البيوع: وأبو داود يف. ٥/٦٠، ٣/٤٧٧وأمحد يف املسند . ١٤حديث رقم : رواه مسلم يف البيوع - ١

  .٢٢١٩حديث رقم : التجارات: وابن ماجه يف. ٣٤٧٠رقم 
  .١٧حديث رقم : رواه مسلم يف البيوع - ٢
  .غريب حسن: وقال.١٢٢٨حديث رقم : رواه الترمذي يف البيوع - ٣

  باب اخليار
  البيعان باخليار ما مل يتفرقا بأبداهنما فإن تفرقا ومل يترك أحدمها البيع فقد

  ـــــــ
  باب اخليار

البيعان : "ملا روى ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" البيعان باخليار ما مل يتفرقا بأبداهنما: "مسألة
إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا وكانا مجيعا أو : "و يف لفظ. ٤متفق عليه" باخليار ما مل فرقا

  .٥متفق عليه". خيري أحدمها اآلخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع
والتفرق يكون باألبدان فإن ابن عمر كان ميشي " فإن تفرقا ومل يترك أحدمها البيع فقد وجب البيع: "مسألة

  وال خالف يف لزومه بعد، مه البيع إذا أراد لزومهخطوات حىت يلز
  ـــــــ

حديث : البيوع: وأبو داود يف. ٥/٦٠، ٣/٤٧٧وأمحد يف املسند . ١٤حديث رقم : رواه مسلم يف البيوع - ١
  .٢٢١٩حديث رقم : التجارات: وابن ماجه يف. ٣٤٧٠رقم 
  .١٧حديث رقم : رواه مسلم يف البيوع - ٢
  .حسن غريب: وقال.١٢٢٨حديث رقم : البيوعرواه الترمذي يف  - ٣
  .٤٧حديث رقم : ومسلم يف البيوع. ٢١٠٧حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٤
  .٤٤حديث رقم : ومسلم يف البيوع. ٢١١٢حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٥

وإن طالت املدة إال أن ، هماوجب البيع إال أن يشترط اخليار هلما أو ألحدمها مدة معلومة فيكونان على شرط
  وإن وجد أحدمها مبا اشتراه عيبا مل يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، يقطعاه

  ـــــــ
التفرق واملرجع فيه إىل عرف الناس وعاداهتم؛ ألن الشارع علق عليه حكما ومل يبينه فدل على أنه أبقاه على ما 



 هو التفرق باألبدان كذلك فسره ابن عمر وتفسريه أوىل ألنه راوي فالتفرق العريف، يعرفه الناس كالقبض واإلحراز
  .احلديث
؛ "إال أن يشترط اخليار هلما أو ألحدمها مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت املدة إال أن يقطعاه: "مسألة

لم يصح جمهوال كالتأجيل ألنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كاألجل وال جيوز جمهوال؛ ألهنا مدة ملحقة بالعقد ف
والثانية يفسد ألنه عقد قارنه شرط فأفسد أشبه . إحدامها ال يفسد حلديث بريدة: وهل يفسد به العقد؟ على روايتني

حديث : رواه الترمذي وقال". املؤمنون على شروطهم: "وعنه يصح جمهوال لقوله عليه السالم، نكاح الشغار
وإن قال إىل ، لك اخليار مىت شئت أو إىل األبد أو يقطعاه: لقا مثل أن يقولفعلى هذا إذا كان اخليار مط. ١صحيح

  .أن يقوم زيد أو ينزل املطر ثبت اخليار إىل زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله
والعيب كاملرض أو ذهاب " وإن وجد أحدمها مبا اشترى عيبا مل يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب: "مسألة

فمن اشترى معيبا مل يعلمه فله اخليار بني الرد وأخذ ، رقيق من فعله كالزنا والسرقة واإلباقجارحة أو سن ويف ال
وبني اإلمساك ، الثمن؛ ألنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ومل يسلم له فثبت له الرجوع يف الثمن كما يف املصراة

  .يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف يف يده فإذا مل، وأخذ األرش ألن اجلزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن
ومعىن األرش أن ينظر ما بني قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه " فصل"

أن يكون قد اشترى منه سلعة خبمسة عشر فيظهر فيها عيب : عشر مثنه؛ ألن ذلك هو املقابل للجزء الفائت مثاله
حيحة بعشرة ومعيبة بتسعة فقد نقصها العيب عشر قيمتها فريجع املشتري على البائع بعشر الثمن دينار فتقوم ص
وحكمة ذلك أن املبيع مضمون على املشتري بالثمن ففوات جزء من املبيع يسقط عنه ضمان ما قابله من ، ونصف

الثمن واملثمن وهو أن تكون قيمة املبيع الثمن أيضا؛ وألننا لو ضمناه نقصان القيمة أفضى إىل أن جيمع املشتري 
  عشرة وقد اشتراه خبمسة ويكون العيب ينقصه

  ـــــــ
  .١٣٥٢حديث رقم : رواه الترمذي يف األحكام - ١

وما كسبه املبيع أو حدث فيه من مناء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له ألن اخلراج بالضمان وإن تلفت السلعة أو 
ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، ه أرش العيبعتق العبد أو تعذر رده فل

  ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها
  ـــــــ

  .نصف قيمته وذلك مخسة فريجع هبا فهذا ضمناه مبا ذكرناه
روت عائشة أن رجال ابتاع  ؛ ملا"وما كسبه املبيع أو حدث فيه من مناء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له: "مسألة

فقال رسول اهللا صلى اهللا . يا رسول اهللا إنه استعمل غالمي: فقال، غالما فاستعمله ما شاء اهللا مث وجد به عيبا فرده
وعنه ليس له رده دون منائه ألنه تبع له أشبه النماء املتصل . رواه أبو داود". اخلراج بالضمان: "عليه وسلم

فإنه إذا أراد الرد رده بزيادته إمجاعا ألهنا ال تنفرد عن األصل ، واحلمل والثمرة قبل الظهور كالسمن واللنب والتعلم
  .يف امللك فلم جيز رده دوهنا

أما إذا أعتق العبد مث ظهر على عيب قدمي " وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب: "مسألة
، املبيع أو تعذر الرد وكذا إن باعه أو وهبه وهو غري عامل بعيبه نص عليه وإن تلف، فله األرش بغري خالف نعلمه

ألن البائع مل يوفه ما أوجبه له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقه وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فال أرش 



األرش ومل يعترب علمه وهو  وعنه يف البيع واهلبة له، له لرضاه به معيبا حيث تصرف فيه مع علمه بعيبه ذكره القاضي
قياس املذهب؛ ألننا جوزنا له إمساكه باألرش وتصرفه فيه كإمساكه وذكر أبو اخلطاب رواية فيمن باعه ليس له 

شيء ألنه استدرك ظالمته ببيعه فلم يكن له أرش كما لو زال العيب فإن رد عليه املبيع كان له حينئذ الرد أو 
  .األرش كما لو مل يبعه أصال

اجلمع يقال : التصرية يف اللغة. ١"احلديث". ال تصروا اإلبل و الغنم: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "ألةمس
  :وصرى املاء يف ظهره إذا ترك اجلماع وأنشد أبو عبيدة، صرى املاء يف احلوض وصرى الطعام يف فيه إذا مجعه

  ماء الشباب عنفوان شرته... رأت غالما قد صرى يف فقرته 
والتصرية حرام إذا أراد هبا التدليس ، املصراة احملفلة وهو من اجلمع أيضا ومنه مسيت جمامع الناس حمافل: قالوي

فمن اشترى مصراة وهو ال يعلم فهو باخليار بني أن يقبلها . ٢متفق عليه". من غشنا فليس منا: "لقوله عليه السالم
حاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا روى أبو هريرة عن وهو قول مجاعة من أص" وصاعا من متر"وبني أن يردها 

  ال: "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ـــــــ

  .١١حديث رقم : ومسلم يف البيوع. ٢١٤٨حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ١
  .١٣١٥حديث رقم : والترمذي يف البيوع، ١٦٤حديث رقم : رواه مسلم يف اإلميان - ٢

وكذلك ، "أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من متر فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها وال شيء معها إن رضيها
أو رحى ضم املاء وأرسله عليها ، كل مدلس ال يعلم تدليسه فله رده كجارية محر وجهها أو سود شعرها أو جعده
ها فيه كصناعة يف العبد أو كتابة أو عند عرضها على املشتري وكذلك لو وصف املبيع بصفة يزيد هبا مثنه فلم جيد

أو معلم أو أن الطائر مصوت وحنوه ولو أخربه بثمن املبيع فزاد عليه رجع عليه ، أن الدابة مهالجة والفهد صيود
  بالزيادة وحظها من الربح إن كان

  ـــــــ
ا وإن شاء ردها وصاعا من تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه خبري النظرين بعد أن حيلبها إن شاء أمسكه

وألن هذا تدليس مبا خيتلف الثمن باختالفه فوجب به الرد كما لو كانت مشطاء فسود شعرها . ١متفق عليه". متر
". ردها ورد معها صاعا من متر ال مسراء: "كما جاء يف احلديث ويف لفظ، فإذا ردها رد بدل اللنب صاعا من متر

  .ال يرد قمحا: يعين
ولذلك قال ، ألن الصاع إمنا وجب عوضا عن اللنب" علم بتصريتها قبل حلبها ردها وال شيء معهافإن : "مسألة

من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع : "النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا ما ال اختالف فيه: عبد الربقال ابن . وهذا مل يأخذ هلا لبنا فال يلزمه رد شيء. ٢رواه البخاري". من متر
وكذلك كل مدلس ال يعلم بتدليسه له رده كجارية محر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى ضم املاء : "مسألة

  .ألنه تدليس مبا خيتلف به الثمن فأثبت اخليار يف الرد كالتصرية" وأرسله عليها عند عرضها على املشتري
بصفة يزيد هبا يف مثنه فلم جيدها فيه كصناعة يف العبد أو كتابة أو أن الدابة مهالجة وكذلك لو وصف املبيع : "مسألة

  .فله الرد لذلك" أو الفهد صيود أو معلم أو أن الطري مصوت وحنو هذا
يثبت اخليار يف بيع " ولو أخربه بثمن املبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مراحبة: "مسألة
احبة للمشتري إذا أخربه البائع بزيادة يف الثمن كاذبا كما لو أخربه بأنه كاتب أو صانع فاشتراه بثمن كثري وبان املر



وظاهر ، خبالفه فثبت للمشتري اخليار بني الرد واإلمساك مع احلظ نص عليه؛ ألنه ال يأمن اخليانة يف الثمن أيضا
  .كالم اخلرقي أنه ال خيار له ألنه مل يذكره

  وال بد من معرفة املشتري رأس املال ألن العلم بالثمن شرط وال حيصل: ةمسأل
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .٢١٥١حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٢

وإن بان أنه مؤجل ومل خيربه بتأجيله ، مراحبة وإن بان أنه غلط على نفسه خري املشتري بني رده وإعطائه ما غلط به
  ده وإمساكهفله اخليار بني ر
  ـــــــ

، فيقول رأس مايل مائة بعتك هبا وربح عشرة، إال مبعرفة رأس املال واملراحبة أن خيرب برأس املال مث يبيعه بربح معلوم
فهو جائز غري مكروه ألن الثمن معلوم مث إذا بان ببينة أو إقرار أن رأس املال تسعون فالبيع صحيح؛ ألنه زيادة يف 

البيع كاملعيب وللمشتري أن يرجع على البائع مبا زاد وهو عشرة وحظها من الربح وهو الثمن فلم مينع صحة 
  .درهم فيبقى على املشتري تسعة وتسعون درمها

: فإذا قال يف املراحبة" خري املشتري بني رده وإعطائه ما غلط به"، يعين البائع" وإن بان أنه غلط على نفسه: "مسألة
غلطت بل رأس مايل فيه مائة وعشرة مل يقبل قوله يف الغلط إال ببينة : مث عاد فقال، رةرأس مايل فيه مائة والربح عش

وذكر القاضي عن اإلمام أمحد رواية يقبل ، تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله ذكره ابن املنذر عن اإلمام أمحد رمحه اهللا
ألنه ملا دخل معه يف : قال. دق فقد جاز البيعوإن مل يكن معروفا بالص، قول البائع مع ميينه إذا كان معروفا بالصدق

أنه ال يقبل قول البائع وإن : وعنه رواية ثالثة، والقول قول األمني مع ميينه كالوكيل واملضارب، املراحبة فقد ائتمنه
ه وال أقام بينة حىت يصدقه املشتري وهو قول الشافعي رمحه اهللا؛ ألنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغري فال يقبل رجوع

وال يصح قوهلم إنه ، ولنا أهنا بينة عادلة شهدت هبا حيتمل الصدق فتقبل كما تقبل سائر البينات، بينة إلقراره بكذبه
وله أن حيلفه أن : قال اخلرقي. أقر فإن اإلقرار إمنا يكون للغري وحالة إخباره مل يكن عليه حق لغريه فلم يكن إقرارا

وهذا صحيح فإنه لو أخرب بذلك عامل بكذب نفسه لزمه البيع مبا عقد ، ءها أكثروقت ما باعها مل يعلم أن وقت شرا
وإذا كان البيع يلزمه فادعى ، عليه من الثمن؛ ألنه تعاطى مسببه عاملا بالضرر فلزمه كما لو اشترى معيبا عاملا بعيبه
ثمن والزيادة اليت غلط هبا وحظها عليه العلم لزمته اليمني فإن نكل قضى عليه وإن حلف خري املشتري بني قبوله بال

وإمنا أثبتنا له اخليار ألنه إمنا دخل على أن الثمن مائة وعشرة فإذا بان أكثر فعليه ضرر ، من الربح وبني فسخ العقد
وإن اختار أخذها مبائة وعشرين مل يكن للبائع خيار؛ ألنه زاده ، يف التزامه فلم يلزمه كاملعيب إذا رضيه املشتري

  .كاملعيب إذا رضيه املشتري فل خيار أيضا ألنه قد بذهلا بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا عليه خريا فهو
يعين أن املشتري يكون خمريا بني الرد " وإن بان أنه مؤجل ومل خيربه بتأجيله فله اخليار بني رده وإمساكه: "مسألة

. كون ذمته دون ذمة البائع فال يلزمه الرضاء بذلكوبني اإلمساك بالثمن حاال؛ ألن البائع مل يرض بذمته وقد ت
وحكى ابن املنذر عن اإلمام أمحد أنه إن كان املبيع قائما فهو خمري بني الفسخ وأخذه بالثمن مؤجال ألنه الثمن الذي 

  .اشترى به البائع



  حبهولكل واحد منهما الفسخ إال أن يرضى مبا قال صا، وإن اختلف البيعان يف قدر الثمن حتالفا
  ـــــــ

وإن علم ذلك بعد ، والتأجيل صفة له فأشبه املخري بزيادة يف القدر فإن للمشتري أن حيط ما زاده ويأخذ بالباقي
  .تلف املبيع حبس املال بقدر األجل

فمىت ". وإن اختلف البيعان يف قدر الثمن حتالفا ولكل واحد منهما الفسخ إال أن يرضى مبا قال صاحبه: "مسألة
مث حيلف ، يف قدر الثمن والسلعة قائمة حتالفا فيبدأ بيمني البائع فيحلف ما بعته بعشرة وإمنا بعته خبمسة عشراختلفا 

: املشتري ما اشتريته خبمسة عشر وإمنا اشتريته بعشرة؛ ملا روى ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
. ١رواه ابن ماجه". ائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيعإذا اختلف املتبايعان وليس بينهما بينة واملبيع ق"

والقول قول ، واملشتري يدعي عقدا ينكره البائع، وألن البائع يدعي عقدا بثمن ينكره املشتري". حتالفا: "ويف لفظ
إذا اختلف : "ويف لفظ. بائعويبدأ بيمني البائع؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل القول ما قال ال، املنكر مع ميينه

إن شاء أخذ وإن شاء حلف؛ وألن : معناه، ٢رواه أمحد والشافعي". املتبايعان فالقول قول البائع واملشتري باخليار
  .جنبة البائع أقوى ألهنما إذا حتالفا رجع املبيع إليه فكانت البداءة به أوال كصاحب اليد

لتحالف؛ ألنه عقد وقع صحيحا فتنازعهما وتعارضهما يف احلجة ال يوجب فإذا حتالفا مل ينفسخ العقد بنفس ا: مسألة
لكن يقال للمشتري أترضى مبا قال البائع؟ فإن رضيه أجرب ، كما لو أقام كل واحد منهما بينة مبا ادعاه، الفسخ

فإن رضيه أجرب أترضى مبا قال املشتري؟ : وإن مل يرضه قيل للبائع، البائع على قبول ذلك؛ ألنه حصل له ما ادعاه
وظاهر كالم أمحد أن لكل واحد منهما الفسخ؛ لقوله عليه . وإن مل يرضيا فسخ العقد، املشتري على قبول ذلك

باع األشعت بن قيس رقيقا من : ويف قصة ابن مسعود. وظاهره استقالهلما كذلك". أو يتارادان البيع: "السالم
فإين أرى أن أرد البيع فرده وال فسخ : قال.  هذا احلديثفاختلفا يف الثمن فروى له عبد اهللا، رقيق اإلمارة

  .الستدراك الظالمة أشبه الرد يف العيب
وعنه القول قول املشتري مع ، وإن كانت السلعة تالفة حتالفا ورجعا إىل قيمة مثلها كما لو كانت باقية": فصل"

فمفهومه أنه ال يشرع ". ن والسلعة قائمة حتالفاإذا اختلف املتبايعا: "لقوله عليه السالم، ميينه اختارها أبو بكر
وألهنما اتفقا على نقل السلعة إىل املشتري واختلفا يف عدة زائدة يدعيها البائع واملشتري ، التحالف عند عدمها

  .وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث ففيما عداه تبقى على مقتضى القياس، ينكرها والقول قول املنكر
  ـــــــ

  .٢١٨٦حديث رقم : التجارات: رواه ابن ماجه يف - ١
  .٦/٣٢٠، ١/٤٦٦رواه أمحد يف املسند  -٢

................................................................................................  
  ـــــــ

وقوله يف حديثهم حتالفا مل ، م السلعةووجه األوىل أن كل واحد منهما مدع ومنكر فتشرع اليمني هلما كحال قيا
فإن ، وعلى أن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه ميكن معرفة مثنها ملعرفة قيمتها، يثبت يف شيء من األخبار

، فإذا اختلفا مجيعا فسخنا البيع كما نفسخه مع بقائها، الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة فمع تعذر ذلك يكون أوىل
فإن اختلفا يف ، فإن اختلفا يف قيمتها رجعا إىل قيمة مثلها موصوفا بصفاهتا، ع الثمن واملشتري قيمة السلعةويرد البائ

  .صفاهتا فالقول قول املشتري مع ميينه؛ ألنه غارم والقول قول الغارم



  باب السلم
فون يف الثمار السنة قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهم يسل: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

ويصح السلم يف كل ما ". من أسلف يف مثر فليسلف يف كيل معلوم أو وزن معلوم إىل أجل معلوم: "فقال، والسنتني
  ينضبط بالصفة إذا ضبطه هبا وذكر

  ـــــــ
  باب السلم

منها أن : طويعترب فيه شروط البيع ويزيد عليه بشرو، وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم والسلف
ألنه -يكون مما ميكن ضبط صفاته اليت خيتلف الثمن باختالفها ظاهرا كاملكيل أو املوزون أو املذروع أو املعدود؛ 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قدم املدينة وهم يسلفون يف [؛ ملا روي -بيع بصفة فيشترط للكل إمكان ضبطها
متفق " ن أسلف فليسلف يف كيل معلوم أو وزن معلوم إىل أجل معلومم: "الثمار السنة والسنتني والثالث فقال

فأما املعدود املختلف كاحليوان . وقسنا عليه ما يضبط بالصفة ألنه يف معناه، فثبت جواز السلم يف ذلك باخلرب. عليه
ملا روى عن ابن إحدامها ال يصح السلم فيه؛ : ففي احليوان روايتان، والفواكه والبقول واجللود والرءوس وحنوها

وألن احليوان خيتلف اختالفا . رواه اجلوزجاين، إن من الربا أبوابا ال ختفى وإن منها السلم يف السن: عمر أنه قال
مثل أزج احلاجبني أكحل العينني ، متباينا فال ميكن ضبطه وإن استقصى صفاته اليت خيتلف فيها الثمن تعذر تسليمه

وعنه صحة السلم فيه وهو ظاهر ، فأشبه السلم يف احلوامل من احليوان، شفارأقىن األنف أشم العرنني أهدب األ
وروى عبد اهللا بن . رواه مسلم. استسلف النيب صلى اهللا عليه وسلم من رجل بكرا: املذهب؛ ألن أبا رافع قال

وألنه ، ة إىل جمئ الصدقةأمرين النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أبتاع له البعري بالبعريين وباألبعر: عمرو بن العاص قال
وأما حديث ابن عمر فهو حممول على أهنم كانوا يشترطون من . ثبت يف الذمة صداقا فثبت يف السلم كالثياب

إمنا كره ابن مسعود السلم يف احليوان ألهنم اشترطوا لقاح فحل : كذلك قال الشعيب، ضراب فحل بين فالن
فالن لقبيلة كبرية أو بلد كبري صح كما إذا أضاف إىل غلة بلد كبري أو ولو أضافه إىل لقاح بين . رواه سعيد. معلوم

  وقد روى حديث علي أنه باع مجال له، قرية كبرية

  قدره مبا يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجال معلوما وأعطاه
  ـــــــ

  .عمريدعى عصيفري بعشرين بعريا إىل أجل وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن 
إحدامها ال : وأما الفواكه واملعدودات كاجلوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول وحنوها ففيها روايتان": فصل"

يصح ألن : والثانية. يصح ملا ذكرناه يف احليوان وأنه ال ميكن ضبطه بالصفات املقصودة اليت خيتلف هبا الثمن
  .ه بالوزن فصح السلم فيه كاملذروعبعضه بالصغر والكرب وبعض: التفاوت يسري وميكن ضبطه

إحدامها ال جيوز السلم فيها؛ : أما الرءوس ففيها روايتان أيضا، ويف الرءوس واألطراف واجللود مثل ذلك": فصل"
، يصح ألنه حلم فيه عظم جيوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم: والثانية. ألن أكثرها عظام واللحم فيها قليل

واجللود ختتلف أيضا فالورك ثخني قوي والصدر ثخني رخو والبطن ، متنع بيعه فال متنع السلم فيهوكثرة العظام ال 
وال ميكن ذرعه الختالف أطرافه فال جيوز السلم فيه ، رقيق ضعيف والظهر قوي فيحتاج إىل وصف كل موضع فيه

  .ووجه اجلواز أن التفاوت فيه معلوم فلم مينع صحة السلم فيه فكذلك هاهنا



أن يصفه مبا خيتلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته : شرط الثاينال
ورداءته؛ ألن السلم عوض يثبت يف الذمة فال بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن؛ وألن العلم شرط يف البيع 

الوصف فيذكر اجلنس والنوع واجلودة والرداءة وطريقه إما الرؤية أو الوصف والرؤية ممتنعة يف املسلم فيه فيتعني 
وما سوى ذلك فيه خالف وما ال خيتلف به الثمن ال حيتاج إىل ذكره؛ ألن العوض ال خيتلف ، فهذه جممع عليها

  .باختالفها وال يضر جهالتها
عباس يف أول  أن يذكر قدره بالكيل يف املكيل والوزن يف املوزون والذرع يف املذروع حلديث ابن: الشرط الثالث

الباب؛ وألنه عوض غري مشاهد ثبت يف الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن فلو أسلم يف املكيل وزنا أو يف املوزون 
وعنه ما يدل على اجلواز ألنه ، كيال مل يصح؛ ألنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم جيز بغري ما هو مقدر به كالربويات

  .خيرجه عن اجلهالة وهو الغرض
وال بد أن يكون املكيال معلوما عند العامة فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غري معلومة مل يصح؛ ألنه قد  ":فصل"

  .يهلك فيجهل قدره وهذا غرر الحتياج العقد إليه
فإن أسلم حاال مل يصح حلديث ابن عباس ، أن يشترط أجال معلوما له وقع يف الثمن كالشهر وحنوه: الشرط الرابع
  إمنا جاز رخصة للرفق وال حيصل الرفق إالوألن السلم 

وإن أسلم مثنا واحدا يف شيئني مل ، وجيوز السلم يف شيء يقبضه أجزاء متفرقة يف أوقات معلومة، الثمن قبل تفرقهما
  جيز حىت يبني مثن كل جنس ومن أسلف يف شيء ملـ 

  ـــــــ
  .باألجل فال يصح بدونه كالكتابة

ال : فإن أسلم إىل احلصاد مل جيز؛ ألن ابن عباس قال، مقدرا بزمن معلوم للخرب وال بد أن يكون األجل": فصل"
، تتبايعوا إىل احلصاد والدياس وال تتبايعوا إال إىل شهر معلوم؛ وألن ذلك خيتلف فلم جيز أن جيعله أجال كقدوم زيد

  . يتفاوت تفاوتا كثرياأرجو أن ال يكون به بأس؛ ألن عمر كان يبتاع إىل العطاء وألنه ال: وعنه أنه قال
أن يكون املسلم فيه عام الوجود يف حمله مأمون االنقطاع فيه ألن القدرة على التسليم شرط وال : الشرط اخلامس

  .تتحقق إال بذلك فإن كان ال يوجد فيه مل يصح لذلك
من أسلف : "لسالمأن يقبض رأس مال السلم يف جملس العقد قبل تفرقهما؛ لقوله عليه الصالة وا: الشرط السادس

فإذا تأخر مل يكن سلما فلم يصح؛ ، واإلسالف التقدمي مسي سلفا ملا فيه من تقدمي رأس املال" فليسلف يف كيل معلوم
وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما مل يقبض ويف املقبوض ، وألنه يصري بيع دين بدين فإن تفرقا قبل قبضه بطل

  .وجهان بناء على تفريق الصفقة
كما لو ، أن يسلم يف الذمة فإن أسلم يف عني مل يصح؛ ألنه رمبا تلف قبل وجوب تسليمه فلم يصح: السابع الشرط

  .أسلم يف مكيال معني غري معلوم القدر؛ وألنه ميكن بيعه يف احلال فال حاجة إىل السلم فيه
جاز يف أجل واحد جاز يف ؛ ألن كل بيع "وجيوز السلم يف شيء يقبضه أجزاء متفرقة يف أوقات معلومة: "مسألة

  .أجلني وآجال كبيوع األعيان
مثل أن يسلم دينارا يف قفيز حنطة وقفيز " وإن أسلم مثنا واحدا يف شيئني مل جيز حىت يبني مثن كل جنس: "مسألة

و شعري وال يبني مثن احلنطة من الدينار وال مثن الشعري؛ ألن ما يقابل كل واحد من اجلنسني جمهول فلم يصح كما ل
عقد عليه عقدا مفردا بثمن جمهول؛ وألن فيه غررا ال تأمن الفسخ بتعذر أحدمها فال يعرف ما يرجع به وهذا غرر 



  .يؤثر مثله يف السلم
ومن أسلف يف ، كمن أسلف يف حنطة ال جيوز أن يأخذ شعريا" ومن أسلف يف شيء مل يصرفه إىل غريه: "مسألة

  .١رواه أبو داود" من أسلف يف شيء فال يصرفه إىل غريه: "لسالمعسل ال جيوز أن يأخذ زيتا لقوله عليه ا
  ـــــــ

  .٣٤٦٨رواه أبو داود يف البيوع حديث رقم  - ١

  .وجتوز اإلقالة فيه أو يف بعضه ألهنا فسخ، وال يصح بيع املسلم فيه قبل قبضه وال احلوالة بت، يصرفه إىل غريه
  ـــــــ

؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن "قبضه وال يصح بيع املسلم فيه قبل: "مسألة
وألنه مبيع مل يدخل يف ضمانه فلم جيز بيعه . ١" ال حيل: "ولفظه، صحيح: ربح ما مل يضمن رواه الترمذي وقال

  .كالطعام قبل قبضه
  .للفسخألهنا إمنا جتوز بدين مستقر والسلم يعرض " احلوالة به"جيوز " وال: "مسألة
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن اإلقالة يف مجيع : قال ابن املنذر. ألهنا فسخ" وجتوز اإلقالة فيه: "مسألة

  .ما أسلم فيه جائزة؛ وألن اإلقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله فلم يكن بيعا
وكل معروف جاز يف اجلميع جاز يف البعض يف إحدى الروايتني ألهنا مندوب إليها " يف بعضه"وجتوز اإلقالة : مسألة

فإذا أقاله يف البعض بقي ، ويف األخرى ال جيوز ألن املثمن يف الغالب نقل منه الثمن ألجل التأجيل، كاإلبراء واإلنظار
البعض بالباقي من الثمن ومبنفعة اجلزء الذي حصلت اإلقالة فيه فلم جيز كما لو اشترط ذلك يف ابتداء العقد وخرج 

  .ه اإلبراء واإلنظار؛ ألنه ال يتعلق به شيء من ذلكعلي
  ـــــــ

  .١٢٣٤حديث رقم : رواه الترمذي يف البيوع - ١

  باب القرض و غريه

...  
  باب القرض وغريه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع : عن أيب رافع
أعطوه فإن خري الناس : "فقال، مل أجد فيها إال خيارا رباعيا: فرجع إليه أبو رافع فقال ،أن يقضي الرجل بكره

  ".أحسنهم قضاء
  ـــــــ

  باب القرض
وروى ابن مسعود أن النيب صلى ، وهو من املرافق املندوب إليها، أمجع املسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض

عن أيب رافع أن "و . ١رواه ابن ماجه". مرتني إال كان كصدقة مرة ما من مسلم يقرض قرضا: "اهللا عليه وسلم قال
استسلف من رجل بكرا فقدمت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .٢رواه مسلم" أعطوه فإن خري الناس أحسنهم قضاء: "فرجع إليه أبو رافع فقال



  ـــــــ
ورواه ابن حبان يف ، إسناده ضعيف: قال يف الزوائد. ٢٤٣٠حديث رقم : يف الصدقات رواه ابن ماجه - ١

  .صحيحه بإسناده إىل ابن مسعود
  .سبق خترجيه - ٢

وإن أجله مل ، ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله وجيوز أن يرد خريا منه وأن يقترض تفاريق ويرد مجلة إذا مل يكن شرط
وال يقبل هدية املقترض إال أن يكون ، به املقرض إال أن يشترط رهنا أو كفيال وال جيوز شرط شيء لينتفع، يتأجل

  بينهما عادة هبا قبل القرض
  ـــــــ

فإن ، يف املكيل واملوزون؛ ألنه جيب مثله يف اإلتالف ففي القرض أوىل" ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله: "مسألة
ثبتت يف الذمة ويف اجلواهر وحنوها ترد القيمة؛ ألهنا من ذوات القيمة أعوزه املثل فعليه قيمته حني أعوزه ألهنا حينئذ 

. أحدمها ترد القيمة؛ ألن ما أوجب املثل يف املثلى أوجب قيمته يف غريه كاإلتالف: ويف ما سوى ذلك وجهان
اإلتالف فإنه يرد املثل حلديث أيب رافع؛ وألن ما ثبت يف الذمة يف السلم ثبت يف القرض كاملثلى خبالف : والثاين

  .عدوان فأوجب القيمة؛ ألهنا أحضر والقرض ثبت للرفق فهو أسهل فعلى هذا يعترب مثله يف الصفات تقريبا
  .يعين خريا مما أخذ خلرب أيب رافع" وجيوز أن يرد خريا منه: "مسألة
عليه مجلة فإذا رد مجلة ؛ ألنه إذا اقترض متفرقا صار "أن يقترض تفاريق ويرد مجلة إذا مل يشترط"جيوز " و: "مسألة

ويصري كما لو اقترض مجلة ورده بالتفاريق؛ فإنه جيوز لذلك وال جيوز ، فقد أدى ما عليه من غري زيادة وال نقصان
  .ذلك بشرط ألن فيه نفعا للمقرض فيكون قرضا جر نفعا فال جيوز كما لو شرط زيادة يف القدر

  .ة حاال والتأجيل يف احلال عدة وتربع فال يلزمه كتأجيل العارية؛ ألنه يثبت يف الذم"وإن أجله مل يتأجل: "مسألة
حنو أن يسكنه داره أو يقضيه خريا منه أو أن يبيعه أو يشتري منه أو " وال جيوز شرط شيء ينتفع به املقرض: "مسألة

". ى عن بيع وسلفهن: "يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي إليه أو يعمل له عمال وحنوه؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وعن أيب بن كعب وابن مسعود وابن عباس أهنم هنوا عن قرض جر منفعة؛ ، ١رواه الترمذي وقال حديث صحيح

  .وألنه عقد إرفاق وشرط ذلك فيه خيرجه عن موضوعه
 متفق، رهن درعه على شعري أخذه ألهله: ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم"إال أن يشترط رهنا أو كفيال: "مسألة
  .عليه
قال : ملا روى ابن ماجه عن أنس قال" وال يقبل هدية املقترض إال أن يكون بينهما عادة هبا قبل القرض: "مسألة

إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو محله على الدابة فال يركبها وال يقبله إال : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .٢" أن يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك

  ـــــــ
  .١٢٣٤حديث رقم : رواه الترمذي يف البيوع - ١
  .ويف سنده جمهول. ٢٤٣٢حديث رقم : رواه ابن ماجه يف الصدقات - ٢

  باب أحكام الدين
من لزمه دين مؤجل مل يطلب به قبل أجله ومل حيجر عليه من أجله ومل حيل تفليسه وال مبوته إذا وثقه الورثة برهن أو 



قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغرميه منعه إال أن يوثق بذلك وإن كان الدين حاال على  وإن أراد سفرا حيل، كفيل
  معسر وجب إنظاره
  ـــــــ
  باب أحكام الدين

؛ ألنه "ومل حيجر عليه من أجله"؛ ألنه ال يلزمه أداؤه قبل أجله "من لزمه دين مؤجل مل يطالب به قبل أجله: "مسألة
؛ ألن األجل حق له فال يسقط بفلسه "ومل حيل تفليسه"لم ميلك منعه من ماله بسببه ال يستحق املطالبة به قبل أجله ف

  .كسائر حقوقه
". من ترك حقا فلورثته: "اختاره اخلرقي؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم" وال حيل مبوته إذا وثقه الورثة: "مسألة

نون وعنه أنه حيل ألن بقائه ضرر على امليت لبقاء وألنه ال حيل به ما عليه كاجل، والتأجيل حق له فينتقل إىل ورثته
ورمبا تلفت التركة وعلى ، ذمته مرهتنة به وعلى الوارث ضرر أيضا ملنعه التصرف يف التركة وعلى الغرمي بتأخري حقه

بضمني  الروايتني يتعلق احلق بالتركة كتعلق األرش باجلاين ومينع الوارث التصرف فيها إال برضا الغرمي أو يوثق احلق
وإن تلفت ، فإهنم قد ال يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إىل فوات احلق، مليء أو رهن يفي باحلق إن كان مؤجال

  .التركة قبل التصرف فيها سقط احلق كما لو تلف اجلاين
ألنه ليس  برهن أو كفيل مليء" فإن أراد سفرا حيل الدين قبل موته أو الغزو تطوعا فلغرميه منه إال أن يوثقه: "مسألة

له منعه ألن : إحدامها: ويف السفر تأخريه عن حمله وإن كان ال حيل قبله ففي منعه روايتان، له تأخري احلق عن حمله
قدومه عند احملل غري متيقن وال ظاهر فملك منعه منه كاألول واألخرى ليس له منعه ألنه ال ميلك املطالبة به يف 

  .د احللول فأشبه السفر القصرياحلال وال يعلم أن السفر مانع منه عن
يل : "وال حيبس ألن مفهوم قوله صلى اهللا عليه وسلم: يعين" وإن كان الدين حاال على معسر وجب إنظاره: "مسألة

  أن غري الواجد الحتل له عقوبته؛ وألن حبسه اليفيد". الواجد حيل عقوبته

فإن كان موسرا لزمه ، ك فال يقبل قوله إال ببينةفإن ادعى اإلعسار حلف وخلى سبيله إال أن يعرف له مال قبل ذل
فإذا ، وفاؤه فإن أىب حبس حىت يوفيه فإن كان ماله ال يفي بدينه كله فسأل غرماؤه احلاكم احلجر عليه لزمه إجابتهم

  حجر عليه مل جيز تصرفه يف ماله ومل يقبل إقراره عليه ويتوىل احلاكم قضاء دينه ويبدأ مبن له أرش جناية من
  ـــــــ

احلديث يف ". ال ضرر و ال ضرار: "وإمنا هو حمض إضرار يف حق املديون وقد قال عليه السالم، صاحب الدين
  .؛ وألنه إذا كان خارج احلبس رمبا حصل واكتسب وسعى يف قضاء الدين ويف احلبس ال يقدر على ذلك١املسند
إال أن يعرف له مال قبل ذلك فال يقبل "ر ؛ ألن األصل اإلعسا"وإن ادعى اإلعسار حلف وخلى سبيله: "مسألة

؛ ألن األصل بقاء املال وحيبس حىت يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره وعليه اليمني مع البينة أنه "قوله إال ببينة
  .معسر؛ ألنه صار هبذه البينة كمن مل يعرف له مال

لقوله " فإن أىب حبس حىت يوفيه. "٢" غين ظلممطل ال: "لقوله عليه السالم، "وإن كان موسرا لزمه وفاؤه: "مسألة
فإن أصر باع احلاكم ما له وقضى دينه؛ ملا روى ابن ، من املسند". يل الواجد حيل عقوبته وعرضه: "عليه السالم

فمن له مال فليحضر ، أال إن أسيفع جهينه رضي من دينه أن يقال سائق احلاج فادان مغرما: عمر رضي اهللا عنه قال
  .و ماله وقامسوه بني غرمائهفإنا بايع



؛ ملا روى كعب بن مالك أن "وإن كان ماله ال يفي بدينه كله فسأل غرماؤه احلجر عليه لزمه إجابتهم: "مسألة
رواه اخلالل؛ وألن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجر على معاذ وباع ما له

  .ذلك لقضائهم
ال بيع وال هبة وال وقف وال غري ذلك؛ ألنه حجر ثبت باحلكم فمنع " جر عليه مل جيز تصرفه يف مالهوإذا ح: "مسألة

  تصرفه كاحلجر للسفهز
  .لذلك" وال يقبل إقراره على ماله: "مسألة
  .فيبيع ما ميكن بيعه ويقسم بني غرمائه؛ ألن ذلك هو املقصود باحلجر" ويتوىل احلاكم قضاء دينه: "مسألة
وما فضل رد " ويبدأ مبن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إىل اجملين عليه أقل األمرين من مثنه أو أرش جنايته: "مسألة

؛ ألن ذلك مقدم على حق الغرماء ألن "مث مبن له رهن فيدفع إليه أقل األمرين من دينه أو مثن رهنه"، إىل الغرماء
  حقه تعني يف الرهن وإن بقي

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .٣٣حديث رقم : ومسلم يف املساقاة. ٢٤٠٠حديث رقم : رواه البخاري يف االستقراض - ٢

رقيقه فيدفع إىل اجملين عليه أقل األمرين من أرشها أو قيمة اجلاين مث مبن له رهن فيدفع إليه أقل األمرين من دينه أو 
عينه مل يتلف بعضه ومل يزد زيادة متصلة ومل مث من وجد متاعه الذي باعه ب، مثن رهنه وله أسوة الغرماء يف بقية دينه

من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق : "يأخذ من مثنه شيئا فله أخذه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  "به من غريه

  ـــــــ
الرهن بدينه شارك يعين صاحب الرهن وإن مل يفي مثن " وله أسوة الغرماء يف بقية دينه"منه بقية ردها إىل الغرماء 

  .الغرماء يف بقية دينه
؛ ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم "مث من وجد متاعه الذي باعه فهو أحق به: "مسألة
: وال يكون أحق به إال بشروط. ١متفق عليه". من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به: "قال 

فإن تلف بعضها أو باعه املفلس أو وهبه أو وقفه فله أسوة الغرماء؛ ، حباهلا ساملة مل يتلف بعضها أن تكون" أحدها"
أن ال ": الشرط الثاين. "والذي تلف بعضه مل يوجد بعينه. ٢" من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به: "لقوله عليه السالم

الرجوع؛ ألنه فسخ بسبب حادث فمنعته  يزيد زيادة متصلة كالسمن والكرب وتعلم صنعة فإن وجد ذلك منع
وعنه أن الزيادة ال متنع الرجوع للخرب؛ وألنه فسخ فلم ، الزيادة املتصلة كالرجوع يف الصداق للطالق قبل الدخول

متنعه الزيادة كالرد بالعيب فأما الزيادة املتصلة فال متنع الرجوع؛ ألنه ميلك الرجوع يف العني دوهنا والزيادة للمفلس 
: ظاهر املذهب؛ ألهنا مناء ملكه املنفصل فكانت له كما لو ردها بالعيب؛ وألن قول النيب صلى اهللا عليه وسلميف 

هي للبائع نص عليه قياسا : وقال أبو بكر، يدل على أن النماء للمشتري لكون الضمان عليه" اخلراج بالضمان"
أن ال يكون البائع أخذ ": الشرط الثالث. "املنفصلةعلى املتصلة والفرق ظاهر؛ ألن املتصلة تتبع يف الفسوخ دون 

أميا رجل : "من مثنها شيئا فإن قبض بعضه فال رجوع له؛ ملا روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ومل يكن قد قبض من مثنها شيئا فهي له وإن كان قد قبض من 

رواه أبو داود؛ وألن يف الرجوع يف الباقي تبعيض الصفقة على املفلس فلم جيز كما ". ا شيئا فهو أسوة الغرماءمثنه



أن ال يتعلق هبا حق غري حق املفلس فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غريه مل ": الشرط الرابع. "لو مل يقبض شيئا
أن يكون املفلس حيا فإن مات فله أسوة ": خلامسالشرط ا. "يرجع؛ ألنه تعلق هبا حق غريه أشبه ما لو أعتقها

رواه أبو ". فإن مات فصاحب املتاع أسوة الغرماء: "الغرماء؛ ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  وألن امللك انتقل عن املفلس فأشبه ما لو باعه. داود

  ـــــــ
  .٢٥، ٢٤حديث رقم : سلم يف املساقاةوم. ٢٤٠٢حديث رقم : رواه البخاري يف االستقراض - ١
  .شبق خترجيه - ٢

ويقسم الباقي بني الغرماء على قدر ديوهنم وينفق على املفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إىل أن يفرغ من 
  فإن وجب له حق بشاهد فأىب أن حيلف مل يكن لغرمائه أن حيلفوا، القسمة

  ـــــــ
؛ ألن ذلك هو املقصود ببيع متاعه وهو املقصود من احلجر "على قدر ديوهنم ويقسم الباقي بني الغرماء: "مسألة
  .عليه
وذلك أنه إذا حجر عليه فإن ، "وينفق على املفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إىل أن يفرغ من القسمة: "مسألة

اج ماله وهو يكسب ما كان ذا كسب يفي بنفقته ونفقة من تلزمه نقته فنفقته يف كسبه؛ ألنه ال حاجة إىل إخر
وإن كان كسبه دون نفقته ، ينفقه؛ وألنه مستغن بكسبه عن ماله فلم جيز أحذ ماله كما مل جيز أخذ زيادة عن النفقة

وإن طالت ألن ملكه قبل القسمة باق ، كملناها من ماله وإن مل يكن ذا كسب أنفق عليه من ماله يف مدة احلجر
ومعلوم أن فيمن يعوله من جتب عليه نفقته وتكون دينا عليه ". مث مبن تعول ابدأ بنفسك: "وقد قال عليه السالم

فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء؛ وألن احلي آكد حرمة من امليت؛ ، وهي الزوجة
ا نفقة من تلزمه وتقدم أيض، متفق عليه فنفقته أوىل، ألنه مضمون باإلتالف وتقدمي جتهيز امليت ومؤنته على دينه

نفقته من أقاربه مثل الوالدين واملولودين وغريهم ممن جتب نفقتهم؛ ألهنم جيرون جمرى نفسه ألهنم يعتقون عليه إذا 
وكانت نفقتهم ، كما يعتقون إذا ملك نفسه فيما إذا كان مكاتبا فعتق وهم يف ملكه، ملكهم كما يعتقون إذا ملكهم

فقتها آكد من نفقة األقارب ألهنا جتب على طريق املعاوضة وفيها معىن اإلحياء كنفقته وتقدم نفقة زوجته؛ ألن ن
  .كما يف األقارب

وذلك أن املفلس يف الدعوى كغريه ، "وإن وجب له حق بشاهد فأىب أن حيلف مل يكن لغرمائه أن حيلفوا: "مسألة
وإن امتنع مل جيرب ألنه قد ، الغرماءفإذا ادعى حقا له به شاهد عدل وحلف مع شاهده ثبت املال وتعلقت به حقوق 

ال يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبه وال ميلك الغرماء أن حيلفوا مع الشاهد؛ ألهنم يثبتون ملكا لغريهم لتتعلق 
حقوقهم به بعد ثبوته فلم جيز كما مل جيز لزوجته أن حتلف إلثبات ملك لزوجها لتتعلق نفقتها به وفارق الورثة؛ 

  كا ألنفسهم إذا حلفوا بعد موت مورثهمألهنم يثبتون مل

  باب احلوالة و الضمان

...  
  باب احلوالة والضمان



لقول رسول اهللا ، ومن أحيل على مليء لزمه أن حيتال، ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ احمليل
  إذا أتبع أحدكم: "صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
  باب احلوالة والضمان

  ولصحة" ن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ احمليلوم: "مسألة

ولصاحبه مطالبة من شاء منهما فإن استوىف من ، وإن ضمنه عنه ضامن مل يربأ وصار الدين عليهما" على مليء فليتبع
  املضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه وإن أبرأ الضامن مل يربأ

  ـــــــ
ني ألن احلوالة حتويل احلق ونقله فيعترب نقله عن صفته ويعترب التماثل يف اجلنس متاثل احلق" أحدها: "احلوالة شروط

فلو أحال من عليه أحد النقدين باآلخر مل يصح ولو أحال عن املصرية مبنصورية أو عن ، والصفة واحللول والتأجيل
ألجل اآلخر مل يصح ملا ولئن كان أحدمها حاال واآلخر مؤجال أو أجل أحدمها خمالفا ، الصحاح مبكسرة مل يصح

أن حييل برضاه ألنه حق عليه فال يلزمه أداؤه من جهة بعينها وال يعترب رضاء احملال عليه ألن ": الشرط الثاين. "سبق
وقد أقام احملال مقام نفسه يف القبض فلزم احملال عليه األداء إليه كما لو ، للمحيل أن يستويف احلق بنفسه وبوكيله

أن حييل على دين مستقر ألن مقتضاها إلزام احملال عليه الدين مطلقا وال ": الشرط الثالث. "منه وكله يف االستيفاء
فلو أحال على مال الكتابة أو دين السلم مل يصح؛ ألهنا تعرض للسقوط ، يثبت ذلك فبما هو معرض للسقوط

ومال الكتابة ". رفه إىل غريهمن أسلم يف شيء فال يص: "بالفسخ ألجل انقطاع املسلم فيه؛ لقوله عليه السالم
أن حييل مبال معلوم ألهنا إن كانت بيعا فال يصح يف اجملهول وإن كانت ": الشرط الرابع. "معرض للسقوط بالعجز

  .حتول احلق فيعترب فيها التسليم واجلهالة متنع منه
إذا أتبع أحدكم على : "لسالملقوله عليه ا"وذلك . املوسر: واملليء، "ومن أحيل على مليء لزمه أن حيتال: "مسألة

وألن للمحيل إيفاء احلق بنفسه وبوكيله وقد أقام احملال عليه مقامه يف اإليفاء فلم يكن للمحال ". مليء فليتبع
  .االمتناع
؛ ألن الضمان ضم ذمة "وإن ضمنه عنه ضامن مل يربأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما: "مسألة

ولصاحب احلق مطالبة من شاء منهما يف احلياة ، املضمون عنه يف التزام احلق فثبت يف ذمتهما مجيعاالضامن إىل ذمة 
زعيم : يقال. ١حديث حسن: رواه أبو داود والترمذي وقال". الزعيم غارم: "واملوت لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .وضمني وقبيل ومحيل وصبري مبعىن

؛ ألن الضامن تبع للمضمون عنه فزال بزوال أصله "و أبرأه برئ ضامنهفإن استوىف من املضمون عنه أ: "مسألة
  .كالرهن
؛ ألن التوثقة احنلت من غري استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن إذا انفسخ "وإن أبرأ الضامن مل يربأ األصيل: "مسألة

  .من غري استيفاء
  ـــــــ

حسن : وقال. ١٢٦٥حديث رقم : البيوع والترمذي يف. ٣٥٦٥حديث رقم : رواه أبو داود يف البيوع - ١
  .غريب



األصيل وإن استوىف من الضامن رجع عليه ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم حيضره لزمه ما عليه فإن مات برئ 
  كفيله

  ـــــــ
أما إذا قضاه متربعا مل يرجع . يعين رجع الضامن على املضمون عنه" وإن استوىف من الضامن رجع عليه: "مسألة
ء كما لو بىن داره بغري إذنه وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغري إذن املضمون عنه فهل يرجع؟ على بشي

إحدامها يرجع ألنه قضاء مربئ من دين واجب مل يتربع به وكان على من هو عليه كما لو قضاه احلاكم : روايتني
  .رجع به كما لو بىن داره أو علف دابته بغري إذنهال يرجع ألنه تصرف له بغري إذنه فلم ي: الثانية. عند امتناعه

وإن أذن له يف القضاء فله الرجوع بأقل األمرين مما قضى فيه أو قدر الدين ألنه قضى دينه بإذنه فهو : مسألة
  .كوكيله
ن مما ويرجع بأقل األمري، وإن ضمن بإذنه رجع عليه ألنه يضمن اإلذن يف األداء فأشبه ما لو أذن فيه صرحيا: مسألة

  .قضى أو قدر الدين ألنه إن قضاه بأقل منه فإمنا يرجع مبا غرم وإن أدى أكثر منه فالزائد ال جيب أداؤه لتربعه به
الزعيم : "لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم" ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم حيضره لزمه ما عليه: "مسألة
  .رم كالكفارة باملالوألهنا أحد نوعي الكفالة فوجب هبا الغ. ١" غارم
ألن احلضور سقط عن املكفول به فيربأ كفيله كما برئ الضامن برباءة املضمون " فإن مات برئ كفيله: "مسألة
وحيتمل أن ال يسقط ويطالب مبا عليه؛ ألن الدين مل يسقط عن املكفول به فأشبه املضمون عنه إذا مل يربأ من ، عنه

  .الدين
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
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لعمدة: كتاب  لعدة شرح ا   ا
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  باب الرهن
  وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما ال فال وال يلزم إال بالقبض وهو نقله إن كان

  ـــــــ
  باب الرهن

هن االستيثاق بالدين باستيفائه من مثنه عند ؛ ألن املقصود من الر"وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما ال فال: "مسألة
فأما ما ال يصح بيعه فال يصح رهنه كاحلر وأم الولد ألن ، تعذر استيفائه من الراهن وهذا حيصل مما جيوز بيعه

  .مقصود الرهن ال حيصل منه
  ؛ وألنه عقد١} فَرَِهانٌ َمقْبُوضَةٌ{: لقوله سبحانه" وال يصح إال بالقبض: "مسألة

  ـــــــ
  .سورة البقرة ٢٨٣آية  - ١

منقوال والتخلية فيما سواه وقبض أمني املرهتن يقوم مقام قبضه والرهن أمانة عند املرهتن أو أمينه ال يضمنه إال أن 
وللراهن ، وال ينتفع املرهتن بشيء منه إال ما كان مركوبا أو حملوبا فللمرهتن أن يركب وحيلب مبقدار العلف، يتعدى

  سبه ومنائهغنمه من غلته وك
  ـــــــ

وعنه يف غري املكيل واملوزون أنه يلزم مبجرد العقد قياسا على البيع واملذهب ، إرفاق فافتقر إىل القبض كالقرض
  .األول ألن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض

فإن كان ، البيع واهلبة وذلك ألن القبض يف الرهن كالقبض يف" وقبض املنقول بالنقل وبالتخلية فيما سواه: "مسألة
: واملكيل رهنه بالكيل فقبضه اكتياله لقوله عليه السال م، منقوال فقبضه نقله أو كالثوب والعبد والكتاب وحنو ذلك

كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا : وإن كان موزونا فقبضه بالوزن وقال ابن عمر. ١" إذا مسيت فكل"
وأما العقار والثمار على الشجر فقبض . ٢متفق عليه. سلم أن نبيعه حىت ننقله من مكانهرسول اهللا صلى اهللا عليه و

  .ذلك بالتخلية بني مرهتنه وبينه من غري حائل بأن يفتح له باب الدار ويسلم إليه مفاتيحها
حالة االبتداء ؛ ألنه وكيله ونائبه واستدامة القبض شرط يف اللزوم ك"وقبض أمني املرهتن يقوم مقام قبضه: "مسألة
  .وعنه أن القبض واستدامته يف املتعني ليس بشرط يف البيع فلم يشترط يف الرهن، لآل ية
فإن تلف بغري تعد منه فال شيء عليه ألنه " والرهن أمانة عند املرهتن وعند أمينه ال يضمنه إال أن يتعدى: "مسألة

  .أمني فأشبه املودع
متحريا " رهن إال ما كان مركوبا أو حملوبا فيحلب ويركب بقدر العلفوال ينتفع املرهتن بشيء من ال: "مسألة

قال رسول اهللا : للعدل يف ذلك سواء تعذر اإلنفاق من املالك أم مل يتعذر؛ ملا روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال
ب ويشرب الرهن يركب بنفقته ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يرك: "صلى اهللا عليه وسلم

  ".فعلى املرهتن علفها ولنب الدر ويشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب: "ويف لفظ، ٣رواه البخاري". النفقة



ألنه عقد " لكنه يكون رهنا معه"، ؛ ألنه مناء ملكه فأشبه غري املرهون"وللراهن غنمه من غلته وكسبه ومنائه: "مسألة
  ".الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه : "قال عليه السالمو، وارد يف األصل فثبت حكمه يف منائه كالبيع

  ـــــــ
  .٢٢٣٠حديث رقم : رواه ابن ماجه يف التجارات - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .٢٥١٢حديث رقم : رواه البخاري يف الرهن - ٣

ق أو استيالد لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته وخمزنه وكفنه إن مات وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعت
وإن جىن عليه غريه فهو اخلصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن وإن جىن الرهن فاجملين ، فعليه قيمته تكون رهنا مكانه

  عليه أحق برقبته فإن فداه فهو رهن
  ـــــــ

ويلزمه مجيع نفقته من كسوة وعلف وحرز وحائط وسقي " وعليه غرمه من مؤنته وخمزنه وكفنه إن مات: "مسألة
" الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه: "تسوية وجذاذ وجتفيف؛ ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالو
  .وهذا من غرمه ألنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي يف يده ويلزمه كفنه إن مات كما يلزمه يف الذي يف يده، ١

فال جيوز للراهن عتق املرهون؛ ألن " ليه قيمته تكون رهناوإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيالد فع: "مسألة
فيه إضرارا باملرهتن وإسقاط حقه الالزم له فإن فعل نفذ عتقه نص عليه؛ ألنه حمبوس الستيفاء حق فنفذ فيه عتق 

مه قيمته املالك كاحملبوس على مثنه وتؤخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه؛ ألنه أبطل حق الوثيقة بغري إذن املرهتن فلز
  .كما لو قتله

وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا وذلك أن ، وأما إذا وطىء جاريته املرهونة فأولدها خرجت من الرهن: مسألة
فإن وطئها فال ، الراهن ليس له وطء جاريته املرهونة؛ ألنه يفضي بذلك إىل أن خيرجها من الرهن فيفوت حق املرهتن

فإن مل حتمل ، فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قضاء من احلقحد عليه ألهنا ملكه فإن كانت بكرا 
منه فهي رهن حباهلا كما لو استخدمها وإن ولدت فولده حر وتصري أم ولد له؛ ألنه أحبلها يف ملكه وخترج من 

رهنا وكذلك إن  الرهن موسرا كان أو معسرا كما لو أعتقها وعليه قيمتها يوم أحبلها؛ ألهنا وقت إتالفها جتعل
  .تلفت بسبب احلمل

فإن كانت اجلناية عليه موجبة للقصاص " وإن جىن عليه غريه فهو اخلصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن: "مسألة
فإن ، فلسيده االقتصاص وله أن يعفو؛ ألنه مالكه فإن اقتص فعليه قيمة أقلها قيمة من العبد اجلاين والعبد املرهون

شرة وقيمة اجلاين مائة مل يلزمه إال عشرة؛ ألنه إمنا فوت على املرهتن عشرة وإن كانت قيمة كانت قيمة املرهون ع
املرهون مائة وقيمة اجلاين عشرة مل يلزمه إال عشرة؛ ألن هذا هو املقدار الذي فوته على املرهتن جيعل ذلك رهنا 

والوجه . كما لو كانت اجلناية موجبة للمالمكانه يف أحد الوجهني؛ ألنه أتلف ماال بسبب إتالف الرهن فغرم قيمته 
ال شيء عليه ألنه مل جيب باجلناية مال وال استحق حبال وليس على الراهن السعي للمرهتن يف اكتساب مال : الثاين

  .وكذلك إن جىن على سيده فاقتص منه أو ورثته
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١



احلق من مثنه وباقيه للراهن وإذا شرط الرهن أو الضمني يف بيع وإذ حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوىف ، حباله
  فأىب الراهن أن يسلمه وأىب الضمني أن يضمن خري البائع بني الفسخ أو

  ـــــــ
وإن عفا السيد عن مال أو كانت اجلناية موجبة للمال فاقتص منه جعل رهنا مكانه؛ ألنه بدل عنه فقام : مسألة

لسيد عن مال مل يصح عفوه عنه كما لو قبضه املرهتن ويلزمه العفو يف حقه فإذا فك مقامه وإن عفا السيد عن ا
. يصح عفو السيد عن املال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا؛ ألنه أتلفه بعفوه: وقال أبو اخلطاب، الرهن رد إىل اجلاين

 كما لو أقر على عبده املرهون تؤخذ قيمته من اجلاين فتجعل مكانه فإذا زال الرهن ردت إىل اجلاين: وقال القاضي
  .باجلناية
وإن عفا السيد عن القصاص إىل غري مال انبىن على موجب العمد فإن قلنا أحد شيئني فهو كالعفو عن املال : مسألة

  .وإن قلنا القصاص فهو كاالقتصاص وفيه وجهان
ألنه فداؤه فإن يقدم على املالك فأوىل ؛ وقدم على احلق املرهتن؛ "وإن جىن الرهن فاجملين عليه أحق برقبته: "مسألة

فإن كان أرش اجلناية أكثر من مثنه فطلب اجملين عليه " فإن فداه فهو رهن حباله. "أن يقدم على املرهتن ولسيده فداؤه
 تسليمه للبيع أراد الراهن فداءه فله ذلك؛ ألنه حق اجملين عليه يف قيمته ال يف عينه ولسيده اخليار بني أن يسلمه إىل
ويل اجلناية فيملكه وبني أن يفديه باألقل من قيمته أو أرش جنايته؛ ألنه ال يلزمه أكثر من قيمة العبد وال أكثر من 

فإن كانت قيمته عشرين وأرش اجلناية عشرة أو قيمته عشرة وأرش اجلناية عشرين مل يلزمه أكثر من ، اجلناية
وعنه يلزمه أرش جنايته كلها أو ، نه فلم يلزمه أكثر من قيمتهعشرة؛ ألهنا أقل األمرين منهما ألن ما يدفعه عوض ع

تسليمه ألنه رمبا رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به اجملين عليه فإن فداه فهو رهن حباله؛ ألن حق 
  .ا ذكرنااملرهتن مل يبطل وإمنا قدم حق اجملين عليه؛ لقوته فإذا زال ظهر حق املرهتن وإن سلمه بطل الرهن مل

وذلك أن الراهن إذا امتنع من ، "وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووىف احلق من مثنه وباقيه للراهن: "مسألة
وفاء الدين عند حلوله فإن كان أذن املرهتن يف بيعه أو للعدل الذي هو يف يده باعه ووىف الدين؛ ألن هذا هو 

ضاء دينه فيصح كما يف غري الرهن وإال رفع األمر إىل احلاكم فيجربه املقصود من الرهن وقد باعه بإذن صاحبه يف ق
على وفاء الدين أو بيع الرهن فإن مل يفعل باعه احلاكم وقضى دينه؛ ألن والية احلاكم على ذلك نافذة وألن مقتضى 

  .الرهن اإليفاء من مثنه فجاز للحاكم ذلك كما لو أذن فيه
 يف بيع فأىب الراهن أن يسلمه أو أىب الضمني أن يضمن خري البائع بني الفسخ وإذا شرط املرهتن أو الضمني: "مسألة

  وذلك أن البيع هبذا الشرط، "أو إقامته بال رهن وال ضمني

  .إقامته بال رهن وال ضمني
  ـــــــ

 صحيح والشرط صحيح أيضا ألنه من مصلحة العقد غري مناف ملقتضاه وال نعلم يف صحته خالفا إذا كان معلوما
ويتعني القبض ، فيشترط معرفة الرهن والضمني معا إما باملشاهدة أو الصفة اليت يعلم هبا املوصوف كما يف السلم

ويعرف الضمني باإلشارة إليه أو تعريفه باالسم والنسب وال يصح بالصفة بأن يقول رجل غين من غري تعيني؛ ألن 
ضمني لكان فاسدا؛ ألن ذلك خيتلف وليس له عرف  ولو قال بشرط رهن أو، الصفة ال تأيت عليه خبالف الرهن

وإن ، إذا ثبت هذا فإن املشتري إذا وىف بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمني لزم البيع. ينصرف إليه باإلطالق
ألنه إمنا بذل ماله هبذا -امتنع الراهن من تسليم الرهن أو أىب الضامن أن يضمن عنه فللبائع اخليار بني فسخ البيع 



وال ضمني ألن ، وبني إمتامه أو الرضى به بال رهن -لشرط فإذا مل يسلم له استحق الفسخ كما لو مل يأته بالثمنا
  ذلك حقه وقد أسقطه فيلزمه البيع عند ذلك كما لو مل يشترطه

  باب الصلح
اهلبة واإلبراء أو ومن أسقط بعض دينه أو وهب غرميه بعض العني اليت يف يده جاز ما مل جيعل وفاء الباقي شرطا يف 

  مينعه حقه إال بذلك أو يضع بعض املؤجل ليعجل لو الباقي وجيوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا
  ـــــــ

  باب الصلح

ومن أسقط بعض دينه أو وهب غرميه بعض العني اليت له يف يده جاز ما مل جيعل وفاء الباقي شرطا يف اهلبة : "مسألة
ولو شفع : قال أمحد. وذلك ألن اإلنسان ال مينع من إسقاط حقه وال من استيفائه" نعه حقه إال بذلكواإلبراء أو مي

وكلم كعب بن مالك فوضع ، فيه شافع مل يأمث؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشرط
ولو قال للغرمي أبرأتك من بعضه ، لم فعلهوجيوز للقاضي فعل ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وس، عن غرميه الشطر

مل يصح؛ ألنه جعل إبراءه عوضا عن إعطاءه فيكون معاوضا  -أو على أن توفيين باقيه-بشرط أن توفيين بقيته 
لبعض حقه ببعض وال تصح بلفظ الصلح ألن معىن صاحلين عن املائة خبمسني أي بعين وذلك غري جائز ملا ذكرناه 

  .وألنه ربا
يعين لو صاحل عن املؤجل ببعضه حاال مثل أن يصاحل عن املائة " و يضع له بعض املؤجل ليعجل له الباقيأ: "مسألة

  .املؤجلة خبمسني حالة مل جيز؛ ألنه ربا وهو بيع بعض ماله وألن بيع احللول غري جائز
وذلك أنه ، " اجمللسوجيوز اقتضاء الذهب عن الورق بالورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا يف: "مسألة

  إذا صاحله عن أمثان بأمثان فهذا صرف يعترب له شروط

أخذها بسعر يومها وتقابضا يف اجمللس ومن كان له دين على غريه ال يعلمه املدعى عليه فصاحله على شئ جاز وإن 
لحا عليه كان أحدمها يعلم كذب نفسه فالصلح يف حقه باطل ومن كان له حق على رجل ال يعلمان قدره فاصط

  جاز
  ـــــــ

  .الصرف من القبض يف اجمللس وسائر شروطه
فإن كان أحدمها يعلم كذبه يف ، ومن كان له على غريه حق ال يعلمه املدعى عليه فصاحله على شيء جاز: "مسألة

ذمته وهذا هو الصلح على اإلنكار وهو أن يدعي على إنسان عينا يف يده أو دينا يف ، يف حقه" نفسه فالصلح باطل
ملعاملة أو جناية أو إتالف أو غصب أو تفريط يف وديعة أو مضاربة وحنو ذلك فينكره ويصاحله مبال فيصح إذا كان 

واملدعي يعتقد صحتها ، املنكر معتقدا بطالن الدعوى فيدفع إليه املال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه
جنيب فيصح بني اخلصمني كالصلح يف اإلقرار ويكون بيعا فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له ألنه صلح يصح مع األ

وإن ، يف حق املدعي ألنه يأخذ املال عوضا عن حقه فيلزمه حكم إقراره حىت لو كان العوض شقصا وجبت الشفعة
اء وجد به عيبا فله رده ويكون إبراء يف حق املنكر العتقاده أن ملكه املدعي مل يتجدد بالصلح وإمنا يدفع املال افتد

فلو كان املدعي شقصا مل جتب فيه الشفعة ولو وجد فيه عيبا مل ميلك رده كمن اشترى عبدا ذقد ، ليمينه ال عوضا



أقر حبريته فإن كان أحدمها يعلم كذب نفسه فالصلح باطل يف الباطن وما يأخذه بالصلح حرام ألنه يأكل مال أخيه 
  .ظاهر حال املسلمني الصحة واحلقبباطله ويستخرجه منه بشره وهو يف الظاهر صحيح ألن 

؛ ألن احلق هلما ال خيرج عنهما فإذا اتفقا "ومن كان له حق على رجل ال يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز: "مسألة
  .عليه جاز كما لو اتفقا على أن يتبارآ

  باب الوكالة
  وهي جائزة يف كل ما جتوز النيابة فيه إذا كان املوكل والوكيل ممن يصح ذلك

  ـــــــ
  باب الوكالة

جتوز الوكالة بإمجاع " وهي جائزة يف كل ما جتوز النيابة فيه إذا كان املوكل والوكيل ممن يصح ذلك منه: "مسألة
األمة يف اجلملة وجتوز يف الشراء والبيع والنكاح؛ ألن النيابة تدخلها بدليل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى 

فَاْبَعثُوا أََحَدكُمْ بَِورِِقكُْم َهِذهِ إِلَى الَْمِديَنةِ {: وقال اهللا سبحانه وتعاىل، ن يشتري به شاةعروة بن اجلعد دينارا وأمره أ
}، َعلَْيَها إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ َوالَْعاِمِلَني{: وقال تعاىل. }فَلَْيْنظُْر أَيَُّها أَزْكَى طََعاماً فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ ِمْنُه

  :إين أريد اخلروج إىل خبري فقال: وقال جابر بن عبد اهللا للنيب صلى اهللا عليه وسلم. فجوز العمل عليها

وكذلك يف كل عقد جائز ، منه وهي عقد جائز تبطل مبوت كل واحد منهما وفسخه هلا وجنونه واحلجر عليه لسفه
يس للوكيل أن يفعل إال ما تناوله اإلذن لفظا أو عرفا وليس له كالشركة واملساقاة واملزارعة واجلعالة واملسابقة ول

  توكيل غريه وال
  ـــــــ

وروي أن النيب صلى اهللا ، "ائت وكيلي فخذ منه مخسة عشرة وسقا فإذا ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته"
وجتوز الوكالة ، ح ميمونةعليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري يف قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع يف قبول نكا

بشرط أن تكون فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والنكاح ملا سبق وجتوز يف الرهن واحلوالة والضمان والكفالة 
والشركة والوديعة واملضاربة واجلعالة واملساقاة واإلجارة والقرض والوصية واهلبة والوقف والصدقة؛ ألهنا كلها 

، ىن البيع يف احلاجة إىل التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه وال نعلم يف شيء من ذلك خالفاتدخلها النيابة وهي يف مع
  .ويشترط أن يكون املوكل والوكيل ممن يصح ذلك منه بنفسه؛ ألن من ال يصح تصرفه بنفسه فكيف يصح بنائبه

ج بذلك عن أهلية ألنه خير" وهي عقد جائز تبطل مبوت كل واحد منهما وجنونه واحلجر عليه لسفه: "مسألة
التصرف ويبطل بفسخ كل واحد منهما؛ ألنه إذن يف التصرف فملك كل واحد منهما إبطاله كاإلذن يف أكل 

  .الطعام
  .لذلك" وكذلك احلكم يف كل عقد جائز كالشركة واملساقاة واملزارعة واجلعالة واملسابقة: "مسألة
؛ ألن اإلنسان ممنوع من التصرف يف حق غريه "ا أو عرفاوليس للوكيل أن يفعل إال ما تناوله اإلذن لفظ: "مسألة

وإما ، وإمنا أبيح لوكيله التصرف فيه بإذنه فيجب اختصاص تصرفه فيما تناوله إذنه إما لفظا كقوله بع ثويب بعشرة
عرفا كبيعه الثوب بعشرة وزيادة إما من جنس العشرة كبيعه بأحد عشر وما زاد عليها أو من غري جنسها كعشرة 

  .ثوب؛ ألن الزيادة تنفعه وال تضره وكل أحد يريد ذلك ويرضاه حبكم العرفو



أحدها أن ينهاه املوكل عن : وذلك أن الوكيل ال خيلو من ثالثة أحوال" توكيل غريه"للوكيل " وليس: "مسألة
أذن : الثاين. يوكله التوكيل فال جيوز له ذلك رواية واحدة؛ ألن ما هناه عنه غري داخل يف إذنه فلم جيز له كما لو مل

له يف التوكيل فيجوز له رواية واحدة ألنه عقد أذن له فيه فكان له ذلك كما لو أذن له يف البيع وال نعلم يف هذين 
أحدها أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كاألعمال : أطلق الوكالة فال خيلو من ثالثة أحوال: الثالث. خالفا

ناس املرتفعني عن فعلها يف العادة فإنه جيوز له التوكيل فيها؛ ألهنا إذا كانت مما ال يفعله الدنيئة يف حق أشراف ال
أن يكون عمال ال يرتفع : احلال الثاين. الوكيل بنفسه عادة انصرف اإلذن إىل ما جرت به العادة من االستنابة به فيه

جيوز له التوكيل فيه أيضا ملا ذكرنا احلال الثالث أن عن مثله إال أنه عمل كثري ال يقدر الوكيل على فعله مجيعه فإنه 
  يكون

، الشراء من نفسه وال البيع هلا إال بإذن موكله وإن اشترى إلنسان ما مل يأذن له فيه فأجازه جاز وإال لزم من اشتراه
ذا قضى الدين وإ، والوكيل أمني ال ضمان عليه فيما يتلف إذا مل يتعد والقول قوله يف الرد والتلف ونفي التعدي

  فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح، بغري بينة ضمن إال أن يقضيه حبضرة املوكل وجيوز التوكيل جبعل وبغريه
  ـــــــ

مما ال يرتفع عنه الوكيل وميكنه عمله بنفسه فليس له أن يوكل فيه ألنه مل يأذن له يف التوكيل وال تضمنه إذنه فلم 
نه استئمان فإذا استأمنه فيما ميكنه النهوض به مل يكن له أن يوليه من مل يأمنه عليه جيز كما لو هناه عنه؛ وأل

وعنه له أن يوكل فيه ألن الوكيل ميلك التصرف بنفسه فيملكه بنائبه كامللك وكما لو وكله فيما ال ، كالوديعة
  .يتوىل مثله بنفسه

؛ ألن العرف يف العقد أن يعقده مع غريه فحمل "نالشراء من نفسه وال البيع هلا إال بإذ"وليس للوكيل : مسألة
وعنه جيوز ألنه امتثل أمره وحصل غرضه ، وألنه يلحقه هتمة ويتناىف الغرضان جيز كما لو هناه عنه، التوكيل عليه

فصح كما لو كان من أجنيب وإمنا يصبح بشرط أن يزيد على مبلغ مثنه يف النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد 
وحيتمل أن ال يشترط ذلك ألنه قد امتثل أمره فأما إذا أذن له يف ذلك فقد : قال القاضي. ين لتنتفي التهمةاملشتر

  .عمل مبقتضى التوكيل
؛ ألن املشتري يف الذمة ال ينصرف يف حق املشتري له إمنا "وإن اشترى إلنسان ما مل يأذن له فيه فأجازه جاز: "مسألة

" لزم من اشتراه"فإن أجازه كان له وإن رده ، له موقوف على إجازته ورضاهينصرف يف ذمة نفسه فتحصيل شيء 
  .ألنه ألزم بت

والقول قوله يف الرد "؛ ألنه نائب واملالك أشبه املودع "والوكيل أمني ال ضمان عليه فيما يتلف إذا مل يتعد: "مسألة
  .لذلك" والتلف ونفي التعدي

  .؛ ألن املوكل ال يقبل قوله على الغرمي فكذلك وكيله"ضمن"الغرمي  وأنكره" وإن قضى الدين بغري بينة: "مسألة
فال ضمان عليه ألن التفريط من املوكل حيث مل يشهد وإن قضاه يف " إال أن يكون قضاه حبضرة املوكل: "مسألة

مره باإلشهاد غيبته ومل يشهد ضمن؛ ألنه أذن له يف قضاء مربم ومل يوجد وعن أمحد رمحه اهللا ال يضمن إال أن يكون أ
فلم يفعل فعلى هذه الرواية إن صدقه املوكل مل يضمن الوكيل وإن كذبه فالقول قول الوكيل؛ ألنه أمينه فيقبل قوله 

  .عليه يف تصرفه كما يقبل قوله يف البيع والقبض
بع : ذا قالفإ"ألنه تصرف لغريه ال يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد اآلبق " وجيوز التوكيل جبعل وبغريه: "مسألة

  .وله الزيادة ألن ابن عباس رضي اهللا عنه كان ال يرى بذلك بأسا" بعشرة فما زاد فهو لك صح



  باب الشركة
وهي أن يشتركا ": وشركة الوجوه. "وهي أن يشتركا مباليهما وبدنيهما": شركة العنان: "وهي على أربعة أضرب
  وهي أن يدفع": واملضاربة. "فيما يشتريان جباهيهما

  ـــــــ
  باب الشركة

ورحبه هلما فينفذ تصرف كل " شركة العنان وهي أن يشتركا مباليهما وبدنيهما: وهي على أربعة أضرب: "مسألة
وإمنا اختلف . ذكره ابن املنذر، واحد منهما حبكم امللك يف نصيبه والوكالة يف نصيب شريكه وهي جائزة باإلمجاع

يتساويان يف املال والتصرف كالفارسني إذا سويا بني فرسيهما يف بعض شروطها ومسيت شركة العنان ألهنما 
أن يكون رأس املال دراهم أو ": أحدمها: "وال تصح إال بشرطني، وتساويا يف السري فإن عنانيهما يكونان سواء

  .دنانري وال خالف يف صحة الشركة هبما ألهنما أمثان البياعات وقيم األموال
اهر املذهب ألن هذه الشركة ال ختلو إما أن تقع على األعيان أو قيمتها أو أمثاهنا وال يصح بالعروض وهو ظ: مسألة

ال جيوز وقوعها على األعيان؛ ألهنا تقتضي الرجوع عند املفاضلة برأس املال وال مثل هلا فريجع إليه وقد تزيد قيمة 
ركة اآلخر يف مثن ملكه الذي جنس أحدمها دون اآلخر فيستوعب بذلك مجيع الربح وتنقص قيمته فيؤدي إىل مشا

ليس بربح وال على أمثاهنا؛ ألهنا معدومة حال العقد وال ميلكاهنا وألهنا تصري عند من جيوزها شركة معلقة على شرط 
وال جيوز أن تكون واقعة على قيمتها ألن القيمة غري متحققة املقدار فيفضي إىل التنازع وألن ، وهو بيع األعيان

وعنه جيوز وجتعل قيمتها وقت العقد . أحدمها قبل بيعه فيشاركه اآلخر يف مثن العني اليت هي ملكهالقيمة قد تزيد يف 
برأس املال ودليله أن مقصود الشركة أن ميلك كل واحد منهما نصف مال اآلخر وينفذ تصرفهما وهذا موجود يف 

منهما جزءا من الربح مشاعا  أن يشترطا لكل واحد": الشرط الثاين. "العروض فصحت الشركة فيها كاألمثان
أمجع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب : معلوما وال خالف يف ذلك يف املضاربة احملضة قال ابن املنذر

املال ثلث الربح أو نصفه أو ما جيمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء وألن استحقاق املضارب 
  .عليه من قليل وكثري كاألجرة يف اإلجارة وكاجلزء من الثمرة يف املساقاة واملزارعة للربح بعمله فجاز ما يتفقان

وثقة التجار هبما فما رحبا فهو بينهما؛ ألن " شركة الوجوه وهو أن يشتركا فيما يشتريان جباههما: "الضرب الثاين
  مبناها على الوكالة والكفالة ألن كل واحد منهما وكيل

وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبداهنما من ": وشركة األبدان. " يتجر فيه ويشتركان يف رحبهأحدمها إىل اآلخر ماال
اشتركت أنا : إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد وحنوه؛ ملا روي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال: املباح

  .وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسريين ومل آت أنا وعمار بشيء
وال جيوز أن جيعل ألحدمها دراهم معينة وال ربح ،  مجيع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر املالوالربح يف

  بشيء معني واحلكم يف املساقاة واملزارعة
  ـــــــ

والوضيعة على ، صاحبه فيما يشتريه ويبيعه كفيل عنه بذلك وامللك بينهما على ما شرطاه نصفني أو أثالثا أو أرباعا
ا فيه ويبيعان فما رزق اهللا تعاىل فهو بينهما على ما شرطاه فهو جائز وحيتمل أن يكون على قدر قدر ملكيهم

  .ملكيهما ومها يف مجيع تصرفاهتما وما جيب هلما وعليهما يف إقرارمها وخصومتهما مبنزلة شريكي العنان على ما سبق



: ويسمى مضاربة وقراضا" فيه والربح بينهمااملضاربة وهو أن يدفع أحدمها ماله إىل آخر يتجر . "الضرب الثالث
وينعقد بلفظهما وكل ما يؤدي معنامها؛ ألن القصد املعىن فجاز مبا دل عليه كالوكالة وأمجع أهل العلم على جواز 

ويروى ذلك عن مجاعة من الصحابة وال خمالف هلم يف عصرهم فيكون إمجاعا؛ . ذكره ابن املنذر. املضاربة يف اجلملة
ناس حاجة إليها فإن الدراهم والدنانري ال تنمو إال بالتقليب والتجارة وليس كل من ميلكها حيسن التجارة وألن بال

  .وال كل من حيسن له رأس مال فاحتيج إليها من اجلانبني فشرعها اهللا سبحانه لدفع احلاجتني
إما بصناعة أو احتشاش أو  :شركة األبدان وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبداهنما من املباح"الضرب الرابع 
ملا روي عن . كاالحتطاب والتلصص على دار احلرب ويف املعادن وسائر املباحات فهي صحيحة" اصطياد وحنوه

. اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجيء أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسريين: عبد اهللا بن مسعود أنه قال
  .واحتج به أمحد ١رواه أبو داود

وهي اخلسارة " والوضيعة على قدر املال"، ؛ ألن احلق ال خيرج عنهما"والربح يف مجيع ذلك على ما شرطاه": مسألة
إن كان متساويا تساويا يف اخلسران وإن كان أثالثا كان أثالثا وال نعلم فيه : على كل واحد منهما بقدر ماله

  .خالفا
  ألن ذاك" بشيء معني وال جيوز أن جيعل ألحدمها دراهم معينة وال ربح: "مسألة

  ـــــــ
  .٣٣٨٨حديث رقم : رواه أبو داود يف البيوع - ١

  .كذلك وجترب الوضيعة من الربح وليس ألحدمها البيع بنسيئة وال أخذ شيء من الربح إال بإذن اآلخر
ء كان البذر و جتوز املساقاة يف كل شجر له مثر جبزء من مثره مشاع معلوم واملزارعة يف األرض جبزء من زرعها سوا

  منهما أو من أحدمها
  ـــــــ

يفضي إىل جهل حق كل واد منهما من الربح ومن شرط املضاربة كون ذلك معلوما فيفسد هبا العقد؛ ألن الفساد 
إحدامها : ملعىن يف العوض املعقود عليه فأفسد العقد كما لو جعل رأس املال مخرا أو خنزيرا وخيرج يف ذلك روايتان

د الشركة؛ ألنه إذا حذف من الشرط بقي اإلذن حباله واألخرى يبطل العقد؛ ألنه إمنا رضي بالعقد ال يبطل به عق
  .هبذا الشرط فإذا فسد فات الرضا به ففسد كالشروط الفاسدة يف البيع

يعين أن ذلك عقد جائز يشترط له من الشروط ما يشترط للمضاربة " واحلكم يف املساقاة واملزارعة كذلك: "مسألة
  .وسيأيت ذكرها إن شاء اهللا، فسده ما يفسدهاوي

ألن الربح الفاضل عن رأس املال وما مل يفضل فليس بربح وهذا ال نعلم فيه " وجترب الوضيعة من الربح: "مسألة
  .خالفا
 ألن فيه تغريرا باملال وفيه وجه آخر جيوز ألن عادة التجار البيع نسأ والربح" وليس ألحدمها البيع نسيئة: "مسألة

  .فيه أكثر
ألنه إذا أخذ من الربح شيئا يكون قرضا يف ذمته فال " وليس له أن يأخذ من الربح شيئا إال بإذن اآلخر: "مسألة

  .جيوز إال بإذن كما يف الوديعة
عامل رسول : ملا روى عبد اهللا بن عمر قال" وجتوز املساقاة يف كل شجر له مثر جبزء من مثره مشاع معلوم: "مسألة

وقال أبو جعفر حممد بن علي . متفق عليه، اهللا عليه وسلم أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع اهللا صلى



عامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل خيرب بالشطر مث أبو بكر وعمر : بن احلسني بن علي رضي اهللا عنهم
  .مث أهلوهم إىل اليوم يعطون الثلث والربع، وعثمان وعلي

ابن عمر ويف " حلديت " املزارعة يف األرض جبزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدمها"وز وجت: مسألة
وعلى . "ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شطر ما خيرج منها من مثر أو زرع" على أن يعمروه من أمواهلم: لفظ

ر والتلقيح وإصالح طرق املاء واحلصاد يف املساقاة واملزارعة من احلرث والزبا" العامل ما جرت العادة بعمله
والدراس والذرى؛ ألن لفظهما يقتضي ذلك وموضعها أن العمل من العامل وأصل املال وما يتعلق ببقائه من رب 

فإذا ، املال فيلزمه ما فيه حفظ األصل كسد احليطان وإنشاء األهنار وعمل الدوالب وما يديره وشراء ما يلقح بت
  .واحد منهما ما ذكرنا وإن شرطا ذلك كان تأكيداأطلق العقد فعلى كل 

على : ويف لفظ. عامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من زرع ومثر: لقول ابن عمر
وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إىل رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما ، أن يعمروها من أمواهلم

  .قياس ذلكجاز على 
  ـــــــ

ألنه يشبه ما لو دفع ماله إىل " ولو دفع إىل رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك: "مسألة
  ويشترط أن يكون ما بينهما معلوما كاملضاربة، من يتجر فيه والربح بينهما

  باب إحياء املوات
من أحيا : "ملكها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي األرض الدائرة اليت ال يعرف هلا مالك فمن أحياها

  "أرضا ميتة فهي له وإحياؤها عمارهتا مبا تتهيأ به ملا يراد منها
  ـــــــ
  باب إحياء املوات

أحدمها أرض مل جير عليه ملك فهذه متلك : وهي نوعان، "وهي األرض الدائرة اليت ال يعرف هلا مالك: "مسألة
أخرجه ". من أحيا أرضا ميتة فهي له: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بر بن عبد اهللا قالباإلحياء؛ ملا روى جا

: ما كان فيها من آثار امللك وال يعلم هلا مالك ففيها روايتان: النوع الثاين. حديث حسن صحيح: وقال، الترمذي
عادي األرض هللا ولرسوله مث هي : "وسلم قالإحدامها متلك باإلحياء للخرب وملا روى طاوس أن النيب صلى اهللا عليه 

ال متلك ألهنا إما ملسلم أو : والثانية. وألنه يف دار اإلسالم فيملك كاللقطة، رواه أبو عبيد يف األموال". لكم بعد
  .ذمي أو بيت املال فلم جيز إحياؤها كما لو تعني مالكها

املرجع يف ذلك إىل العرف فما تعارفه الناس أنه إحياء فهو و" وإحياؤها عمارهتا مبا تتهيأ به ملا يراد منها: "مسألة
إحياء؛ ألن الشرع ورد به ومل يثبته فريجع فيه إىل العرف كما رجعنا إىل ذلك يف القبض واإلحراز فإذا ثبت هذا 

 إال فأما الدار فأن يبين حيطاهنا وسقفها ألهنا ال تكون للسكىن. فإن األرض حتيا دارا للسكىن أو حظرية ومزرعة
وإن أرادها حظرية فإحياؤها حبائط جرت به عادة مثلها وإن أرادها للزراعة فأن حيوط عليها بتراب أو غريه ، كذلك

مما تتميز به عن غريها ويسوق إليها ماء من هنر وبئر فإهنا تصري حمياة وإن مل يزرعها وإن كانت من األرض اليت ال 
للزراعة من قلع أحجارها وأشجارها ومتهيدها وذكر القاضي رواية أخرى  حتتاج إىل ماء فأن يعمل فيها ما تتهيأ به



يف صفة اإلحياء وهو أن حيوزها حبائط أو جيري هلا ماء ملا روى ابن عبد الرب يف كتابه عن سعيد وغريه من أصحاب 
" أرض فهي له من أحاط حائطا على: "قتادة عن قتادة عن احلسن عن مسرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

رواه أبو داود وأمحد يف املسند ومثله عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وألن احلائط حاجز منيع فكان إحياء 
  .أشبه ما لو جعلها للغنم حظرية

كالتحويط عليها وسوق املاء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها املانعة من غرسها وزرعها وإن حفر 
وحرمي البئر البديء مخسة ، ئرا فوصل إىل املاء ملك حرميه وهو مخسون ذراعا من كل جانب إن كانت عاديةفيها ب

  وعشرون ذراعا
  ـــــــ

وإن حفر بئرا فوصل إىل املاء ملك حرميه وهو مخسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية وحرمي البئر : "مسألة
رمي البئر : "طين بإسناده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال؛ ملا روى الدارق"البديء مخسة وعشرون ذراعا

  ".البديء مخسة وعشرون ذراعا وحرمي العادي مخسون ذرعا

  باب اجلعالة
من رد لقطيت أو ضاليت أو بىن يل هذا احلائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق اجلعل؛ ملا روى أبو : وهي أن يقول

، ال حىت جتعلوا لنا شيئا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: أصحاب رسول اهللا فقالواأن قوما لدغ رجل منهم فأتوا : سعيد
فجعلوا هلم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاحتة الكتاب ويرقي ويتفل حىت برأ فأخذوا الغنم وسألوا عن 

ولو التقط اللقطة ". موما يدريكم أهنا رقية؟ خذوا واضربوا يل معكم بسه: "ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  قبل أن يبلغه اجلعل مل يستحقه

  ـــــــ
  باب اجلعالة

لقوله ، "من رد لقطيت أو ضاليت أو بىن يل هذا احلائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق اجلعل: وهي أن يقول: "مسألة
حاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وروى أبو مسعود أن ناسا من أص، ١} َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْملُ بَِعريٍ{: سبحانه وتعاىل

هل فيكم من راق؟ : وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا
مل تقرونا فال نفعل أو جتعلوا لنا جعال فجعلوا هلم قطيع شياه فجعل رجل منهم يقرأ بأم القرآن وجيمع ريقه : فقالوا

ال نأخذها حىت نسأل عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألوا عنها : بالشاء فقالوافأتوهم ،وبتفل فربأ الرجل
وألن . ٢متفق عليه". ما يدريك أهنا رقية خذوها واضربوا يل فيها بسهم: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .احلاجة تدعو إىل ذلك يف رد الضالة وحنوها فجاز كاألجرة
؛ ألنه جيب عليه ردها إذا وجدها فال جيوز له األخذ على "قطة قبل أن يبلغه اجلعل مل يستحقهولو التقط الل: "مسألة
  .الواجب

  ـــــــ
  .سورة يوسف ٧٢آية  - ١
  .٦٦، ٦٥حديث رقم : ومسلم يف السالم. ٥٠٠٧حديث رقم : رواه البخاري يف فضائل القرآن - ٢



  باب اللقطة
رخص لنا : مته فيجوز أخذه واالنتفاع به من غري تعريف لقول جابرما تقل قي": أحدها: "وهي على ثالثة أضرب

احليوان الذي ميتنع ": الثاين. "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به
ن ضالة اإلبل بنفسه من صغار السباع كاإلبل واخليل وحنوها فال جيوز أخذها ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل ع

ومن أخذ هذا مل ميلكه ". ما لك وهلا؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء وتأكل الشجر حىت يأتيها رهبا: "فقال
ما تكثر قيمته من األمثان واملتاع واحليوان الذي ال ميتنع ": الثالث. "ولزمه ضمانه ومل يربأ إال بدفعه إىل نائب اإلمام

أخذه وجيب تعريفه حوال يف جمامع الناس كاألسواق وأبواب املساجد فمىت جاء طالبه  فيجوز، من كل صغار السباع
  .فوصفه دفعه إليه بغري بينة

  ـــــــ
  باب اللقطة

كالسوط والشسع والرغيف " أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه واالنتفاع به: وهي على ثالثة أضرب: "مسألة
رخص لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العصا والسوط واحلبل ": قال" جابر"؛ ملا روى "بال تعريف"فيملك 

احليوان الذي ميتنع بنفسه من صغار السباع كاإلبل : الثاين. "١رواه أبو داود، "وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به
: يث زيد بن مالكيف حد" سأل عن ضالة اإلبل"لقوله عليه السالم ملا ، التقاطها" فال جيوز"والبقر والبغال " واخليل

  .٢متفق عليه". ما لك وهلا؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد املاء وتأكل الشجر حىت جيدها رهبا"
  .ألنه أخذ ملك غريه بغري إذنه وال إذن الشارع له فهو كالغاصب" ومن أخذ هذا مل ميلكه ولزمه ضمانه: "مسألة

ان الذي ال ميتنع بنفسه من صغار السباع فيجوز أخذه وجيب تعريفه ما تكثر قيمته كاألمثان واملتاع واحليو: الثالث"
؛ ملا روى زيد بن خالد "حوال يف جمامع الناس كاألسواق وأبواب املساجد فمىت جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغري بينة

صها مث اعرف وكاءها وعفا: "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اجلهين قال
احلديث متفق ". عرفها سنة فإن مل تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه

  .٣عليه
  ـــــــ

  .١٧١٧حديث رقم : رواه أبو داود يف اللقطة - ١
  .٢، ١حديث رقم : ومسلم يف اللقطة. ٩١حديث رقم : رواه البخاري يف العلم - ٢
  .ليهاملصدر عا - ٣

وإن مل يعرف فهو كسائر ماله وال يتصرف فيه حىت يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمىت جاء طالبه فوصفه دفعه إليه 
مث ، إن كان قد هلك وإن كان حيوانا حيتاج إىل مؤنة أو شيئا خيشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه. أو مثله

اعرف : "ى اهللا عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقالسئل رسول اهللا صل: يعرفه ملا روى زيد بن خالد قال
خذها فإمنا هي : "وسأله عن الشاة فقال" وكاءها وعفاصها مث عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه

  وإن هلكت اللقطة يف حول التعريف من غري تعد فال ضمان فيها". لك أو ألخيك أو للذئب
لطفل املنبوذ وهو حمكوم حبريته وإسالمه وما وجد عنده من املال فهو له وواليته مللتقطه إذا هو ا" فصل يف اللقيط"

  ،كان مسلما عدال ونفقته يف بيت املال إن مل يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو يفء



  ـــــــ
جاء طالبه فوصفه  وإن مل يعرف فهو كسائر ماله وال يتصرف فيه حىت يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمىت: "مسألة

  .حلديث زيد" دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك
ألن يف حديث زيد " وإن كان حيوانا حيتاج إىل مؤنة أو خيشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه مث يعرفه: "مسألة

  ".خذها فإمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب: "وسأله عن الشاة فقال
  .ألهنا عنده أمانة فهي كاملودع" التعريف من غري تعد فال ضمان فيها وإن هلكت اللقطة ىف حول: "مسألة

؛ ملا روى سعيد عن سفيان عن الزهري أنه مسع شبيبا أبا "وهو الطفل املنبوذ وهو حمكوم حبريته: فصل يف اللقيط"
: حل فقال عمريا أمري املؤمنني إنه رجل صا: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي اهللا عنه فقال عريفي: مجيلة قال

أمجع : وقال ابن املنذر، رضاعه: أو قال، اذهب فهو حر ولك والؤه وعلينا نفقته: فقال، نعم: أكذلك هو؟ قال
  .عوام أهل العلم على أن اللقيط حر؛ وألن األصل يف اآلدميني احلرية فيكون حرا

  .الدار وإسالم من فيهايف دار اإلسالم إذا كان فيها مسلم ألنه اجتمع " إسالمه"وحيكم بـ : "مسألة
وكذلك ما يوجد عليه من الثياب واحللي أو حتته من فراش أو سرير أو " ومما يوجد عنده من املال فهو له: "مسألة

  .غريه ألنه آدمي حر فأشبه البالغ
يف بيت ونفقته "والية حفظه واإلنفاق عليه : حلديث أيب مجيلة يعين" وواليته مللتقطه إذا كان مسلما عدال: "مسألة

  .لذلك" املال إن مل يكن معه ما ينفق عليه
  وذلك أن مرياث اللقيط وديته إن قتل لبيت املال إن مل" وما خلفه فهو يفء: "مسألة

  .ومل يسلم إليه، ومن ادعى نسبه أحلق به إال إن كان كافرا أحلق به نسبا ال دينا
  ـــــــ

هو رجل : فقال ابن املنذر، والؤه لك: يب مجيلة وقول عمروأما حديث أ. خيلف وارثا معروفا كغريه من املسلمني
: وحديث واثلة. وحيتمل أن عمر عىن لك والية حفظه والقيام به، أبا مجيلة: يعين، جمهول وما يقوم حبديثه حجة

ال يثبت أيضا فيكون حكمه يف املرياث " عتيقها ولقيطها وولدها الذي العنت عليه: حتوز املرأة ثالث مواريث"
  .يدفع مرياثه إىل بيت املال، م من ثبت نسبه وانقرض أهلهحك

مسلما كان أو كافرا ألنه أقر له حبق ال ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له " ومن ادعى نسبه أحلق به: "مسألة
  .ويتبع الكافر نسبا ال دينا ألنه حمكوم بإسالمه بالدار فال يزول ذلك بدعوى كافر، مبال
  .يعين إىل الكافر ألنه ال والية لكافر على مسلم" ع إليهومل يدف: "مسألة

  باب السبق
وال جتوز جبعل إال يف اخليل واإلبل والسهام لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه ، جتوز املسابقة بغري جعل يف األشياء كلها

سابق منهما وإن كان فإن كان جلعل من غري املستبقني جاز وهو لل". ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر: "وسلم
  من أحدمها فسبق
  ـــــــ

  باب السبق



الدواب واألقدام والسفن واملزاريق وغريها؛ ملا روى ابن عمر " وجتوز املسابقة بغري جعل يف األشياء كلها: "مسألة
الوداع إىل  وبني اليت مل تضمر من ثنية، سابق بني اخليل من احلفياء إىل ثنية الوداع: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وسابق سلمة بن األكوع ، وسابق النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة على قدميه. ١متفق عليه، "مسجد بين زريق
رجال من األنصار بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومر النيب صلى اهللا عليه وسلم على قوم يربعون حجرا 

  .أي يرفعونه ليعلم الشديد منهم فلم ينكر عليهم
ال : "؛ ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال"وال جتوز بعوض إال يف اخليل واإلبل والسهام: "مسألة

فتعني محله على املسابقة بعوض مجعا بينه وبني ما سبق من ، ٢رواه أبو داود". سبق إال يف نصل أو خف أو حافر
ليس من : "فقول النيب صلى اهللا عليه وسلم، ل وبالنصل السهامواملراد باحلافر اخليل خاصة وباخلف اإلب، األحاديث
؛ وألن غري اخليل واإلبل ال تصلح للكر وال "تأديب الرجل فرسه ومالعبة أهله ورميه بقوسه ونبله: اللهو ثالث

  .وغري السهام ال يعتاد الرمي هبا فلم جتز املسابقة هبا كالبقر، للفر يف القتال
  ؛ ألنه إخراج مال"من غري املستبقني جاز وهو للسابق منهمافإن كان اجلعل : "مسألة

  ـــــــ
  .٩٥حديث رقم : اإلمارة: ومسلم يف. ٢٨٦٩حديث رقم : رواه البخاري يف اجلهاد - ١
  .٢٤٧٤حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد - ٢

مجيعا مل جيز إال أن يدخال املخرج أو جاءا معا أحرز سبقه وال شيء له سواه وإن سبق اآلخر أخذه وإن أخرجا 
من : "بينهما حملال يكافئ فرسه فرسيهما أو بعريه بعرييهما أو رميه رميهما لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ومن أدخل فرسا بني فرسني وقد أمن أن يسبق فهو ، أدخل فرسا بني فرسني وهو ال يأمن أن يسبق فليس بقمار
وال بد من حتديد املسافه ، وإن سبق أحدمها أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه فإن سبقهما أحرز سبقيهما". قمار

  وبيان الغاية وقدر اإلصابة وصفتها وعدد الرشق
  ـــــــ

  .ويكون للسابق منهما ألنه ليس بقمار، ملصلحة فجاز أن يكون من غريمها كارتباط اخليل يف سبيل اهللا عز وجل
أما إذا جاءا معا " فسبق املخرج أو جاءا معا أحرز سبقه وال شيء له سواهمن أحدمها "العوض " وإن كان: "مسألة

فال شيء هلما؛ ألنه مل يسبق واحد منهما وإن سبق املخرج أحرز سبقه ومل يأخذ من اآلخر شيئا ألنه لو أخذ شيئا 
  .كان قمارا

  .أحرز سبق صاحبه ألنه ليس بقمار" وإن سبق اآلخر: "مسألة
يكافئ فرسه "وهو ثالث مل خيرج ، "إال أن يدخال بينهما حملال"ألنه يكون قمارا " يعا مل جيزوإن أخرجا مج: "مسألة

من أدخل فرسا : "؛ ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال"فرسيهما أو بعريه بعرييهما أو رميه رميهما
رواه أبو ". سني وهو آمن أن يسبق فهو قمارومن أدخل فرسا بني فر، بني فرسني وهو ال يأمن أن يسبق فليس بقمار

فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق ألنه ال خيلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم وإذا مل يؤمن أن يسبق مل يكن ، داود
  .قمارا؛ ألن كل واحد ال خيلو من ذلك

ز سبق نفسه وأخذ سبق أحر"أحد املستبقني وحده " وإن سبق"، باالتفاق" فإن سبقهما أحرز سبقيهما: "مسألة
وإن سبق أحد املستبقني واحمللل الثالث أحرز السابق مال نفسه ويكون سبق ، ومل يأخذ من احمللل شيئا" صاحبه

  .املسبوق بني السابق واحمللل نصفني



ذلك مبا جرت به العادة؛ ألن الغرض معرفة أسبقهما وأرمامها وال يعلم " وال بد من حتديد املسافة والغاية: "مسألة
إال بتساويهما يف الغاية؛ وألن أحدمها قد يكون مقصرا يف أول عدوه سريعا يف انتهائه وقد يكون بالضد فيحتاج إىل 

  .غاية جتمع حاليه
بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي الذي : الرشق، "اإلصابة وصفتها وعدد الرشق"ويشترط معرفة عدد : مسألة

اشترط معرفة عدده ألن احلذق ، رمي نفسه مصدر رشقت رشقا أي رميت رميابفتح الراء ال: والرشق، يتفقان عليه
وعدد اإلصابة ينبغي أن يكون معلوما فيكون الرشق مثال عشرين واإلصابة مخسة ، يف الرمي ال يعلم إال بذلك

  فيقوالن أينا سبق إىل

  وإمنا تكون املسابقة يف الرمي على اإلصابة ال على البعد
  ـــــــ
  .من عشرين رمية فهو السابق اشترط ذلك ليبني أحذقهما مخس إصابات

كانت تأكيدا " خواصل: "وأما صفة اإلصابة فإن أطلقاها تناوهلا على أي صفة كانت؛ ألهنا إصابة فإن قاال: مسألة
إذا أصاب ومن أمساء اإلصابة " قرطس: "ويقال" القرع"وتسمى اإلصابة أيضا ، ألنه اسم هلا كيف ما كانت

وهو ما خرق " خواسق"أيضا ومن أمسائها " الصادر"ويسمى ، وهو ما نفذ الغرض ووقع من اجلانب اآلخر ،املوارق
، وهو ما وقع يف أحد جانيب الغرض" خواصر"و ، وهو ما خرق الغرض ومل يثبت فيه" خوارق"الغرض وثبت فيه و 

  .اضلة به ألن املرجع يف ذلك إىل شرطهافإن عينا شيئا من ذلك تقيدت املف، ألهنا يف جانب اإلنسان: ومنه اخلاصرة
  .؛ ألن املقصود منها اإلصابة وليس البعد مقصودا"وإمنا تكون املسابقة يف الرمي على اإلصابة ال على البعد: "مسألة

  باب الوديعة
ر وهي أمانة عند املودع ال ضمان عليه فيها إال أن يتعدى وإن مل حيفظها يف حرز مثلها أو مثل احلرز الذي أم

  بإحرازها فيه
  ـــــــ

  باب الوديعة

وعنه ، سواء ذهب معها شيء من مال املودع أو مل يذهب" وهي أمانة عند املودع ال ضمان عليه فيها إال أن يتعدى"
، إن ذهبت من بني ماله غرمها؛ ملا روي عن عمر بن اخلطاب أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بني ماله

ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ، بحانه مساها أمانة والضمان ينايف األمانةودليل األوىل أن اهللا س
ويروى ذلك عن مجاعة من الصحابة؛ وألن املستودع " . ليس على املودع ضمان: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وما روي عن عمر حممول ، ليهاحيفظها لصاحبها متربعا فلو ضمن المتنع الناس من قبول الودائع فيضرهبم حلاجتهم إ
فأما إن تعدى فيها أو فرط يف حفظها فتلفت ضمنها بغري . على التفريط من أنس يف حفظها فال ينايف ما ذكرناه

  .خالف نعلمه
؛ ألن اإليداع يقتضي احلفظ فإن أطلق "ويلزمه حفظها يف حرز مثلها فإن تركها يف دون حرز مثلها ضمن: "مسألة

وهو حرز املثل وهو ما جرت العادة حبفظ مثلها فيه والدراهم والدنانري يف الصناديق من وراء محل على املتعارف 
  .األقفال والثياب يف البيوت واملخازن من وراء السكاكر واألغالق واخلشب يف احلضائر والغنم يف الصري



يرضه وإن أحرزها يف مثله أو ؛ ألن صاحبها مل "فإن أمره صاحبها بإحرازها يف حرز فجعلها يف دونه ضمن: "مسألة
  فوقه مل يضمن؛ ألن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه وقيل

أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها مبا ال تتميز منه أو أخرجها لينفقها مث ردها أو كسر ختم كيسها أو جحدها مث أقر 
وإن ، تلفها أو ردها مل يقبل منه وإن قال ما أودعتين مث ادعى، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، هبا
  والعارية مضمونة وإن مل يتعد فيها املستعي، ما لك عندي شيء مث ادعى ردها أو تلفها قبل: قال

  ـــــــ
  .يضمن ألنه خالف أمره لغري حاجة أشبه ما لو هناه

تعدى فيها فبطل  ؛ ألنه"ضمن"فركب الدابة لغري نفعها أو لبس الثوب فتلف " وإن تصرف فيها لنفسه: "مسألة
  .استئمانه
كما لو ألقاها " يضمنها"فوجب أن ، فقد فوت على نفسه إمكان ردها بعينها" وإن خلطها مبا ال تتميز منه: "مسألة

  .يف مهلكة
  .؛ ألنه هتك احلرز بغري عذر"وإن أخرجها لينفقها مث ردها ضمن: "مسألة
  .ضمن لذلك" وإن كسر ختم كيسها: "مسألة
  .؛ ألنه جبحده بطل استئمانه عليها"دها مث أقر هبا ضمنهاوإن جح: "مسأله
  .؛ ألنه تعدى باالمتناع من ردها فصار كالغاصب"امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها"وإن : مسألة
؛ ألنه مكذب إلنكاره األول معترف على نفسه "ما أودعتين مث ادعى تلفها أو ردها مل يقبل منه: وإن قال: "مسألة
  .كذب املنايف لألمانةبال

؛ ألن من تلفت الوديعة عنده من غري تفريط من "وإن قال ما لك عندي شيء مث ادعى ردها أو تلفها قبل: "مسألة
  .حرزه فال شيء ملالكها عنده

 ؛ ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف خطبته عام"والعارية مضمونة وإن مل يتعد فيها املستعري: "مسألة
وروى صفوان ابن أمية أن النيب صلى ". العارية مؤداة واملنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم: "حجة الوداع

  .رواه أبو داود". بل عارية مضمونة: "أغصبا يا حممد؟ قال: فقال، اهللا عليه وسلم استعار منه يوم حنني أدراعا

  كتاب اإلجارة
  باب اإلجارات

...  
  كتاب اإلجارة

وتنفسخ بتلف العني ، على املنافع الزم من الطرفني ال ميلك أحدمها فسخها وال تنفسخ مبوته وال جنونه وهي عقد
وال تصح إال على نفع معلوم إما ، وللمستأجر فسخها بالعيب قدميا كان أو حادثا، املعقود عليها أو انقطاع نفعها

  و محل شيء إىل موضعبالعرف كسكىن دار أو بالوصف كخياطة ثوب معني أو بناء حائط أ
  ـــــــ
  باب اإلجارات



فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم {: كسكىن الدار واحلمل إىل مكان معني وخدمة اإلنسان قال اهللا سبحانه" وهي عقد على املنافع"
إىل املنافع كاحلاجة إىل  ؛ وألن احلاجة تدعو}قَالَتْ إِْحَداُهَما َيا أََبِت اسَْتأْجِْرُه{: وقال تعاىل}، فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ

  .األعيان فلما جاز عقد البيع على األعيان وجب أن جيوز عقد اإلجارة على املنافع
  .؛ ألهنا عقد بيع أشبهت بيوع األعيان"وهي عقد الزم من الطرفني ال ميلك أحدمها فسخها: "مسألة
كما لو تلف ، "ود عليها أو انقطاع نفعهاوتنفسخ بتلف العني املعق"كالبيع " وال تنفسخ مبوته وال جنونه: "مسألة

املكيل قبل قبضه وكذلك إذا تعيبت كدار استأجرها فاهندمت أو أرض انقطع ماؤها؛ ألن املنفعة املقصودة منها 
وفيه وجه آخر ال تنفسخ ألنه ميكن االنتفاع به بالسكىن يف خيمة أو جيمع فيها حطبا أو ، تعذرت فأشبه تلف العبد

  .لفسخ ألهنا تعيبتمتاعا لكن له ا
أو بناء ، وال تصح اإلجارة إال على نفع معلوم إما بالعرف كسكىن الدار وإما بالوصف كخياطة ثوب معني: "مسألة

فيشترط أن يكون النفع معلوما؛ ألنه املعقود عليه فأشبه " حائط أو محل شيء إىل موضع معني وضبط ذلك بصفاته
كما . "ر شهرا واألرض عاما وبناء حائط يصف طوله وعرضه وارتفاعهاملبيع وحيصل العلم بالعرف كسكىن الدا

  .ويشترط معرفة األجرة كما يشترط معرفة الثمن يف املبيع" يشترط معرفة األجرة

معني وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته وإن وقعت على عني فال بد من معرفتها ومن استأجر شيئا فله أن يقيم 
أو غريها إذا كان مثله أو دونه وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا  مقامه من يستوفيه بإجارته

  فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو خيالف ضرره ضرره فعليه أجرة املثل وإن اكترى إىل موضع
  ـــــــ

أن يكون على : اأحدمه: وإجارة العني تنقسم قسمني، "على عني فال بد من معرفتها"اإلجارة " وإن وقعت: "مسألة
مدة كإجارة الدار شهرا أو العبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة فيشترط معرفتها؛ ألن األعيان ختتلف فتختلف 

إجارهتا لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إىل موضع : القسم الثاين. أجرهتا كما أن املبيعات ختتلف فتختلف أمثاهنا
زرع فتشترط معرفة العمل وضبطه مبا ال خيتلف كيال يفضي إىل التنازع  معني أو بقر حلرث مكان معني أو دراس

  .واالختالف كما قلنا يف املبيع
فإذا اكترى دارا " ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غريها إذا كان مثله أو دونه: "مسألة

على استيفاء حقه وال جيوز أن يسكنها من هو أكثر ضررا فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه يف الضرر؛ ألنه مل يزد 
  .منه ألنه يأخذ فوق حقه

فإذا استأجر أرضا لزرع حنطة فله أن يزرع شعريا " وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل ضررا منه: "مسألة
وال ميلك الغرس وال وليس له زرع ما هو أكثر ضررا منه كالدخن والذرة والقطن؛ ألن ضررها أكثر ، أو باقالء

  .البناء ألنه أضر من الزرع
مثل القطن واحلديد إذا اكترى ألحدمها مل ميلك محل اآلخر؛ ألن " خيالف ضرره ضرره"وال جيوز له أن : مسألة

فإن فعل ، ضررمها خيتلف فإن احلديد جيتمع يف مكان واحد بثقله والقطن يتجاىف وهتب فيه الريح فينصب الظهر
كما لو استأجر أرضا ، "أجرة املثل"عليه أجرة املثل ألنه استوىف منفعة غري اليت عقد عليها فلزمه شيئا من ذلك ف

  .لزرع شعري فزرعها قمحا أو كما لو محل عليها من غري استئجار
" أو حلمل شيء فيزيد عليه"كمن يكتري دابة إىل محص فركبها إىل حلب " وإن اكترى إىل موضع فجاوزه: "مسألة

؛ ألهنا غري مأذون فيها "وأجرة املثل للزائد"األجرة املذكورة " فعليه"، ى حلمل قنطار فحمل قنطارا ونصفاكمن اكتر



عليه أجرة املثل للجميع ألنه عدل عن املعقود عليه إىل غريه : وقال أبو بكر. فلزمه أجرهتا كما لو غصبها يف اجلميع
نه إمنا عدل يف الزيادة ال غري فنقول فعل املعقود عليه وزاد فأشبه ما لو استأجر أرضا فزرع أخرى واألول أجود؛ أل

فلزمته األجرة املذكورة للمعقود عليه وأجرة املثل للزيادة ألهنا غري مأذون فيها أشبه ما لو استأجر أرضا فزرعها 
  .وزرع أخرى

فت من غري تعد فال ضمان وإن تل، فجاوزه أو حلمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة املثل للزائد وضمان العني إن تلفت
وال على حجام أو ، وال ضمان على األجري الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف يف يده من غري تفريط، عليه

  ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق يف الصنعة ومل جتن أيديهم
  ـــــــ

يكن؛ ألهنا تلفت باجلناية عليها  بقيمتها سواء كان صاحبها معها أو مل" ضمان العني إن تلفت"يلزمه " و: "مسألة
  .وسكوت صاحبها ال يسقط الضمان كمن جلس إىل جنب إنسان فخرق ثيابه وهو ساكت فإن الضمان يلزمه

  .ألنه غري متعد" وإن تلفت من غري تعد فال ضمان عليه: "مسألة
واإلجارة على ، "تفريطوال ضمان على األجري الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف يف يده من غري : "مسألة
خاص ومشترك فهذا هو األجري اخلاص الذي يؤجر نفسه مدة معلومة خلدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو : ضربني

سنة أو أكثر مسي خاصا الختصاص املستأجر مبنفعته يف تلك املدة دون سائر الناس ال ضمان عليه فيما يتلف يف يده 
له احلرث وما أشبه ذلك إذا مل يتعد ألنه أمني فلم يضمن من غري تعد كاملودع مثل أن هتلك املاشية معه أو تنكسر آ

أو يضرب الشاة ضربا كثريا ، والتعدي أن ينام عن املاشية أو يغفل عنها حىت تبعد منه بعدا فاحشا فيأكلها الذئب
كخياطة ثوب أو بناء  األجري املشترك وهو الذي يقع العقد معه على عمل معني: والضرب الثاين. فيضمن بعدوانه

حائط مسي مشتركا ألنه يعمل للمستأجر وغريه يتقبل أعماال كثرية يف وقت واحد فيشتركون يف منفعته فيضمن ما 
جنت يده مثل أن يدفع إىل حائك عمال فيفسد حياكته أو القصار خيرق الثوب بدقه أو عصره والطباخ ضامن ملا 

جالس بن عمرو أن عليا رضي اهللا عنه كان يضمن األجري وألنه قبض واخلباز يف خبزه ملا روى ، فسد من طبيخه
  .العني ملنفعة من غري استحقاق وكان ضامنا هلا كاملستعري

إذا فعل هؤالء " على حجام وال ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ومل جتن أيديهم"ضمان " وال: "مسألة
أال جتين : والثاين. نوا ذوي حذق وبصارة يف صنعتهم ومعرفة هباأحدمها أن يكو: ما أمروا به مل يضمنوا بشرطني

أيديهم فيتجاوزوا ما أمروا به ألهنم إذا كانوا كذلك فقد فعلوا فعال مأذونا فيه فلم يضمنوا سرايته كقطع اإلمام يد 
  .السارق أو فعال مباحا مأمورا به أشبه ما ذكرنا

 حيل هلم مباشرة القطع فإن قطعوا مع هذا كان فعال حمرما فيضمن فأما إذا مل يعرف منهم حذق الصنعة فال: مسألة
وإن كانوا حذاقا إال أن أيديهم جنت مثل أن يتجاوز قطع اخلتان إىل احلشفة أو بعضها أو ، سرايته كالقطع ابتداء

  يقطع يف غري حمل القطع أو

  .العمل ما تلف بعمله دون ما تلف حرزه إذا مل يتعد ويضمن القصار واخلياط وحنومها ممن يتقبل: وال على الراعي
  ـــــــ

وألن هذا فعل حمرم فيضمن ، يف وقت ال يصلح القطع فيه فإنه يضمن؛ ألن اإلتالف ال خيتلف ضمانه بالعمد واخلطأ
  .سرايته كالقطع ابتداء



ودع والتعدي أن ألنه مؤمتن على حفظها فلم يضمن من غري تعد كامل" على الراعي إذا مل يتعد"ضمان " وال: "مسألة
  .وشبه ذلك إذا فعل هذا ضمن ألنه تلف بعدوانه، ينام عنها أو يتركها حىت تبعد عنه كثريا

وذلك أن ، "ويضمن القصار واخلياط وحنومها ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه: "مسألة
من ألنه قبض العني ملنفعته فأشبه املستعري فأما القصار إذا أتلف الثوب بقوة الدق والعصر واخلياط خبياطته فإنه يض

  .إن تلفت من حرزه فال يضمن ألنه أمني فأشبه املودع

  باب الغصب
  .وهو استيالء اإلنسان على مال غريه بغري حق

وإن جىن ، وإن نقص فعليه أرش نقصه، من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه يف يده
  ش جنايته عليه سواء جىن على سيده أو أجنيب وإن جىن عليه أجنيب فلسيده تضمني من شاء منهمااملغصوب فأر

  ـــــــ
  باب الغصب

  :وهي االستيالء على مال غريه بغري حق
أجرة مثله "عليه " و". "على اليد ما أخذت حىت تؤديه: "لقوله عليه السالم، "ومن غصب شيئا فعليه رده: "مسألة

  .واملنافع هلا قيمة فيضمنها كاألعيان، ؛ ألنه فوت عليه منفعته"دهمدة مقامه يف ي
؛ ألنه يلزمه ضمان مجيع املغصوب لو تلف فيلزمه ضمان بعضه بقيمته قياسا "وإن نقص فعليه أرش نقصه: "مسألة

  .للبعض على الكل
؛ ألنه نقص "ه أو أجنيبسواء جىن على سيد"، على الغاصب: يعين، "وإن جىن املغصوب فأرش جنايته عليه: "مسألة

  .يف حق العبد لكونه يتعلق برقبته فكان مضمونا على الغاصب كسائر نقصه
ألن نقص العبد حصل : والغاصب، ألنه أتلف: اجلاين، "وإن جىن عليه أجنيب فلسيده تضمني من شاء منهما: "مسألة

  وهو يف يده فلزمه ضمانه كما لو كان هو املتلف؛ ألن

ه بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد وإن زاد املغصوب رد
ولو غصب ، بفعله أو بغري فعله فلو جنر اخلشبة بابا أو عمل احلديد إبرا ردمها بزيادهتما وضمن نقصهما إن نقصا

و نوى فصار شجرا أو بيضا فصار قطنا فغزله أو غزال فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أ
وإن تلف املغصوب ، وإن غصب عبدا فزاد يف بدنه أو بتعليمه مث ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة، فراخا فكذلك

  أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيال أو موزونا وقيمته إن مل يكن كذلك مث إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة
  ـــــــ
وإن كانت على شيء مقدر ، غري مقدرة كشجة دون أرش املوضحة لزم فيها ما نقص من قيمته اجلناية إن كانت

كقطع يده أو قلع عينه فكذلك يف إحدى الروايتني؛ ألنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة ويف األخرى جيب نصف 
كثرمها فإن ضمن قيمته وخيرج أن جيب أكثر األمرين منهما؛ ألن سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد فوجب أ

الغاصب أكثر األمرين رجع على اجلاين بنصف قيمته ال غري؛ ألن ضمانه ضمان اجلناية وإن ضمن اجلاين ضمنه 
  .نصف القيمة ألن جنايته ال توجب أكثر من ذلك ويطالب الغاصب بتمام النقص كما لو أتلفه



أو "كالسمن وتعلم صنعة " متصلة"ة الزياد" رده بزيادته سواد كانت"أو نقص " وإن زاد املغصوب: "مسألة
كانت الزيادة بفعل الغاصب " سواء"و ، ويضمن النقص ملا سبق، كالورد والكسب؛ ألن ذلك مناء ملكه، "منفصلة

كما لو زاد " رده بزيادته"ألن ذلك غري ماله فيلزمه " جنر اخلشبة بابا أو عمل احلديد إبرا"كمن " أو بغري فعله"
  .ملا سبق" ضمن النقصوي"بسمن أو تعلم صنعة 

ولو غصب قطنا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا : "مسأله
  .لذلك" فصار فراخا فكذلك

؛ ألهنا زادت على ملك "وإن غصب عبدا فزاد يف بدنه أو بتعليمه مث ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة: "مسألة
  .مه ضماهنا كما لو كانت موجودة حال الغصباملغصوب منه فلز

أما إذا ". وإن تلف املغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيال أو موزونا وقيمته إن مل يكن كذلك: "مسألة
كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه جيب على : قال ابن عبد الرب. تلف املغصوب فعليه مثله
من : "إن مل يكن كذلك فعليه قيمته؛ ملا روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالمستهلكه مثله ال قيمته و

فأمر بالتقومي يف حصة الشريك ألهنا متلفة بالعتق ومل . ١متفق عليه". أعتق شركا له يف عبد قوم عليه قيمة العدل
  يأمر

  ـــــــ
  .١حديث رقم : ومسلم يف العتق. ٢٥٢٤حديث رقم : رواه البخاري يف العتق- ١

وإن ، وإن خلط املغصوب مبا ال يتميز به من جنسه فعليه مثله منه وإن خلطه بغري جنسه فعليه مثله من حيث شاء
وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها ، غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرهتا

  وأجرهتا وإن أدرك
  ـــــــ

ألنه غري " رده"بعد ذلك " مث إن قد ر على رده. "وجوده فعليه مثله أو قيمته لذلكوأما إذا تعذر رده مع ، باملثل
؛ ألن املالك أخذها على سبيل العوض عن ملكه فإذا رجع "ويأخذ القيمة"، مال فيلزمه رده كما لو مل يتعذر رده

  .إليه ملكه ردها كما لو مل يكن أخذ شيئا
وهو قول ابن حامد ألنه ، يف أحد الوجهني" من جنسه فعليه مثله منهوإن خلط املغصوب مبا ال يتميز به : "مسألة

قدر على دفع ماله إليه فلم ينتقل إىل البدل يف اجلميع كما لو غصب شيئا فتلف بعضه وهو ظاهر كالم أمحد رمحه 
  .ه كلهويف الوجه اآلخر يلزمه مثله من حيث شاء وهو قول القاضي ألنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلف، اهللا

  .لذلك" وإن خلطه بغري جنسه فعليه مثله حيث شاء: "مسألة
ويلزمه . ١" ليس لعرق ظامل حق: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه: "مسألة

مجيعا ألهنا لو تلفت " أرش نقصها"يلزمه " و". "على اليد ما أخذت حىت تؤدي: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" ردها"
ويلزمه األجرة ألنه شغل ملك الغري بغري إذنه أشبه ، لزمه قيمتها فإذا نقصت لزمه البعض كما يلزمه ضمان اجلملة

  .غصب الدابة
  .لذلك" وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرهتا: "مسألة
؛ ملا "بني أخذ الزرع بقيمتهو"يعين بني تركه باألجرة ملا سبق " وإن أدرك الزرع قبل حصاده خري بني ذلك: "مسألة

من زرع يف أرض قوم بغري إذهنم فليس له من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى رافع بن خديج قال



  .حديث حسن: وقال، رواه اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي". الزرع شيء وعليه نفقته
يلزمه " و"ان لكوهنا ليست زوجته وال ملك ميني ؛ ألنه ز"وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه احلد: "مسألة

" و"ألنه مناء غري ملكه " ورد ولدها". "على كل يد ما أخذت حىت تؤدي: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم، "ردها"
سواء كانت مكرهة أو مطاوعة؛ ألن هذا حق للسيد فال يسقط مبطاوعتها كما لو أذنت يف قطع " مهر مثلها"يلزمه 
  .يدها
  .إن نقصت بالوالدة كما يلزمه أرش نقص األرض إذا زرعها" أرش نقصها"جيب " و": مسألة

  ـــــــ
  .٢٦رقم : األقضية: رواه مالك يف - ١

وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه احلد ، مالكها الزرع قبل حصاده خري بني ذلك وبني أخذ الزرع بقيمته
وإن باعها فوطئها املشتري وهو ال يعلم فعليه مهرها ، مثلهاوردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة 

  .وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب
  ـــــــ

لكونه شغل ملك الغري بغري إذنه وإن كانت بكرا لزمه أرش بكارهتا مع املهر؛ ألنه " أجرة مثلها"وجيب عليه : مسألة
ألن كل واحد منهما يضمن منفردا بدليل أنه لو وطئها ثيبا وجب مهرها ولو افتضها  بدل آخر منها وإمنا اجتمعا
  .وعنه ال يلزمه مهر الثيب ألنه مل ينقصها ومل يؤملها أشبه ما لو قبلها، بإصبعه وجب أرش بكارهتا

وإن ولدت منه  ؛ ألنه وطئ جارية غريه بغري نكاح"وإن باعها فوطئها املشتري وهو ال يعلم فعليه مهرها: "مسألة
وعليه فداؤه ألنه فوت رقه على سيده . فهو حر؛ ألن اعتقاده أنه يطأ مملوكته منع اخنالق الولد رقيقا أو يلحقه نسبه

يفديه مبثله يعين يف السن واجلنس والصفات وقد نص : قال اخلرقي. باعتقاده حل الوطء ويفديه ببدله يوم الوضع
يفديه يقيمته ألن احليوان ليس مبثله ووجه قول اخلرقي أهنم أحرار واحلر ال : طابوقال أبو اخل. عليه أمحد رمحه اهللا

  .يضمن بقيمته
؛ ألن املشتري دخل على أن يتمكن "ويرجع بذلك على الغاصب"كما لو غصب هبيمة " أجرة مثلها"ويلزمه : مسألة

جع إليه كاملغرور بتزويج األمة على وأن يسلم له األوالد فإذا مل يسلم له ذلك فقد غره فري، من الوطء بغري عوض
  .أهنا حرة

  باب الشفعة
البيع فال جتب يف : أحدها: وهو استحقاق اإلنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها وال جتب إال بشروط سبعة

  .موهوب وال موقوف وال عوض خلع
  ـــــــ

  باب الشفعة

  ".تريهاوهي استحقاق اإلنسان انتزاع حصة شريكه من يد مش: "مسألة
" أحدها البيع فال جتب يف موهوب وال موقوف وال عوض خلع وال صداق: وال جتب إال بشروط سبعة: "مسألة

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة يف كل شرك مل : بشرط أن تكون الشفعة يف مبيع؛ ملا روى جابر قال



إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ومل يستأذنه فهو يقسم ربعة أو حائط ال حيل له أن يبيع حىت يستأذن شريكه ف
  فجعله أحق به إذا باع وأما إذا انتقل بغري عوض كاملوهوب واملوصى به واملوقوف فال. ١أخرجه مسلم. أحق به

  ـــــــ
  .١٣٤حديث رقم : رواه مسلم يف املساقاة- ١

أن يكون شقصا مشاعا فأما ": الثالث. "راسأن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغ": الثاين. "وال صداق
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة يف كل ما مل يقسم فإذا : املقسوم احملدود فال شفعة فيه لقول جابر
  أن يكون مما ينقسم فأما ما ال ينقسم فال شفعة فيه": الرابع. "وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة

  ـــــــ
انتقل بغري بدل أشبه املوروث وال شفعة فيما عوضه عن املال كاخللع والصداق والصلح عن دم  شفعة فيه؛ ألنه

فيه : وقال ابن حامد. العمد؛ ألنه انتقل بغري مال أشبه املوهوب وألنه ال ميكن األخذ مبثل العوض أشبه املوروث
  .الشفعة ألنه عقد معاوضة أشبه البيع ويأخذ الشقص بقيمته

؛ حلديث جابر يف أول الباب ولقوله صلى اهللا "أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس: الثاين: "الشرط
إذا قسمت : "ويف حديث. ١" الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة: "عليه وسلم

  .عة بتوهذا خيتص العقار فتختص الشف، ٢رواه أبو داود". األرض وحددت فال شفعة فيها
  .؛ لألحاديث املذكورة مع حديث جابر"أن يكون شقصا مشاعا فأما املقسوم احملدود فال شفعة فيه: الثالث"

كاحلمام الصغري والبئر والطرق والعراض " أن يكون مما ينقسم فأما ما ال ينقسم فال شفعة فيه: الرابع"الشرط 
واألخرى فيها الشفعة لعموم احلديث يف ذلك؛ وألنه عقار  :إحدامها ال شفعة فيها: فعن أمحد فيها روايتان، الضيقة

مشترك فتجب فيه الشفعة كالذي ميكن قسمته؛ وألن الشفعة تثبت ألجل الضرر باملشاركة والضرر يف هذا النوع 
 ال شفعة يف: "أكثر؛ ألنه يتأبد ضرره والرواية األوىل ظاهر املذهب ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وروي عن عثمان رضي اهللا ، رواه أبو اخلطاب يف رءوس املسائل. وهو الطريق الضيق". فناء وال طريق وال منقبة
؛ وألن إثبات الشفعة يف هذا يضر البائع ألنه ال ميكنه التخلص من إثبات ٣ال شفعة يف بئر وال فحل: عنه أنه قال

شفيع فيضر بالبائع وقد ميتنع البيع لتسقط الشفعة فيؤدي وقد ميتنع املشتري ألجل ال، الشفعة يف نصيبه بالقسمة
وأيضا فإن الشفعة تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه باملقامسة ملا حيتاج من إحداث املرافق اخلاصة ، إثباهتا إىل انتفائها

  .وهذا ال يوجد فيما ال يقسم
  ـــــــ

  .٤، ١حديث رقم : لشفعةومالك يف ا. ٢٤٩٦، ٢٤٩٥حديث رقم : رواه البخاري يف الشركة -١
  .٣٥١٥حديث رقم : رواه أبو داود يف البيوع- ٢
  .٤حديث رقم : رواه مالك يف الشفعة - ٣

أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر : اخلامس
إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه : السادس. سهامهما فإن ترك أحدمها شفعته مل يكن لآلخر إال أخذ الكل أو الترك

وإن اختلفا يف قدره وال ، وإن مل يكن مثليا فعليه قيمته، أو عن بعضه سقطت شفعته وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله
  .املطالبة هبا على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته: السابع. بينة هلما فالقول قول املشتري مع ميينه



  ـــــــ
ألن أخذه لبعضها ترك للبعض اآلخر فتسقط " أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه بطلت شفعته: اخلامس"

  .الشفعة فيه فإذا سقط بعضها سقط مجيعها ألهنا ال تتبعض فتسقط كلها كالقصاص
امللك يف ظاهر املذهب؛ ألنه حق يستحق بسبب " فإن كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما: "مسألة

وعنه على عدد الرؤوس اختارها ابن عقيل ألن كل واحد منهما يأخذ الكل لو انفرد ، فيسقط على قدره كاألجرة
  .فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق

؛ ألن يف أخذ البعض تفريق صفقة "فإن ترك أحدمها شفعته مل يكن لآلخر أن يأخذ إال الكل أو الترك: "مسألة
  .أمجع من أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك: قال ابن املنذر .املشتري فيتضرر بذلك

فإن . "رواه اجلوزجاين" فهو أحق به بالثمن: "؛ لقوله عليه السالم يف حديث جابر"إمكان أداء الثمن: السادس"
وقال صلى ، ؛ ألن أخذه املبيع من غري دفع الثمن أو بعضه إضرار باملشتري"عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته

وألن ثبوت الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع والضرر ال يدفع بالضرر فإن ". ال ضرر وال ضرار: "هللا عليه وسلما
  .عجز عنه أو عن بعضه بطلت الشفعة؛ ألن من شروط ثبوت الشفعة القدرة على الثمن ملا ذكرنا

ملا ذكرنا يف ": يكن مثليا أعطاه قيمتهفعليه مثله وإن مل "كاألمثان واحلبوب واألدهان " وإن كان الثمن مثليا: "مسألة
  .الغصب
؛ ألنه علم بالثمن وألن املبيع ملكه فال "وإن اختلفا يف قدره وال بينة هلما فالقول قول املشتري مع ميينه: "مسألة

  .ينزع منه بدعوى خمتلف فيها إال ببينة وعلى املشتري اليمني؛ ألن دعوى البائع حمتملة
  يف ١" لى الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعتهاملطالبة هبا ع: السابع"

  ـــــــ
  .وإسناده ضعيف. ٢٥٠٠حديث رقم : الشفعة: رواه ابن يف - ١

إال أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته مىت قدر عليها إال أنه إن أمكنه 
علم حىت تبايع ثالثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم فإن فإن مل ي، اإلشهاد على الطلب هبا فلم يشهد بطلت شفعته

  .أخذ من األول رجع عليه الثاين مبا أخذ منه والثالث على الثاين
  .ومىت أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إال أن خيتار املشتري قلعه من غري ضرر فيه

  ـــــــ
  .رواه ابن ماجه. الشفعة كحل العقال: الصحيح من املذهب لقول عمر رضي اهللا عنه

لكونه يستقر ملكه على املبيع فال يتصرف فيه خوفا من . وألن إثباهتا على التراخي يضر باملشتري كالرد بالعيب
  .و عنه أهنا على التراخي و املذهب األول. يتقيد باجمللس ألنه كله كحالة العقد:و قال القاضي. أخذه بالشفعة

ألن من ال " [كون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته مىت قدر عليهاإال أن ي: "مسألة
إال أنه إن أمكنه اإلشهاد على الطلب هبا ] "يقدر على الشيء عاجز عنه فال يكلف فوق وسعه و ال نعلم فيه خالفا

  .كما لو ترك الطلب مع حضوره" فلم يشهد بطلت شفعته
ثالثة أو أكثر فله مطالبة من شاء منهم فإن أخذ من األول رجع عليه الثاين مبا "ذلك " ىت تبايعفإن مل يعلم ح: "مسألة

ألنه ملكه إال أن ، فمىت تصرف املشتري يف املبيع قبل أخذ الشفيع فتصرفه صحيح" أخذ منه والثالث على الثاين
عينا فتصرف املشتري يف املبيع فإن الشفيع ملك عليه أن يتملكه وذلك ال مينع من تصرفه كما لو كان الثمن م



وإن ملك عليه الرجوع فيه إذا ثبت هذا فإن املشتري إذا باع الشقص املشفوع وباعه املشتري ، تصرفه صحيح
وله أن ، الثاين للثالث فللشفيع أن يفسخ العقدين اآلخرين ويأخذ باألول وله أن يفسخ الثالث وحده ويأخذ بالثاين

لث فإذا أخذ من الثالث دفع إليه الثمن الذي اشترى به ومل يرجع على أحد وإن فسخ العقد يقر اجلميع ويأخذ بالثا
وإن فسخ ، الثالث وأخذ من الثاين دفع إليه الثمن الذي اشترى به ورجع الثالث على الثاين بالثمن الذي أخذ منه

والثالث على الثاين ، ل مبا أخذ منهالعقدين اآلخرين وأخذ من األول دفع إليه ما اشترى به ورجع الثاين على األو
فإذا كان مثن العقد األول عشرة والثاين عشرين والثالث ثالثني فإنه يأخذ من األول بعشرة ويدفعها إليه مث يعود 

  .الثاين على األول بعشرين ويرجع الثالث على الثاين بثالثني ال نعلم يف هذا خالفا
رواه ". ال ضرر وال ضرار: "وميلكه لقوله عليه السالم، "ه الشفيع قيمتهومىت أخذه وفيه غرس أو بناء أعطا: "مسألة

  .أمحد وابن ماجه وال يزول عنهما الضرر إال بذلك
  فله ذلك ألنه ملكه فملك نقله وال يلزمه ضمان" إال أن خيتار املشتري قلعه: "مسألة

وإن اشترى شقصا وسيفا يف عقد واحد وإن كان فيه زرع أو مثر باد فهو للمشتري يبقى إىل احلصاد أو اجلذاذ 
  فللشفيع أخذ الشقص حبصته

  ـــــــ
فيحتمل كالمه أن يلزمه ضمان " ضرر"له ذلك إذا مل يكن يف أخذه : وقال اخلرقي. نقص األرض ألنه غري متعد

  .النقص ألنه قلعه من ملك غريه لتخليص ملكه أشبه ما لو كسر حمربة إنسان لتخليص ديناره منها
؛ ألنه زرعه حبق فوجب إبقاؤه كما "وإن كان فيه زرع أو مثر باد فهو للمشتري يبقى إىل احلصاد واجلذاذ": مسألة

  .لو باع األرض املزروعة والشجر الذي عليه مثر باد
من الثمن وحيتمل أن ال جيوز ملا فيه " وإن اشترى شقصا وسيفا يف عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص حبصته: "مسألة

وعن مالك تثبت الشفعة فيهما لئال تتبعض الصفقة على املشتري ولنا أن السيف ، صفقة على املشتريمن تبعيض ال
ال شفعة فيه وال هو تابع ملا فيه الشفعة فلم يؤخذ بالشفعة كما لو أفرده وما يلحق املشتري من الضرر فهو أحلقه 

ذ الكل ضررا به ألنه رمبا كان غرضه يف السيف وألن يف أخ، بنفسه جبمعه بني ما ثبتت فيه الشفعة وما ال تثبت فيه
  .فيكون أخذه منه إضرارا به من غري سبب يقتضيه

  كتاب الوقف
  مدخل

...  
  كتاب الوقف

وهو حتبيس األصل وتسبيل الثمرة وجيوز يف كل عني جيوز بيعها وينتفع هبا دائما مع بقاء عينها وال يصح يف غري 
يا رسول :  وال يصح إال على بر أو معروف مثل ما روي عن عمر أنه قالذلك مثل األمثان واملطعومات والرياحني

إن شئت حبست أصلها : "اهللا إين أصبت ماال خبيرب مل أصب ماال قط هو أنفس عندي منه فما تأمرين فيه؟ قال
ويف  فتصدق هبا عمر يف الفقراء ويف القرىب: قال". وتصدقت هبا غري أهنا ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث

وال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف ويطعم صديقا غري . الرقاب ويف سبيل اهللا وابن السبيل والضيف



  .متمول فيه
  ـــــــ
  كتاب الوقف

  ".وهو حتبيس األصل وتسبيل الثمرة"
ثاث والسالح فما ال كالعقار واحليوان واأل" وجيوز يف كل عني جيوز بيعها وينتفع هبا دائما مع بقاء عينها: "مسألة

وما ال ينتفع به دائما مع بقائه . "كأم الولد والكلب ألنه نقل للملك فيهما فلم جيز كاهلبة، جيوز بيعه ال يصح وقفه
  .ألنه يتناىف" ال يصح وقفه كاملطعومات والرياحني

رضا خبيرب فأتى النيب أصاب عمر أ: عبد اهللا بن عمر قال" مثل ما روى، وال يصح إال على بر أو معروف: "مسألة
يا رسول اهللا إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط أنفس عندي منه فما : "فقال، صلى اهللا عليه وسلم يستأمره

". إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا غري أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يوهب وال يورث: "تأمرين فيها؟ قال
ال جناح على من وليها أن يأكل ، القرىب والرقاب وابن السبيل والضيف فتصدق هبا عمر يف الفقراء وذوي: قال
  وقال. ١متفق عليه" غري متمول فيه" -غري متأثل فيه أو" باملعروف"أو يطعم صديقا " منها

  ـــــــ
  .١٦. ١٥حديث رقم : ومسلم يف الوصية. ٢٧٧٢حديث رقم : رواه البخاري يف الوصايا - ١

وال ، ل الدال عليه مثل أن يبين مسجدا ويأذن يف الصالة فيه أو سقاية ويشرعها للناسويصح الوقف بالقول والفع
  جيوز بيعه إال أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشتري

  ـــــــ
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: "صلى اهللا عليه وسلم

  .١مرواه مسل". يدعو له
ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبين مسجدا ويأذن يف الصالة فيه أو سقاية ويشرعها : "مسألة
؛ ألن العرف جار به وفيه داللة على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول وجرى جمرى من قدم طعاما لضيافه أو "للناس

ثالث صرحية وثالث كناية :  بالقول وألفاظه ستوعنه ال يصح إال، نثر نثارا أو صب يف خوايب السبيل ماء
وقفت وحبست وسبلت مىت أتى بواحدة من هذه الثالث صار وقفا من غري انضمام أمر زائد؛ ألن هذه : فالصريح

وانضم إىل ذلك الشرع بقول النيب ، األلفاظ ثبت هلا حكم االستعمال بني الناس يفهم الوقف منها عند اإلطالق
فصارت هذه األلفاظ يف الوقف كلفظ الطالق " إن شئت حبست أصلها وسبلت مثرهتا: "لم لعمرصلى اهللا عليه وس

تصدقت وحرمت وأبدت فليست صرحية؛ ألن لفظة الصدقة والتحرمي مشتركة فإن : وأما الكناية فهي، يف التطليق
ميا على نفسه أو على غريه ويكون حتر، والتحرمي يستعمل يف الظهار واألميان، الصدقة تستعمل يف الزكاة واهلبات

ومل يثبت هلذه األلفاظ عرف االستعمال فال حيصل الوقف مبجردها فإن ، والتأبيد حيتمل تأبيد التحرمي وتأبيد الوقف
صدقة : أحدها أن ينضم إليها أخرى ختلصها من األلفاظ اخلمسة فيقول: ضم إليها أحد ثالثة أشياء حصل الوقف هبا

صدقة ال تباع وال توهب : أن يصفها بصفات الوقف فيقول: الثاين. ة أو حمرمة أو مؤبدةموقوفة أو حمبسة أو مسبل
أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى ليصري وقفا يف الباطن : الثالث. وال تورث؛ ألن هذه القرينة تزيل االشتراك

وظاهر كالم . ه أعلم مبا نوىما أردت الوقف فالقول قوله؛ ألن: ولو قال. فإن اعترف مبا نواه لزم احلكم لظهوره
وذكر القاضي ، أن يبىن مسجدا ويأذن يف الصالة فيه: أمحد وظاهر املذهب أن الوقف حيصل بالفعل مع القرينة مثل



ودليله أن هذا حتبيس أصل على وجه القربة فوجب ، عنه ما يدل على أنه ال يصح إال بالقول وهو مذهب الشافعي
وأما الوقف على الفقراء فلم جتر به عادة بغري لفظ ، واألول أوىل ملا سبق، ى الفقراءأن يفتقر إىل اللفظ كالوقف عل

  .ولو كان بشيء جرت به العادة ودلت عليه احلال لكان هكذا
ملا روي أن عمر " إال أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه"حلديث عمر " وال جيوز بيعه: "مسألة

  إىل سعد ملا بلغه أنه قد نقب بيت املالبن اخلطاب كتب 
  ـــــــ

  .١٤حديث رقم : رواه مسلم يف الوصية - ١

واملسجد إذا مل ينتفع به يف ، والفرس احلبيس إذا مل يصلح للغزو بيع واشترى به ما يصلح للجهاد. به ما يقوم مقامه
  .مكانه بيع ونقل إىل مكان ينتفع به

وكذلك الناظر فيه والنفقة -رتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه هبا ويرجع يف الوقف ومصرفه وشروطه وت
إال أن يفضل ، إىل شرط الواقف فلو وقف على ولد فالن مث على املساكني كان الذكر واألنثى بالسوية -عليه

  بعضهم فإذا مل يبق منهم
  ـــــــ

وكان ، سجد فإنه لن يزال يف املسجد مصلأن انقل املسجد الذي بالتمارين واجعل بيت املال يف قبلة امل: بالكوفة
هذا مبشهد من الصحابة ومل يظهر خالفه ووجه احلجة منه أنه أمره بنقله من مكانه فدل على جواز نقل الوقف من 

وهذا معىن البيع؛ وألن فيما ذكرنا استبقاء الوقف مبعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب ، مكانه وإبداله مبكان آخر
ال تباع : وعنه، ولد املوقوف عليه اجلارية املوقوفة أو قتلها فإنه جيب قيمتها وتصرف يف شراء مثلهاكما لو است

  ".وال يباع أصلها"املساجد لكن تنقل آلتها إىل مسجد آخر؛ ألن املقصود حيصل بنقلها حلديث عمر 
  .إمجاعا" والفرس احلبيس إذا مل يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد: "مسألة
  .حلديث عمر رضي اهللا عنه" واملسجد إذا مل ينتفع به يف مكانه بيع ونقل إىل مكان ينتفع به: "مسألة
وكذلك الناظر فيه ، ويرجع يف الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه هبا: "مسألة

وجب أن يتبع فيه شرطه وألن عمر رضي اهللا عنه ؛ ألنه ثبت بوقفه ف"إىل شرط الواقف"وسائر أحواله " والنفقة عليه
وقف أرضه على الفقراء وذوي القرىب ويف الرقاب وابن السبيل والضيف وجعل ملن وليها أن يأكل منها أو يطعم 

ووقف الزبري على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غري مضرة وال مضر هبا فإن استغنت بزوج ، صديقا
  .فال حق هلا

وإمنا كان مجيعهم بالسوية؛ ألن " فلو وقف على ولد فالن مث على املساكني كان للذكر واألنثى بالسوية" :مسألة
  :اجلميع أوالده فلفظه يقتضي ذلك وال يدخل فيه ولد البنات؛ ألهنم ليسوا من ولده قال الشاعر 

  بنوهن أبناء الرجال األجانب... بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 
؛ ألنه جعل املساكني بعد "فإذا مل يبق منهم أحد رجع إىل املساكني"؛ ألنه ثبت بشرطه "فله ذلك إن فضل بعضهم"و 

  ولده بقوله مث على املساكني

إال أن يفضل ، وإن كان الوقف على من ميكن حصرهم لزم استيعاهبم به والتسوية بينهم. أحد رجع إىل املساكني
  وختصيص واحد منهم به، لى بعضبعضهم وإن مل ميكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم ع



  ـــــــ
؛ ألن اللفظ يقتضي ذلك وقد "وإن كان الوقف على من ميكن حصرهم لزمه استيعاهبم به والتسوية بينهم: "مسألة

إنه جيب تعميم اإلخوة من األم }، فَُهْم ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث{: كقوله سبحانه، أمكن الوفاء به فوجب العمل مبقتضاه
  .فله ذلك ألنه ثبت بلفظه" إال أن يفضل بعضهم. "بينهم؛ وألن اللفظ يقتضي التسوية أشبه ما لو أقر هلموالتسوية 
؛ "جاز تفضيل بعضهم على بعض وختصيص واحد منهم به"كاملساكني وبين هاشم " وإن مل ميكن حصرهم: "مسألة

التفضيل؛ ألن من جاز حرمانه جاز تفضيل ألنه ال ميكن تعميمهم فال جتب إمجاعا؛ ألنه ال يدخل حتت الوسع وجيوز 
غريه عليه وجيوز االقتصار على واحد منهم كما قلنا يف الزكاة وحيتمل أن ال جيزئه أقل من ثلثه بناء على القول يف 

  .الزكاة

  باب اهلبة
  بالقبض وتلزم، وهي متليك املال يف احلياة بغري عوض وتصح باإلجياب والقبول والعطية املقترنة مبا يدل عليها

  ـــــــ
  باب اهلبة

  ":وهي متليك املال يف احلياة بغري عوض"
وهبتك أو ملكتك أو : فاإلجياب أن يقول، "وتصح باإلجياب والقبول والعطية املقترنة مبا يدل عليها: "مسألة

مع القبض قبلت أو رضيت أو حنو هذا إذا مل يوجد قبض فأما : والقبول أن يقول، أعطيتك أو لفظ يؤدي هذا املعىن
وقد كان النيب صلى اهللا عليه ، فال يفتقر إىل ذلك؛ ألن األخذ قام مقام القبول يف الداللة على الرضا به وقبوله

ومل ينقل عنهم إجياب وال قبول ولو ، وكذلك الصحابة رضي اهللا عنهم، وسلم يهدي ويهدى إليه ويهب ويوهب له
  .املعاطاة والتفرق عن تراض فكان ذلك كافيا ومل ينقل إال، استعملوه لنقل إلينا نقال شائعا

وروي عن ، وهو إمجاع الصحابة؛ ألن ذلك روي عن أيب بكر وعمر ومل يعرف هلم خمالف" وتلزم بالقبض: "مسألة
يا بنية إين كنت حنلتك جذاذ عشرين : عائشة أن أبا بكر حنلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما مرض قال

نت حزتيه أو قبضتيه وهو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب اهللا عز وجل؛ وألهنا هبة غري وسقا وددت أنك ك
  .مقبوضة فال تلزمه كما لو مات قبل أن يقبض وألن اهلبة أحد نوعي التمليك فكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع

 حيل ألحد أن يعطي عطية فريجع فيها ال: "إال األب لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال جيوز الرجوع فيها
واملشروع يف عطية األوالد أن يسوى بينهم على قدر مرياثهم؛ لقول رسول اهللا صلى ". إال الوالد فيما يعطي ولده

  :وإذا قال لرجل". اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم: "اهللا عليه وسلم
  ـــــــ

: ويف لفظ، "العائد يف هبته كالعائد يف قيئه: "اهللا عليه وسلملقول النيب صلى " وال جيوز الرجوع فيها: "مسألة
  .١متفق عليه". كالكلب يعود يف قيئه ليس لنا مثل السوء"

ال حيل ألحد أن يعطي عطية : "ملا روى ابن عمر وابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" إال األب: "مسألة
وروى عمرو ، ٢حديث حسن: قال الترمذي] ذا مل يتعلق به حق ألحدإ". [فريجع فيها إال الوالد فيما يعطي ولده

  .٣" ال يرجع واهب يف هبته إال الوالد من ولده: "بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



الواجبة ؛ ألن التسوية بينهم واجبة والتسوية "واملشروع يف عطية األوالد القسمة بينهم على قدر مرياثهم: "مسألة
فإن خص ، املأمور هبا هي القسمة بينهم على قدر مرياثهم؛ ألنه تعجيل ملا يصل إليهم بعد املوت فأشبه املرياث

تصدق علي أيب بعض : بعضهم فعليه بالتسوية بالرجوع وإعطاء اآلخر حىت يستووا ملا روى النعمان بن بشري قال
فجاء أيب إىل رسول ، عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أرضى حىت يشهد: ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة

فاتقوا اهللا واعدلوا : "قال. ال: ؟ قال"أكل ولدك أعطيت مثله: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليشهد على صدقيت فقال
: ظويف لف" فاردده: "ويف لفظ" ال تشهدين على جور: "ويف لفظ. فرجع أيب فرد تلك الصدقة: قال". بني أوالدكم

وهو يدل على التحرمي؛ ألنه مساه جورا وأمر ". سو بينهم: "ويف لفظ، "فأشهد على هذا غريي: "ويف لفظ". فارجعه"
برده واألمر يقتضي الوجوب؛ وألن ختصيص بعضهم يورث بينهم العداوة وقطيعة الرحم فيمنع منه كتزويج املرأة 

  .على عمتها وخالتها
ولورثته من "عمرك أو حياتك فإنه يصح وتكون للمعمر " ري أو هي لكأعمرتك دا: وإذا قال لرجل: "مسألة
: ويف لفظ، ٤متفق عليه". من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا: "؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم"بعده

  .٥متفق عليه. قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعمرى ملن وهبت له
  ـــــــ

  .٨، ٧حديث رقم : ومسلم يف اهلبات. ٢٥٨٩حديث رقم : اهلبةرواه البخاري يف  - ١
  .١٢٩٩حديث رقم : رواه الترمذي يف البيوع - ٢
  .٣٥٣٩حديث رقم : رواه أبو داود يف البيوع - ٣
  .٢٦حديث رقم : رواه مسلم يف اهلبات - ٤
  .٢٥حديث رقم: ومسلم يف اهلبات. ٢٦٢٥حديث رقم : رواه البخاري يف اهلبة - ٥

  .سكناها لك عمرك فله أخذها مىت شاء: وإن قال، داري أو هي لك عمرى فهي له ولورثته من بعده أعمرتك
  ـــــــ

وعنه . وألن األمالك املستقرة كلها مقدرة حبياة املالك وتنتقل إىل الورثة فلم يكن تقديره حبياته منافيا حلكم األمالك
هي : لعمرى اليت أجازها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقولإمنا ا: ترجع بعد موته إىل املعمر ملا روى جابر قال

  .متفق عليه، هي لك ما عشت فإهنا ترجع إىل صاحبها: فأما إذا قال، لك ولعقبك
؛ ألن املوهوب هاهنا املنفعة وإمنا متلك مبضي الزمان "سكناها لك عمرى فله أخذها مىت شاء: وإن قال: "مسألة

  .ا ال تقع الزمة فهي مبنزلة العاريةشيئا فشيئا فله أخذها ألهن

  باب عطية املريض
تربعات املريض مرض املوت املخوف ومن هو يف اخلوف كاملريض كالواقف بني الصفني عند التقاء القتال ومن قدم 

حكمها حكم وصيته يف ستة -وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل هبم املوت ، ليقتل
وال لوارث بشيء إال بإجازة الورثة؛ ملا روي أن رجال أعتق ، أهنا ال جتوز ألجنيب بزيادة على الثلث: دهاأح: أحكام

  ستة مملوكني عند موته مل يكن له مال غريهم فدعاهم
  ـــــــ
  باب عطية املريض



" ني عندالواقف بني الصف"مثل  -" تربعات املريض مرض املوت املخوف ومن هو يف اخلوف كاملريض: "مسألة
حكمها -ومن قدم ليقتل وراكب البحر عند هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل هبم املوت "التحام احلرب 

واملرض املخوف كالربسام وذات اجلنب والرعاف الدائم والقيام املتدارك والفاجل يف ، "حكم وصيته يف ستة أحكام
الطب إنه خموف وكذلك من هو يف اخلوف فعطاؤهم كالوصية وما قال عدالن من أهل ، ابتدائه والسل يف انتهائه

عمران " أهنا ال جتوز ألجنيب بزيادة على الثلث وال لوارث شيء إال بإجازة الورثة؛ ملا روى: أحدها: "يف ستة أحكام
م فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسل" عند موته مل يكن له مال غريهم"أعبد له " أن رجال أعتق ستة"بن حصني 

وألنه يف . ١رواه مسلم، وقال قوال شديدا" فأعتق اثنني وأرق أربعة"فأقرع بينهم " فدعاهم فجزأهم ثالثة أجزاء"
أن احلرية جتمع يف بعض العبيد بالقرعة إذا مل يف الثلث : الثاين. "هذه احلال ال يأمن املوت فجعل كحال املوت

   أو معيناأنه إذا أعتق عبدا غري معني: الثالث. باجلميع للخرب
  ـــــــ

  .٥٦حديث رقم : رواه مسلم يف اإلميان - ١

أن احلرية جتمع يف بعض العبيد بالقرعة إذا : الثاين. النيب صلى اهللا عليه وسلم فجزأهم أثالثا فأعتق اثنني وأرق أربعة
أنه يعترب : الرابع. رعةأنه إذا أعتق عبدا غري معني أو معينا فأشكل أخرج بالق: الثالث. مل يف الثلث باجلميع للخرب

خروجها من الثلث حال املوت فلو أعتق عبدا ال مال له سواه أو تربع به مث ملك عند املوت ضعف قيمته تبينا أنه 
وال يصح تربعه به ، عتق كله حني إعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له وإن صار عليه دين يستغرقه مل يعتق منه شيء

أن كونه وارثا يعترب : اخلامس. وصى له زمانا قوم عليه وقت املوت ال وقت األخذولو وصى له بشيء فلم يأخذه امل
حالة املوت فيهما فلو أعطاه أخاه أو وصى له وال ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية ولو كان له ابن 

  .أنه ال يعترب رد الورثة وإجازهتم إال بعد املوت فيهما: السادس. فمات بطلت
  ـــــــ

أنه يعترب : الرابع] "و أنه ال طريق إىل تعيني املعتق إال بالقرعة فيصار إليها للخرب. [للخرب" شكل أخرج بالقرعةفأ
خروجها من الثلث حال املوت فلو أعتق عبدا ال مال له سواه أو تربع به مث ملك عند املوت ضعف قيمته تبينا أنه 

  .روجه من الثلث عند املوتخل" أعتق كله حني إعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له
ألن الدين يقدم على الوصية؛ ملا روي عن علي رضي اهللا " وإن صار عليه دين يستغرقه مل يعتق منه شيء: "مسألة

ألنه تربع به عند املوت " وال يصح تربعه به. "عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية
  .قدم عليها حلديث علي رضي اهللا عنهفينزل مبنزلة الوصية والدين ي

؛ ألن االعتبار بقيمة "ولو وصى له بشيء فلم يأخذه املوصى له زمانا قوم وقت املوت ال وقت األخذ: "مسألة
املوصى به وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه حبالة موت املوصي ألهنا حال لزوم الوصية فتعترب قيمة املال فيها 

فينظر فإن كان املوصى به وقت املوت ثلث التركة يف القيمة أو دونه نفذت الوصية  ،ال نعلم يف ذلك خالفا
واستحقه املوصى له ولو زادت قيمته بعد ذلك حىت يصري معادال لسائر املال ولو هلك مجيع املال سواه كان 

ك أو زاد أو نقص للموصى له وإن كان حني املوت زائدا عن الثلث فللموصى له نصفه فإن نقص املوصى به بعد ذل
أن كونه وارثا يعترب : اخلامس] "حال املوت لذلك. [سائر التركة أو زاد فليس للموصى له إال ما خرج عن الثلث

؛ ألنه عند املوت "حالة املوت فيهما فلو أعطاه أخاه أو أوصى له وال ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية



؛ ألنه صار عند املوت وارثا ألن اعتبار "بطلت"االبن " فمات"عطية وقت ال" ولو كان له ابن"، صار غري وارث
  أنه ال يعترب رد الورثة: السادس. "الوصية باملوت ال خالف يف ذلك نعلمه

أن العطية تنفذ من حينها فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار املعتق : أحدها: وتفارق العطية الوصية يف أحكام أربعة
وكسبه له ولو وصى به أو دبره مل يعتق ومل ميلكه املوصى له إال بعد املوت وما كسب أو حدث حرا وملكه املعطي 

أن العطية يعترب قبوهلا وردها حني وجودها كعطية الصحيح والوصية ال يعترب : الثاين. فيه من مناء منفصل فهو للورثة
لك املعطي الرجوع فيها والوصية له الرجوع فيها أهنا تقع الزمة ال مي: الثالث. قبوهلا وال ردها إال بعد موت املوصي

أن يبدأ باألول فاألول منها إذا ضاق الثلث عن مجيعها والوصية يسوى بني األول منها واآلخر : الرابع. مىت شاء
  ويدخل النقص على كل واحد بقدر

  ـــــــ
قبل املوت فلم يصح إسقاطه كما لو  وما قبل ذلك ال عربة به ألنه ال حق للوارث" وإجازهتم إال بعد املوت فيهما

  .أسقط الشفعة قبل البيع وكما لو أسقطت املرأة نفقتها قبل التزويج
أحدها أن العطية تنفذ من حينها فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا : وتفارق العطية الوصية يف أحكام أربعة: "مسألة

ثلث عند املوت فكسبه له إن كان معتقا وللموهوب يعين إن خرج من ال" صار املعتق حرا وملكه املعطي وكسبه له
وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك فلو أعتق عبدا ال مال له سواه فكسب مثل قيمته ، له إن كان موهوبا

نصف كسبه وحيصل للورثة نصفه ونصف كسبه ] نصفه و[وله ] و نصف كسبه[قبل موت سيده عتق نصفه 
كن أن يسترق منه ثلثاه ألنه لو استرق ثلثاه تبعه ثلثا الكسب فيصري من مال امليت وال مي، وذلك مثل ما أعتق منه

ينتقل إىل الورثة فيجب أن حيتسب على الورثة ويعتق من العبد بقدره وال حيتسب على العبد مبا حصل له من 
عتق : باجلرب فيقال الكسب؛ ألنه ملكه جبزئه احلر ال من جهة السيد ومل يدخل ذلك يف ملك السيد حبال فيستخرج

وجيب أن يكون ذلك مثل ما ، من العبد شيء وله من كسبه مثله شيء آخر بقي العبد والكسب للورثة إال شيئني
جاز فيه العتق فيكون إذا شيئني؛ ألن العتق إمنا جاز يف شيء فقد حصل للورثة شيئان وللعبد شيئان شيء من عتقه 

عتق : ولو كسب مثلي قيمته قلت، لنصف من نفسه وكسبه وهلم النصفوشيء من كسبه فصار هلم مثل ما له فله ا
منه شيء وتبعه من كسبه شيئان وللورثة شيئان فصار العبد وكسبه يقابل مخسة أشياء له منها ثالثة فيعتق منه ثالثة 

ر ما عتق منه ولو كان العبد موهوبا فللموهوب له منه بقد، أمخاسه وله ثالثة أمخاس من كسبه وهلم اخلمسان منهما
وبقدره من كسبه وأما املوصى به أو بعتقه فال ميلكه املوصى له به وال يعتق إال بعد املوت ألن ذلك إمنا يلزم باملوت 
ملا سبق وما كسب من شيء أو حدث فيه من مناء فإنه يكون للورثة ألنه إىل حني املوت باق على ملك السيد فريثه 

طية يعترب قبوهلا وردها حني وجودها كعطية الصحيح والوصية ال يعترب قبوهلا وردها أن الع: الثاين. "ورثته بعد موته
  .؛ ألن العطية هبة منجزة فاعترب هلا القبول عند وجودها"إال بعد موت املوصي

  وصيته سواء كان فيها عتق أو مل يكن وكذلك احلكم يف العطايا إذا وقعت دفعة واحدة
  ـــــــ

أهنا تقع : الثالث"صية فإنه ال حكم لقبوهلا وال ردها إال بعد املوت؛ ألهنا عطية بعد املوت كعطية الصحيح خبالف الو
خبالف . "وإن كثرت ألهنا هبة منجزة اتصل هبا القبض أشبهت هبة الصحيح" الزمة ال ميلك املعطي الرجوع فيها

أن : الرابع] "املعلقة على الشرط. [بة؛ ألهنا عطية معلقة على شرط أشبهت اهل"الوصية فإن له الرجوع فيها مىت شاء



والوصية . "؛ ألن السابق استحق الثلث فلم يسقط مبا بعده"يبدأ باألول فاألول منها إذا ضاق الثلث عن مجيعها
؛ ألهنا "يسوى بني األول منها واآلخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو مل يكن

حدة فتساوت كلها وعنه يقدم العتق ألنه مبين على السراية والتغليب فكان آكد من توجد عقب موته دفعة وا
  .غريه
  .ملا ذكرنا" وكذا احلكم يف العطايا إذا وقعت دفعة واحدة: "مسألة

  كتاب الوصايا
  مدخل

...  
  كتاب الوصايا

أفأتصدق بثلثي ، إال ابنة يا رسول اهللا قد بلغ يب اجلهد ما ترى وأنا ذو مال وال يرثين: قلت: روي عن سعد قال
الثلث والثلث كثري إنك إن تدع ورثتك أغنياء : "قال. فالثلث؟: قلت". ال: "فالشطر؟ قال: قلت". ال: "مايل؟ قال

  .ويستحب ملن ترك خريا الوصية خبمس ماله". خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
  ـــــــ
  كتاب الوصايا

صية باملال هي التربع به بعد املوت فروى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا وهي األمر بالتصرف بعد املوت والو
. ١متفق عليه". ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده: "عليه وسلم قال

وصية  إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه فال: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وروى أبو أمامة قال
: بن أيب وقاص قال" وروي عن سعد" ٢٠حديث حسن صحيح: والترمذي وقال. رواه سعيد وأبو داود" لوارث

يا رسول اهللا قد بلغ يب الوجع ما ترى : قلت"جاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعودين من وجع اشتد يب فـ 
يا رسول " فبالشطر: قلت.ال: بالثلثني؟ قال: قال.ال: قال"أفأتصدق مبايل كله؟ " وأنا ذو مال وال يرثين إال ابنة يل

الثلث والثلث كثري إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة : "بالثلث؟ قال: قلت.ال: قال "اهللا؟ 
  .متفق عليه. يعين يطلبون من الناس بأكفهم، ٣" يتكففون الناس

كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضرَ {: يل استحباهبا قوله سبحانهودل، "ويستحب ملن ترك خريا الوصية خبمس ماله: "مسألة
  نسخ الوجوب وبقي. ٤} أََحَدكُُم الَْمْوُت إِنْ َتَرَك خَْيراً الَْوِصيَّةُ

  ـــــــ
  .٤، ١حديث رقم : ومسلم يف الوصية. ٢٧٣٨حديث رقم : رواه البخاري يف الوصايا - ١
  .٢١٢٠حديث رقم : والترمذي يف الوصايا. ٢٨٧٠حديث رقم : رواه أبو داود يف الوصايا - ٢
  .٨، ٥حديث رقم : ومسلم يف الوصية. ١٢٩٥حديث رقم : رواه البخاري يف اجلنائز - ٣
  .سورة البقرة ١٨٠آية  - ٤

  وتصح الوصية والتدبري من كل من تصح هبته ومن الصيب العاقل
  ـــــــ



يا ابن ادم جعلت لك نصيبا من : يقول اهللا: "عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: االستحباب وروى ابن عمر قال
املال الكثري فأما الفقري : اخلري. }إِنْ َتَركَ َخيْراً الَْوِصيَّةُ{: وقوله". مالك حني أخذت بكظمك ألطهرك به وأزكيك

تدعهم عالة إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن : "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لسعد، فال يستحب له وصية
إن يل ثالثة آالف درهم : وقال رجل لعائشة رضي اهللا عنها". ابدأ بنفسك مث مبن تعول: "وقال". يتكففون الناس

اجعل الثالثة لألربعة وألن اهللا سبحانه إمنا كتب الوصية على من ترك خريا فلما : وأربعة أوالد أفأوصي؟ فقالت
واختلفوا يف القدر الذي إذا ملك ال يستحب معه ، يعدوه نسخ الوجوب بقي االستحباب يف حمل الوجوب ال

وقال ابن ، أربعمائة دينار: وعن علي، من ترك دون األلف ال يستحب له الوصية: الوصية فروي عن أمحد رمحه اهللا
  .ألف ومخسمائة: وقال النخعي، اخلري مثانون دينارا: وقال طاوس، من ترك ستني دينارا مل يترك خريا: عباس

وأكثرهم على ". الثلث والثلث كثري: "واألفضل أن ال يستوعب الثلث بالوصية لقوله عليه السالم": فصل"
رضيت مبا رضي اهللا به : وروي عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه أوصى باخلمس وقال، استحباب الوصية باخلمس

: كانوا يقولون: هيم قالوروى سعيد عن إبرا، ألن أوصي باخلمس أحب إيل من الربع: وعن علي قال، لنفسه
أوصى أيب أن : وعن العالء قال، صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث وصاحب اخلمس أفضل من صاحب الربع
  .أسأل العلماء أي الوصية أعدل؟ فما تتابعوا عليه فهو وصية فتتابعوا على اخلمس

  .بةألهنا تربع أشبهت اهل" وتصح الوصية والتدبري من كل من تصح هبته: "مسألة
ال خيتلف املذهب أن من له عشر سنني تصح وصيته ومن له : قال أبو بكر". من الصيب والعاقل"تصح " و: "مسألة

وحكاه ابن . إذا بلغ اثنيت عشرة سنة: وقال ابن إسحاق. وأما بني السبع والعشر على روايتني، دون السبع ال تصح
نني أوصى ألخواله فرفع ذلك إىل عمر فأجاز وصيته وال وروى شعبة أن صبيا من غسان له عشر س، املنذر عن أمحد
إن هاهنا غالما يفاعا مل : وروى مالك يف املوطأ أن عمرو بن سليم أخرب أنه قيل لعمر بن اخلطاب. يعرف له خمالف

قال فأوصى هلا مبال ي، فليوص هلا: فقال عمر، حيتلم من غسان ورثته بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إال ابنة عم
قال أبو . وابنة عمه اليت أوصى هلا هي أم عمرو بن سليم، فبعت ذلك املال بثالثني ألفا: قال عمرو. له بئر حسم

وألنه حمض نفع للصيب تصح منه كالصالة؛ ألن الوصية صدقة حيصل ، وكان الغالم ابن عشر أو اثنيت عشرة: بكر
خبالف اهلبة والعتق املنجز فإنه يفوت من ماله ما هو ، الدنيا ثواهبا له بعد استغنائه عن ملكه وال يلحقه ضرر هبا يف

  .حمتاج إليه فإذا ردت رجع إليه

وتصح بكل ما فيه ، واحملجوز عليه لسفه ولكل من تصح اهلبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حني الوصية له
ذي حتمل أمته أو شجرته وتصح مبا ال وباملعدوم كال، نفع مباح ككلب الصيد والغنم ومبا فيه نفع من النجاسات

  يقدر على تسليمه
  ـــــــ

: يف وصيته وجهان: وقال أبو اخلطاب، ؛ ألنه مبنزلة الصيب العاقل"احملجور عليه لسفه"تصح من " و: "مسألة
ليس يف تصح ألنه إمنا حجر عليه حلفظ ماله له و: والثاين. ال تصح ألنه حمجور عليه يف تصرفاته أشبه اهلبة: أحدمها

  .وصيته إضاعة ملاله؛ ألنه إن عاش فهو له وإن مات مل حيتج إىل غري الثواب وقد حصل له
من مسلم وذمي ومرتد وحريب نص عليه؛ ألن هؤالء لو وهبهم لصحت " لكل من تصح اهلبة له"تصح " و: "مسألة

  .اهلبة هلم فكذلك الوصية
بأن تضعه ألقل من ستة أشهر إن كانت ذات " الوصية لهللحمل إذا علم أنه كان موجودا حني "تصح " و: "مسألة



وال نعلم ، وألقل من أربع سنني إن مل تكن كذلك يف أحد الوجهني ويف اآلخر ألقل من سنتني، زوج أو سيدها يطأها
واحلمل يرث فتصح الوصية له بطريق ، يف الوصية للحمل خالفا ألهنا أوسع من املرياث ألهنا تصح للكافر وللعبد

وإن ، فإن وضعته ميتا بطلت الوصية الحتمال أنه مل يكن حيا حني الوصية فال تثبت له الوصية بالشك، وىلاأل
إذا أتت به ألقل من ستة أشهر منذ : قال اخلرقي. وضعته حيا صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حني الوصية

يدها فأتت به لستة أشهر فما دوهنا تكلم بالوصية وليس ذلك مشترطا مطلقا لكن إن كانت فراشا لزوج أو لس
وإن كان ألكثر منها مل تصح الوصية له الحتمال حدوثه بعد الوصية وإن كانت بائنا ، علمنا وجوده حني الوصية

فأتت به ألكثر من أربع سنني من حني الفرقة مل تصح الوصية وإن أمتت به ألقل من أربع سنني من حني الفرقة 
لم وجوده إن كان لستة أشهر فما دون وحيكم بوجوده إذا أتت به ألقل من أربع صحت الوصية؛ ألن الولد يع

  .سنني من حني الفرقة
كالزيت النجس ، "وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات: "مسألة

  .ألنه جيوز اقتناؤه واالنتفاع به فجاز نقل اليد إليه بالوصية
ألن املعدوم جيوز أن ميلك بالسلم واملساقاة فجاز أن ميلك " باملعدوم كالذي حتمل أمته أو شجرته"تصح " و: "مسألة
  .بالوصية
واللنب يف الضرع ألن املوصى له خيلف ، "وتصح مبا ال يقدر على تسليمه كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء: "مسألة

  .ال والوارث خيلفه يف هذه األشياء كذلك املوصى لهاملوصي يف املوصى به كخالفة الورثة يف باقي امل

كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء ومبا ال ميلكه كمائة درهم ال ميلكها وبغري معني كعبد من عبيده ويعطيه الورثة 
ه وباجملهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا وإن وصى له مبثل نصيب أحد ورثته فل، منهم ما شاءوا

فإن كان معهم ذو ، فلو خلف ثالثة بنني ووصى مبثل نصيب أحدهم فله الربع، مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة
فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من مثانية عشر وزدت عليها مبثل نصيب ابن فصارت من ثالثة 

  حب سدس الباقي كذي فرضولو وصى مبثل نصيب أحدهم وآلخر بسدس باقي املال جعلت صا، وعشرين
  ـــــــ

فإن قدر عليها عند املوت ، كما تصح حبمل أمته أو شجرته" مبا ال ميلكه كمائة درهم ال ميلكها"تصح " و: "مسألة
  .أو على شيء منها وإال بطلت؛ ألن املوصى به عدم والوصية كاهلبة فلما عدم املوهوب بطلت اهلبة فكذلك الوصية

؛ ألنه يتناوله االسم سواء كان صحيحا "معني كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوابغري "تصح " و: "مسألة
وعنه يستحق أحدهم بالقرعة إذا خرج من الثلث وإال ، كما لو أوصى له حبظ أو نصيب، أو معيبا أو ذكرا أو أنثى

ب املصري إىل القرعة كما لو ملك منه بقدر الثلث؛ ألنه يستحق واحد غري معني وليس واحد بأوىل من واحد فوج
  .أعتق واحدا منهم غري معني

؛ فلو خلف ابنا وأربع "وإن وصى له مبثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة: "مسألة
لكل امرأة سهم وللموصى له سهم يزاد عليها فتصري من ثالثة وثالثني ، زوجات صحت من اثنني وثالثني سهما

وإمنا جعل له أقل أنصبائهم ألنه املتعني وما زاد ، وما بقي فهو لالبن، ولكل امرأة سهم، صى له سهمللمو: سهما
ولو كان الورثة يتساوون يف املرياث كالبنني فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة وجيعل كواحد ، مشكوك فيه

  .با يزاد على الفريضة ملا ذكرناهوأما إن كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما ألقلهم نصي. منهم زاد فيهم
فإن كان معهم ذو فرض كأم . "لذلك" ولو خلف ثالثة بنني ووصى مبثل نصيب أحدهم فله الربع: "مسألة



؛ ألن "صححت مسألة الورثة بدون الوصية من مثانية عشر وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثالثة وعشرين
  .له مخسة من ثالثة وعشرين ولكل ابن مخسة ولألم ثالثةله مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة فكان 

ولو وصى مبثل نصيب أحدهم وآلخر بسدس باقي املال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض : "مسألة
وطريق ذلك بالنصيب أنا جنعل املال كله ستة أسهم ونصيبا فندفع النصيب للموصى له به " وصححتها كاليت قبلها

ن ستة يبقى مخسة أسهم نقسمها على ثالثة بنني خنرج لكل ابن سهما وثلثا سهم وذلك هو وندفع إىل اآلخر سهما م
  النصيب

مث زدت عليها مثليها ، فإن كانت وصية الثاين بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، وصححتها كاليت قبلها
  .اآلخر أرباعافتصري تسعة وستني تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بني البنني والوصي 

وإن زاد البنون على ثالثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادهتم فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه املسألة 
  سهمني وإن كانوا مخسة فله ثالثة

  ـــــــ
للموصى له : فيكون املال مجيعه سبعة أسهم وثلثي نصيب نضرهبا يف ثالثة ليزول الكسر فيكون ثالثة وعشرين

  .وآلخر سدس باقي املال ثالثة يبقى مخسة عشر لكل ابن مخسة، يب مخسةبالنص
عليها "تزيد " مث"، من ثالثة وعشرين: يعين" وإن كانت وصية الثاين بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا: "مسألة

والطريق ، عةواملوصى له على أرب" والباقي بني البنني، مثليها فتصري تسعة وستني تعطي صاحب السدس سهما واحدا
يف ذلك بالنصيب أنا جنعل املال كله مثانية عشر سهما وثالثة أنصباء فيكون الثلث ستة أسهم ونصيبا فتدفع 

للموصى له بالنصيب نصيبا وللموصى له اآلخر سهما ألنه سدس باقي الثلث يبقى معنا سبعة عشر سهما ونصيبان 
فإذا مجعنا ثالثة أنصباء ، ن اآلخر فعلم أن النصيب سبعة عشريبقى سبعة عشر سهما هي لالب، ندفع النصيبني البنني

إىل سبعة عشر كان اجلميع تسعة وستني لصاحب السدس منها سهم ويبقى الباقي على البنني واملوصى له أرباعا 
  .لكل واحد سبعة عشر كما ذكر

نوا أربعة أعطيته مما صحت منه فإذا كا، وإن زاد البنون على ثالثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادهتم: "مسألة
وذلك ملا ذكرناه من أنا جنعل املال مثانية عشر سهما وثالثة أنصباء فإذا دفعنا إىل املوصى له " املسألة سهمني

بالنصيب نصيبا وإىل ابنني نصيبني وإىل املوصى له بالسدس سهما بقي سبعة عشر على اثنني فيكون النصيب مثانية 
كان ثالثة وأربعني ونصفا فنحتاج أن نضرب ذلك يف اثنني ليزول الكسر فيصري كل من له  فإذا مجعنا ذلك، ونصفا

  .شيء من ثالثة وأربعني ونصف مضروبا يف اثنني وصاحب السدس له سهم مضروب يف اثنني باثنني
النصيب مخسة  ؛ ألنا حنتاج أن نقسم السبعة عشر على ثالثة بنني خيرج"البنون مخسة فله ثالثة"لو كان " و: "مسألة

للموصى له بالسدس سهم : فإذا مجعنا السبعة عشر إىل مثانية عشر كان اجملموع مخسة وثالثني، أسهم وثلثي سهم
ويبقى أربعة وثالثون على ستة لكل واحد مخسة أسهم وثلثا سهم فنضرب ذلك يف ثالثة ليزول الكسر يصري 

 مضروب يف ثالثة وصاحب السدس له سهم مضروب يف مث كل من له شيء من مخسة وثالثني، اجملموع مائة ومخسة
  .ثالثة فيصري له ثالثة كما ذكر

وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد ، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد
  وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثال، سهما



  ـــــــ
وذلك أنه يكون قد خلف أربعة بنني ، "ث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحدوإن كانت الوصية بثل: "مسألة

وأوصى مبثل نصيب أحدهم ولآلخر بثلث باقي الربع فالطريق أنا جنعل املال كله اثين عشر سهما وأربعة أنصباء 
أنصباء وأحد عشر نعطي املوصى له بالنصيب نصيبا وللموصى له اآلخر ثلث باقي الربع سهما يبقى معنا ثالثة 

نعطي كل ابن نصيبا ويبقى أحد عشر سهما هي لالبن الرابع فبان أن النصيب أحد عشر فيكون املال كله ، سهما
ستة ومخسني سهما للموصى له بالنصيب أحد عشر ولصاحب ثلث باقي الربع سهم صار اجلميع اثين عشر ويبقى 

؛ ألهنم إذا "إن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهماو"أربعة وأربعون على أربعة بنني لكل واحد أحد عشر 
كانوا مخسة واملوصى له بالنصيب صاروا ستة ومعنا أربعة أنصباء واثنا عشر إذا أخذ املوصى له بالنصيب نصيبا 

وكل ابن نصيبا وأخذ املوصى له بثلث باقي الربع سهما بقي أحد عشر سهما وبقي من البنني اثنان فتبني أن 
صيب مخسة ونصف فإذا ضربنا املسألة وهي أربعة وثالثون يف اثنني صار كل من له شيء من ذلك مضروبا يف الن

وإن زاد البنون واحدا على مخسة ضربنا يف ، اثنني وصاحب ثلث الربع له سهم مضروب يف اثنني فيصري له اثنان
وب يف ثالثة واملوصى له بثلث باقي الربع ثالثة يف املسألة وهي ستة وعشرون وثلثان مث كل من له شيء منها مضر

إىل أن يصري البنون أربعة عشر ، له منها سهم يف ثالثة فتصح له ثالثة وكلما زاده واحدا زاد نصيبه واحدا كما ذكر
ابنا فإن املسألة تصح من ستة عشر سهما فيكون للموصى له بالنصيب سهم وللموصى له بثلث باقي الربع سهم 

، نا إذا فرضنا املال مجيعه أربعة أنصباء أو اثنا عشر سهما فإنا نعطي املوصى له مبثل النصيب نصيباولكل ابن سهم أل
واآلخر لثالثة بنني ويبقى أحد عشر على أحد عشر لكل واحد سهم فبان أن النصيب سهم وصحت من ستة عشر 

  .واهللا تعاىل أعلم. ألهنا مل حتتج إىل ضرب
. بثالثة أضعافه فله ثالثة أمثاله" وإن وصى"مثله مرتني " رث أو بضعفيه فلهفإن وصى بضعف نصيب وا: "مسألة

ِضْعفَْينِ{: هذا هو الصحيح عندي؛ ألن اهللا سبحانه قال: قال شيخنا أََصاَبَها وَابِلٌ {: وقال. }ُيَضاَعْف لََها الَْعذَابُ 
حتمل كل عام مرتني وثالثة : وقال عكرمة. ها سنتنيأمثرت يف سنة مثل مثرة غري: وقال عطاء}، فَآَتْت أُكُلََها ِضْعفَيْنِ
وروى ابن األنباري بإسناده عن هشام ابن ، فإن أهل العربية ال يعرفون يف كالمهم غري ذلك، أضعاف ثالثة أمثال
وإفراده : قال. العرب تتكلم بالضعف مثىن فتقول إن أعطيتين درمها فلك ضعفاه يريدون مثليه: معاوية النحوي قال

كلما زاد ضعفا زاد ، وثالثة أضعافه أربعة أمثاله، ضعفاه ثالثة أمثاله: وقال أصحابنا، بأس به إال أن التثنية أحسنال 
وضعفاه ، ضعف الشيء هو ومثله: وقال أبو عبيدة، فالضعف ضم مثله إليه والضعفان ضم مثليه إليه، مرة واحدة
  جيعل العذاب ثالثة: يعين} َعذَاُب ِضْعفَيْنُِيَضاَعْف لََها الْ{: وقال يف قوله تعاىل، هو ومثاله

وإن وصى جبزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من خمرجه وقسمت الباقي على ،نصيبه وثالثة أضعاف ثالثة أمثاله 
فإن ردوا جعلت سهام ، وإن وصى جبزءين أخذهتما من خمرجهما وهو اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة، الورثة

وإن وصى مبعني من ماله فلم خيرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إال ، وللورثة ضعف ذلكالوصية ثلث املال 
  وإن زادت الوصايا على املال كرجل، أن جييز الورثة

  ـــــــ
؛ ألن اهللا سبحانه }ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضْعفَيْنِ{: ال أحب قول أيب عبيدة يف: قال ابن عرفة. واألول أوىل، أعذبة
  .فأعلم أن هلا من هذا حظني ومن هذا حظني}، نُْؤِتَها أَْجَرَها مَرََّتْينِ{: ل يف اآلية األخرىقا

إن انقسم وإال ضربت " وإن وصى جبزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من خمرجه وقسمت الباقي على الورثة: "مسألة



فاملخرج ، بنني ووصى بثلث ماله لرجلمثاله خلف ا، مسألة الورثة أو وفقها يف خمرج الوصية فما بلغ فمنه تصح
وإن كان البنون ثالثة بقي سهمان على ثالثة ال تصح ، ثالثة ندفع للموصى له سهما ويبقى سهمان لكل ابن سهم

ويبقى ستة ، وال توافق تضرهبا يف خمرج الوصية ثالثة تصري تسعة للموصى له بالثلث سهم مضروب يف ثالثة بثالثة
وإن كان البنون أربعة بقي سهمان على أربعة ال تصح وال توافق بالنصف فتضرب ، انعلى ثالثة لكل ابن سهم

  .اثنني يف ثالثة بستة للموصى له سهمان ولكل ابن سهم
" وإن رد"على ما مر " وإن وصى جبزأين كثلث وربع أخذهتما من خمرجهما وقسمت الباقي على الورثة: "مسألة

فإذا وصى بثلث املال وربعه وخلف " ثلث املال ودفعت الثلثني إىل الورثة الورثة جعلت السهام احلاصلة لألوصياء
ابنني أخذت ذلك من خمرجه سبعة من اثين عشر يبقى لالبنني مخسة إن أجازا وإن ردا جعلت السبعة ثلث املال 

  .سبعة فتكون املسألة من أحد وعشرين للموصى هلما سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثالثة ولكل ابن
من ذلك العبد " فلم خيرج من الثلث فللموصى له"مثل إن وصى له بعبد معني " وإن وصى مبعني من ماله: "مسألة

" إال أن جييز الورثة"أوصى بعبد يساوي مائتني وله غريه مبائة فله نصفه ألن ذلك قدره الثلث : مقدار الثلث مثاله
  .فيأخذ العبد كله

بثلث ضممت الثلث إىل املال فصار " لرجل وآلخر"أوصى مباله كله " ى املال كرجلوإن زادت الوصايا عل: "مسألة
ومثاله يف الفرائض يف " أربعة أثالث وقسمت املال بينهما على أربعة إن أجيز هلما والثلث على أربعة إن رد عليهما

كله فجاءت األم وفرضها ها مسائل العول امرأة خلفت زوجا وأختا وأما فإن الزوج واألخت لو انفردا أخذا املال 
  .هنا الثلث فتزيده على املال فيصري هلا الربع وكذلك الوصية جبميع املال وثلثه فإن رد الورثة

وصى بثلث ماله لرجل وآلخر جبميعه ضممت الثلث إىل املال فصار أربعة أثالث وقسمت التركة بينهما على أربعة 
ا ولو وصى مبعني لرجل مث وصى به آلخر أو أوصى إىل رجل مث إن أجيزت هلما والثلث على أربعة إن رد عليهم

  .أوصى إىل آخر فهو بينهما وإن قال ما أوصيت به لألول فهو للثاين بطلت وصية األول
  فصل

إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إىل الورثة فلو وصى أن يشترى عبد زيد مبائة فيعتق فمات أو مل يبعه سيده فاملائة 
  صى مبائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثةوإن و، للورثة

  ـــــــ
  .للموصى هلما أربعة ولصاحب الكل ثالثة ولصاحب الثلث سهم: جعلنا ثلث املال أربعة فيصري املال كله اثين عشر

فهو بينهما وال يكون رجوعا عن وصية األول الحتمال أن " وإن وصى مبعني لرجل مث أوصى به آلخر: "مسألة
  .ون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما وقد ثبتت وصية األول يقينا فال نبطلها بالشكيك

  .فهما وصيان كاليت قبلها لذلك" وإن أوصى إىل رجل مث أوصى إىل آخر: "مسألة
  .؛ ألنه صرح بالرجوع"ما وصيت به لألول فهو للثاين بطلت وصية األول: فإن قال: "مسألة
ية بإمجاع منهم ألهنا عطية تتنجز باملوت فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما وجيوز الرجوع يف الوص: مسألة

  .يفتقر إىل القبض قبل تقبيضه
إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إىل الورثة فلو وصى أن يشترى عبد زيد مبائة فيعتق فمات أو مل يبعه : فصل"

ع سيده من بيعه أو ملوته أو لكونه يعجز الثلث عن مثنه أو أن وذلك أنه مىت تعذر شراؤه المتنا" سيده فاملائة للورثة
، املائة ال تبلغ مثنه فالثمن للورثة؛ ألن الوصية بطلت لتعذر العمل مبا أمر به أشبه ما لو وصى لرجل فمات املوصى له



الباقي للورثة ألن وأما إذا اشتروه بأقل ف. وال يلزمهم أن يشتروا عبدا آخر ألن الوصية ملعني فال تصرف إىل غريه
  .املقصود بالوصية عتقه وقد حصل

وهذه املسألة كاليت قبلها وعلتها علتها ، "وإن وصى مبائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة: "مسألة
كما لو وصى بشراء عبدين معينني فاشترى أحدمها ومات اآلخر ، ولو أنفق بعض املائة مث مات الفرس فالباقي للورثة

  ل شرائه يرجع مثنه إىل الورثة كذا هاهناقب

أعطوين الزائد على نفقة احلج مل يعط : وإن قال املوصى له، ولو وصى أن حيج عنه زيد بألف فلم حيج فهي للورثة
شيئا ولو مات املوصى له قبل موت املوصي أو رد الوصية ردت إىل الورثة ولو وصى حلي وميت فللحي نصف 

  وألجنيب بثلث ماله فلألجنيب السدس ويوقف سدس الوارث على اإلجازة ولو وصى لوارثه، الوصية
  ـــــــ

وإن قال املوصى له أعطوين الزائد على نفقة "لذلك " ولو وصى أن حيج عنه زيد بألف فلم حيج فهي للورثة: "مسألة
يفعل مل يوجد الشرط فلم  ألنه إمنا أوصى له بالزيادة بشرط أن حيج فإذا مل" مل يعط شيئا"، فإنه موص يل بت" احلج

  .يستحق شيئا
؛ ألن الوصية عطية بعد املوت فإذا صادفت حال "ولو مات املوصى له قبل موت املوصي رد إىل الورثة: "مسألة

  .العطية ميتا مل تصح كما لو وهب ميتا أو أوصى له
ك خالفا؛ ألنه أسقط حقه يف ال نعلم يف ذل" بطلت أيضا"بعد موت املوصي " الوصية"املوصى له " رد"وإن : مسألة

حال متلك قبوله وأخذه واملطالبة به فأشبه الشفيع بعفو عن الشفعة بعد البيع وإذا بطلت الوصية رجع إىل الورثة 
  .كاملسائل اليت قبلها

، ؛ ألنه مل يوص له إال بالنصف بدليل ما لو كان اآلخر حيا"ولو وصى حلي وميت فللحي نصف الوصية: "مسألة
مل يعلم موته فإن علم موته فالكل للحي ألنه شرك بني من يستحق ومن ال يستحق عاملا بأنه ال يستحق فيدل هذا إذا 

  .ذلك على أنه جعل الكل ملن يستحق وهو احلي
؛ ألنه أوصى "وإن وصى لوارثه وأجنيب بثلث ماله فلألجنيب السدس ويقف سدس الوارث على اإلجازة: "مسألة

م يصح له إال ذلك كما لو كانت الوصية ألجنبيني وإن اجازوا للوارث جاز كما لو لكل واحد منهما السدس فل
  .أجازوا ألجنيب بزيادة على الثلث

  باب املوصى إليه
  جتوز الوصية إىل كل مسلم عاقل عدل من الذكور واإلناث مبا جيوز للموصي

  ـــــــ
  باب املوصى إليه

من قضاء ديونه وتفريق : ر واإلناث مبا جيوز للموصي فعلهوجتوز الوصية إىل كل مسلم عاقل عدل من الذكو"
فأما الوصية إىل املسلم العاقل العدل فتصح إمجاعا وال تصح وصية مسلم إىل كافر " وصيته والنظر يف أمر أطفاله

والكافر وال الوصية إىل اجملنون والطفل ألهنما ليسا من أهل التصرف ىف أمواهلما فال يليان على غريمها ، بغري خالف
  .ليس من أهل الوالية على املسلم



والنظر يف أمر أطفاله ومىت أوصى إليه بوالية أطفاله أو جمانينه ثبتت واليته ، من قضاء ديونه وتفريق وصيته: فعله
من البيع والشراء وقبول ما يوهب هلم واإلنفاق عليهم وعلى من تلزمهم : عليهم ونفذ تصرفه هلم مبا هلم فيه احلظ

  باملعروف والتجارة هلم ودفع أمواهلم مضاربة جبزء من الربح وإن اجتر هلممؤنته 
  ـــــــ

ملا روي أن عمر وصى إىل حفصة وألهنا من أهل الشهادة أشبهت ، وتصح الوصية إىل املرأة يف قول أكثرهم: مسألة
ورد ودائعه ألنه جيوز له الرجل فهؤالء تصح الوصية إليهم فيما ذكرنا من قضاء ديونه واقتضائها وتفريق وصيته 

  .فعل ذلك بنفسه فجاز توصيته ألنه أقامه مقام نفسه
إذا كان الوصي خائنا ضم إليه : وقال اخلرقي. وعنه ما يدل على صحتها، فأما الفاسق فال تصح الوصية إليه: مسألة

تنابته يف حال احلياة وألنه من أهل التصرف وله نظر وتصح اس، أمني ألنه عاقل بالغ فصحت الوصية إليه كالعدل
فكذلك بعد املوت وميكن حتصيل نظره مع حفظ املال بأمني ووجه األوىل أنه ال جيوز إفراده بالوصية فال جتوز 

  .الوصية إليه كاجملنون
أما النظر لورثته يف أمواهلم فإن كان ذا والية عليهم كأوالده الصغار فله أن يوصي إىل من ينظر هلم يف : مسألة

وإن مل يكن ذا والية عليهم كالعقالء الراشدين أو ممن ال والية له كاألخ والعم ، فظها والتصرف هلم فيهاأمواهلم حب
وال نظر له يف أمواهلم يف احلياة فكذلك ال نظر لنائبه بعد املمات ، وسائر من عدا األب مل تصح وصيته بذلك عليهم

  .وهذا ال نعلم فيه خالفا بني أهل العلم
من البيع : أوصى إليه بوالية أطفاله أو جمانينه ثبتت له واليتهم وينفذ تصرفه هلم مبا هلم فيه احلظومىت : "مسألة

والشراء وقبول ما يوهب هلم واإلنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته باملعروف والتجارة هلم ودفع أمواهلم مضاربة 
ألن العقالء البالغني يفعلون ذلك ألنفسهم ؛ ألنه إمنا يتصرف ملصلحتهم وهذا من مصلحتهم و"جبزء من الربح

  .فكذلك هذا هلؤالء
وذلك أنه يستحب ملن ويل يتيما أن يتجر مباله؛ ملا روى عبد ، "إن اجتر هلم بنفسه فليس له من الربح شيء: "مسألة

تأكله  من ويل يتيما فليتجر له وال يتركه حىت: "اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
وروي ذلك عن عمر وهو أصح من املرفوع وألن ذلك أحفظ لليتيم لتكون نفقته من ، رواه الترمذي". الصدقة

وإذا اجتر هلم فالربح كله لليتيم ألن الويل وكيل اليتيم بالشرع وتصرف الوكيل ، فاضله ملا يفعل البالغون يف أمواهلم
  .أن جيعل له نفع للموكل وال يستحق الوكيل من الربح شيئا إال

بنفسه فليس له من الربح شيء وله أن يأكل من ماهلم عند احلاجة بقدر عمله وال غرم عليه وال يأكل إذا كان غنيا 
وليس له أن يوصي مبا أوصى إليه . }َوَمْن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف{: لقول اهللا تعاىل

وجيوز ذلك لألب فال يلي مال الصيب واجملنون إال األب أو وصيه أو ، به وال أن يبيع ويشتري من ماهلم لنفسه
  .احلاكم
  فصل

ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليخترب رشده والرشد هنا الصالح يف املال فمن آنس رشده دفع إليه 
  ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو

  ـــــــ
َوَمْن {: لقوله سبحانه" وال غرم عليه وال يأكل إذا كان غنيا، وله أن يأكل من ماهلم عند حاجته بقدر عمله: "مسألة



فله أقل األمرين من أجرته أو قدر كفايته؛ ألنه يستحقه }، كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف
فإذا أكل منه ذلك القدر مث أيسر فإن كان أبا مل ، حلاجة مجيعا فلم جيز أن يأخذ إال ما وجد فيه كالمهابالعمل وا

إحدامها يلزمه ألنه استباحه باحلاجة من : يلزمه عوضه رواية واحدة وإن كان غري األب فهل يلزمه؟ على روايتني
قضي ألن اهللا سبحانه أمر باألكل ومل يذكر واألخرى ال ي، مال غريه فلزمه قضاؤه كمن اضطر إىل طعام غريه

  .عوضا؛ وألنه عوض جعل له عن عمله فلم يلزمه بدله كاألجري واملضارب
وخيالف األب ، ؛ ألنه تصرف بوالية فلم يكن له التفويض كالوكيل"وليس له أن يوصي مبا أوصى إليه به: "مسألة

  .ب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية كاألبألنه يلي بغري تولية وعنه له أن يوصي إىل غريه؛ ألن األ
. وألنه متهم يف ذلك، كما ال جيوز ذلك للوكيل" أن يبيع ويشتري هلم من ماهلم لنفسه"ليس للوصي " و: "مسألة

  .ألنه غري متهم فيه" وجيوز ذلك لألب"
الده الصغار واجملانني لكمال فيلي األب مال أو" فال يلي مال الصيب واجملنون إال األب أو وصيه أو احلاكم: "مسألة

  شفقته عليهم وحسن نظره ووصيه قائم مقامه وبعدمها احلاكم ألن واليته عامة
، ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان يف التصرف ليخترب رشده فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ: فصل"

َيَتاَمى حَتَّى إِذَا َبلَُغوا النِّكَاَح فَإِنْ آَنْسُتْم ِمنُْهْم ُرْشداً َواْبَتلُوا الْ{: ؛ لقوله سبحانه"وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى
  .فاشترط إيناس الرشد والبلوغ فال جيوز الدفع إليهم بدوهنما ومل يفرق بني الذكر واألنثى}، فَاْدفَُعوا إِلَْيهِْم أَمَْوالَُهْم

احلاكم وال ينفك عنه احلجر إال حبكمه وال يقبل إقراره أنثى فإن عاود السفه أعيد عليه احلجر وال ينظر يف ماله إال 
  فإن طلق أو أعتق نفذ طالقه دون إعتاقه، يف املال ويقبل يف احلدود والقصاص والطالق

  ـــــــ
وروى عروة بن الزبري أن ، ؛ ألن ذلك إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم"فإن عاود السفه أعيد عليه احلجر: "مسألة

قد ابتعت بيعا وإن عليا يريد أن يأيت أمري املؤمنني عثمان فيسأله : ابتاع بيعا فأتى الزبري فقال عبد اهللا بن جعفر
إن ابن جعفر قد ابتاع بيعا فاحجر عليه فقال : أنا شريكك يف البيع فأتى علي عثمان فقال: فقال الزبري، احلجر علي

مل أمسع هذا إال من أيب : شريكه الزبري؟ قال أمحدكيف أحجر على رجل : فقال عثمان. أنا شريكه يف البيع: الزبري
يوسف وهذه قصة يشتهر مثلها ومل خيالف ذلك أحد فكان إمجاعا؛ وألن هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها 

فإن العلة اليت اقتضت احلجر عليه سفهه وهي موجودة؛ وألن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع املال إليه فإذا حدث 
  .انتزاع املال منه كاجملنونأوجب 
؛ ألن احلجر يفتقر إىل حكم حاكم وزواله يفتقر إىل ذلك فكذلك النظر يف "وال ينظر يف ماله إال احلاكم: "مسألة
  .ماله

؛ ألنه حجر حبكمه فال ينفك إال به وألنه حيتاج إىل تأمل يف معرفة رشده "وال ينفك عنه احلجر إال حبكمه: "مسألة
  .فارق الصيب واجملنون فإن احلجر عليهما بغري حكم حاكم فيزول بغري حكمهوزوال بتدبريه و

ولو ، ألن املقصود من احلجر عليه منعه من التصرف يف املال ليحفظ عليه ماله" وال يقبل إقراره يف املال: "مسألة
ال يقبل إقراره باملال قبلنا إقراره يف املال لزال املقصود الذي جعل احلجر من أجله؛ وألنه حمجور عليه حلفظه و

كالصيب فإذا فك احلجر عنه لزمه إقراره ال يكلف أمرا مبا ال يلزمه يف احلال فلزم بعد فك احلجر عنه كالعبد يقر 
  .بدين والراهن يقر على الرهن جبناية وحنوها

من أهل العلم على أمجع كل من حنفظ عنه : قال ابن املنذر". يف احلداد والقصاص والطالق"إقراره " ويقبل: "مسألة



وإن احلدود تقام ، أن إقرار احملجور عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب مخر أو قذف أو قتل
وإن طلق ، واحلجر إمنا تعلق مباله فيقبل إقراره على نفسه مبا ال يتعلق باملال، عليه وذلك أنه غري متهم يف حق نفسه

كاإلقرار باحلد والقصاص ودليل أنه ال جيري ، يف املال وال جيري جمراه فال مينع منه نفذ طالقه ألنه ليس بتصرف
  .جمرى املال أنه يصح من العبد بغري إذن سيده مع منعه من التصرف يف املال

  ملا سبق وال ينفذ عتقه؛ ألنه تصرف يف املال" فإن طلق أو أعتق نفذ طالقه: "مسألة

  فصل
وإن رآه ، لتجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره وال ينفذ تصرفه إال يف قدر ما أذن له فيهوإذا أذن السيد لعبده يف ا

  سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه مل يصر هبذا مأذونا له
  ـــــــ

  .فال ينفذ كما لو أقر مبال وذكر أبو اخلطاب عنه رواية يصح عتقه؛ ألنه عتق من مال مكلف أشبه الراهن
ال " ده يف التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره وال ينفذ تصرفه إال يف قدر ما أذن له فيهوإذا أذن السيد لعب: فصل"

وما يلزمه ، وال يصح فيما زاد نص عليه ألنه متصرف باإلذن فاختص تصرفه مبحل اإلذن كالوكيل، نعلم فيه خالفا
ناس مبعاملته وأذن فيها فصار ضامنا من الذي يتعلق بذمة السيد رواية واحدة؛ ألنه إذا أذن له يف التجارة فقد غر ال

  .كما لو قال هلم داينوه
ألنه إذا رآه يتصرف فسكت حيتمل أن يكون إذنا " وإن رأه سيده يتصرف ومل ينهه مل يصر هبذا مأذونا له: "مسألة

وألن اإلذن إمنا حيصل بقوله أذنت لك يف كذا أو ما يدل عليه ، وحيتمل غري ذلك فال يثبت له اإلذن بالشك
  .والسكوت ليس بقول فال يدل عليه ملا ذكرنا

  كتاب الفرائض
  مدخل

...  
  كتاب الفرائض

الزوجان واألبوان واجلد : ذو فرض وعصبة وذو رحم فذو الفرض عشرة: وهي قسمة املرياث والوارث ثالثة أقسام
ة ولد فإن كان هلا ولد فللزوج النصف إذا مل يكن للميت، واجلدة والبنات وبنات االبن واألخوات واإلخوة من األم

  فله الربع وهلا الربع واحدة كانت أو أربعا إذا مل يكن له ولد فإن كان له ولد فلهن الثمن
  ـــــــ
  كتاب الفرائض

رواه ". تعلموا الفرائض فإهنا من دينكم وهي أول ما ينسى: "وروى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وعن . ١" لفرض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أميتتعلموا ا: "ولفظه. ابن ماجه

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإين امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض : "عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ا حتدثتم فتحدثوا إذ: وقال عمر رضي اهللا عنه. ٢" حىت خيتلف الرجالن يف الفريضة فال جيدان من يفصل بينهما

يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفي أَْوالِدكُمْ {: بالفرائض وإذا هلومت فاهلوا بالرمي واألصل يف الفرائض ثالث آيات يف سورة النساء



ذو فرض وعصبة : والوارث ثالثة أقسام"املواريث " قسمة"واآلية اليت يف آخرها ومعناها }، ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ الْأُنْثََيْينِ
الزوجان واألبوان واجلد واجلدة والبنات وبنات االبن واألخوات واإلخوة من األم : و رحم فذو الفرض عشرةوذ

فله الربع وهلا الربع واحدة كانت أو أربعا إذا "أو ولد ابن " فللزوج النصف إذا مل يكن للميتة ولد فإن كان هلا ولد
الواحدة واألربع سواء بإمجاع من أهل العلم " هن الثمنولد فل"معه " فإن كان له"أو ولد ابن " مل يكن له ولد

  وَلَكُْم نِْصُف َما تََرَك{: واألصل فيه قوله سبحانه
  ـــــــ

  .وإسناده ضعيف. ٢٧١٩حديث رقم : رواه ابن ماجه يف الفرائض - ١
  .فيه اضطراب: وقال. ٢٠٩١حديث رقم : رواه الترمذي يف الفرائض - ٢

حال له السدس وهي مع ذكور الولد وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد وحال : ولألب ثالثة أحوال": فصل"
  له األمران مع إناث الولد

  فصل
واجلد كاألب يف أحواله وله حال رابع وهو مع اإلخوة واألخوات لألبوين أو لألب فله األحظ من مقامستهم كأخ 

  أو ثلث مجيع املال فإن كان معهم ذو فرض
  ـــــــ

وإمنا جعل للجماعة مثل ما للواحدة ألنه لو جعل }، ِمْن َبْعِد َوِصيَّةٍ ُتوُصونَ بَِها أَْو َدْينٍ{ -إىل قوله-} ْمأَزَْواُجكُ
  .لكل واحدة الربع وهن أربع ألخذن مجيع املال وزاد فرضهن على فرضي الزوج

لِأََبَوْيهِ ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما َو{: لقوله سبحانه، "حال له السدس وهو مع ذكور الولد: ولألب ثالثة أحوال: فصل"
فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه {: لقوله سبحانه" وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد"، ١} السُُّدُس ِممَّا َتَرَك إِنْ كَانَ لَُه َولٌَد
يعين " وحال له األمران"الباقي لألب أضاف املال إليهما مث جعل لألم الثلث فكان }، َولٌَد َوَورِثَُه أَبََواُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ
َولِأََبَوْيِه ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما {: أو ولد االبن فله السدس؛ لقوله" مع إناث الولد"وهي ، جيتمع له الفرض والتعصيب

بقي بالتعصيب ملا مث يأخذ األب ما ، وهلذا كان لألم السدس مع البنت بإمجاع}، السُُّدُس ِممَّا َتَرَك إِنْ كَانَ لَُه َولٌَد
". أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى ابن عباس قال

  .واألب أوىل رجل ذكر بعد االبن وابنه وأمجع أهل العلم على هذا فليس فيه اختالف نعلمه. ٢متفق عليه
وله حال رابع وهو مع اإلخوة واألخوات "األب ألنه مبنزلة األب  يعين اجلد أبا" واجلد كاألب يف أحواله: فصل"

وهذا مذهب زيد بن ثابت رمحه اهللا فعلى هذا " لألبوين أو لألب فله األحظ من مقامستهم كأخ أو ثلث مجيع املال
ن نقصوا عن وإ، إن كان اإلخوة اثنني أو أربع أخوات أو أخا أو أختني فالثلث واملقامسة سواء فأعطه ما شئت منهما
  .ذلك فاملقامسة أحظ له فقاسم به وإن زادوا فالثلث خري له فأعطه إياه وسواء كانوا من أب أو أبوين

". فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه مث كان للجد األحظ من املقامسة أو ثلث الباقي أو سدس مجيع املال: "مسألة
وأما . ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غريه أوىل أما كونه ال ينقص عن سدس مجيع املال فألنه ال ينقص عن

  إعطاء ثلث الباقي إذا كان أحظ له
  ـــــــ

  .سورة النساء ١١آية  - ١
  .٣، ٢حديث رقم : ومسلم يف الفرائض. ٦٧٣٢حديث رقم : رواه البخاري يف الفرائض - ٢



ولد األبوين كولد األب يف هذا إذا و، أخذ فرضه مث كان األحظ من املقامسة أو ثلث الباقي أو سدس مجيع املال
انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ولد األبوين اجلد بولد األب مث أخذوا ما حصل هلم إال أن يكون ولد األبوين أختا 

واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد األب فإن مل يفضل عن الفرض إال السدس أخذه اجلد وسقط اإلخوة إال يف 
ت وجد فإن للزوج النصف ولألم الثلث وللجد السدس ولألخت النصف مث يقسم األكدرية وهي زوج وأم وأخ

وال ، نصف األخت وسدس اجلد بينهما على ثالثة فتصح من سبعة وعشرين وال يعول من مسائل اجلد سواها
ى يفرض ألخت مع جد يف غريها ولو مل يكن فيها زوج كان لألم الثلث والباقي بني األخت واجلد على ثالثة وتسم

  اخلرقاء لكثرة اختالف الصحابة رضي اهللا عنهم
  ـــــــ

وأما ، فألن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من املال فصار ثلث الباقي مبنزلة مجيع املال
 املقامسة فهي له مع عدم الفروض فكذلك مع وجودها فعلى هذا مىت زاد اإلخوة عن اثنني أو من يعدهلم من اإلناث

ومىت نقصوا عن ذلك فال حظ له يف ثلث ما بقي ومىت زادت الفروض عن النصف فال حظ ، فال حظ له يف املقامسة
  .له يف ثلث ما بقي وإن نقصت عن النصف فال حظ له يف السدس

ا ما وولد األبوين كولد األب يف هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ولد األبوين اجلد بولد األب مث أخذو: "مسألة
فهو هلم وال ميكن إن " ما فضل"مث ، املال" نصف"منهم متام " حصل هلم إال أن يكون ولد األبوين أختا واحدة فتأخذ

  .يفضل هلم أكثر من السدس ألن أوىل ما للجد الثلث ولألخت النصف فالباقي بعدمها هو السدس
زوج وأم وأخت : ال يف األكدرية وهيوإن مل يفضل عن الفرض إال السدس أخذه اجلد وسقط اإلخوة إ: "مسألة
فللزوج النصف ولألم الثلث وللجد السدس ولألخت النصف مث يقسم نصف األخت وسدس اجلد بينهما ، وجد

  "عن ثالثة فتصح من سبعة وعشرين وال يعول من مسائل اجلد سواها وال يفرض ألخت مع جد يف غريها
لباقي بني األخت واجلد على ثالثة وتسمى اخلرقاء لكثرة اختالف وإن مل يكن فيها زوج كان لألم الثلث وا: "مسألة

تسقط األخت وقول زيد : خرقها الصديق ومن وافقه: وكان فيها كثرة األقوال، "الصحابة رضي اهللا عنهم فيها
لألخت النصف ولألم : لألم الثلث والباقي بني اجلد واألخت على ثالثة وتصح من تسعة وقول علي: وموافقيه

لألخت النصف : املال بينهم أثالثا لكل واحد منهم ثلث وعن عمر وعبد اهللا: وقول عثمان، ث وللجد السدسالثل
ولألم السدس والباقي اجلد وعن عبد اهللا رواية أخرى لألخت النصف والباقي بني اجلد واألم نصفان فتكون من 

  :أربعة وهي

 وتسمى خمتصرة زيد فإن كان معهم أخ آخر من ولو كان معهم أخ أو أخت ألب صحت من أربعة ومخسني، فيها
  .أب صحت من تسعني وتسمى تسعينية زيد وال خالف يف إسقاط اإلخوة من األم وبين األخوة

  فصل
  االثنني فصاعدا من"حال هلا السدس وهي مع الولد أو : ولألم أربعة أحوال
  ـــــــ

  .إحدى مربعات ابن مسعود وهي مثلثة عثمان
وهي أن تكون أم " معهم أخ أو أخت ألب لصحت من أربعة ومخسني وتسمى خمتصرة زيد ولو كان: "مسألة

وأخت ألبوين وأخ وأخت ألب وجد فلألم السدس من ستة يبقى مخسة للجد ثلثها فتضرب املسألة يف ثالثة تكون 
فتصح من أربعة  لألم ثالثة وللجد مخسة ولألخت لألبوين تسعة ويبقى سهم لألخ ولألخت على ثالثة: مثانية عشر



وتسمى خمتصرة زيد ألنه لو قاسم اجلد األخ واألخت النتقلت إىل ستة وثالثني مث يبقى سهمان عن ثالثة . ومخسني
  .ال تصح فتضرهبا يف ستة وثالثني تصري مائة ومثانية مث ترجع باالختصار إىل أربعة ومخسني فلذلك مسيت خمتصرة زيد

وهي أن تكون أم " من أب صحت من تسعني وتسمى تسعينية زيد"ختان أو أ" فإن كان معهم أخ آخر: "مسألة
وأخت ألبوين وأخوات وأخت ألب وجد أصلها من ستة لألم سهم فيبقى مخسة للجد ثلثها فتنتقل إىل مثانية عشر 

ويبقى سهم األخوين واألخت من األب على مخسة تضرهبا يف ، لألم وثالثة وللجد مخسة ولألخت لألبوين تسعة
  .نية عشر تكن تسعني فلهذا مسيت تسعينية زيدمثا

  ".وال خالف يف إسقاط األخوة من األم وبين األخوة: "مسألة
لقوله " حال هلا السدس وهي مع الولد أو االثنني فصاعدا من اإلخوة واألخوات: ولألم أربعة أحوال: فصل"

}، فَإِنْ كَانَ لَُه إِْخَوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس{: مث قال}، ا َتَرَك إِنْ كَانَ لَُهوَِلأَبََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ{: سبحانه
وهي أن يكون زوج وأبوان ، "هلا ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجني وهي مع األب وأحد الزوجني: "واحلال الثاين

ض الزوجني وتسمى العمريتني لذلك أو زوجة وأبوان قضى فيها عمر رضي اهللا عنه بأن هلا ثلث الباقي بعد فر
هلا ثلث : "احلال الثالث. واتبعه على ذلك عثمان وعبد اهللا بن مسعود وزيد وروي ذلك عن علي رضي اهللا عنه

عدم االثنني فصاعدا : والثاين، يعين أن هلا الثلث بشرطني أحدمها عدم الولد وولد االبن" املال وهي فيما عدا ذلك
  رابع وهي إذا كان ولدها منفيا"الـ " حال"الـ " ري خالف نعلمه بني أهل العلم من اإلخوة واألخوات بغ

اإلخوة واألخوات وحال هلا ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجني وهي مع األب وأحد الزوجني وحال هلا ثلث املال 
صبته فإن مل تكن وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون ع، وهي فيما عدا ذلك

  .فعصبتها عصبة
  فصل

  السدس واحدة كانت أو أكثر إذا حتاذين فإن كان -إذا مل تكن أم-وللجدة 
  ـــــــ

؛ ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب "باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له فإن مل تكن فعصبتها عصبة
وروى واثلة بن األسقع . ١رواه أبو داود، مه ولورثتها من بعدهاصلى اهللا عليه وسلم جعل مرياث ابن املالعنة أل

رواه ". عتيقها ولقيطها وولدها الذي العنت عليه: حتوز املرأة ثالثة مواريث: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
مرياثه؛ وألن  ؛ وألهنا قامت مقام أبيه يف انتسابه إليها فقامت مقامه يف حيازهتا٢حديث حسن غريب: الترمذي وقال

وعنه أن عصبته عصبة أمه اختارها اخلرقي يروى ذلك عن ، أقارب األم قرنوا هبا فال يرثون معها كأقارب األب معه
أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي : "علي وابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

وعن علي أنه ملا ، وعن عمر أنه أحلق ولد املالعنة بعصبة أمه، أمه وأوىل الرجال به أقارب. ٣" فألوىل رجل ذكر
هذا ابنكم ترثونه وال يرثكم وإن جىن جناية فعليكم حكاه أمحد عنه؛ وألن األم لو : رجم املرأة دعا أولياءها فقال

  .بتهم كاألبكانت عصبة كأبيه حلجبت إخوته وألنه ملا كان موالها موىل أوالدها كذا جيب أن تكون عصبتها عص
أمجع أهل العلم على : قال ابن املنذر". السدس واحدة كانت أو أكثر إذا حتاذين -إذا مل تكن أم-وللجدة : "فصل

جاءت اجلدة إىل أيب بكر الصديق تطلب : وروى قبيصة ابن ذؤيب قال، أن للجدة السدس إذا مل يكن للميتة أم
ولكن ارجعي ، لك يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا ما لك يف كتاب اهللا شيء وما أعلم: مرياثها فقال

هل معك : حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاها السدس فقال: حىت أسأل الناس فقال املغرية بن شعبة



ما : غريك؟ فشهد يل حممد بن مسلمة فأمضاه هلا أبو بكر رضي اهللا عنه فلما كان عمر جاءت اجلدة األخرى فقال
وما أنا بزائد يف الفرائض شيئا ولكن ، يف كتاب اهللا شيء وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إال يف غريك لك

رواه مالك يف موطئه وأبو داود وابن ماجه . هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو هلا
  .حديث حسن: والترمذي وقال
  ـــــــ

  .٢٩٠٧حديث رقم : ائضرواه أبو داود يف الفر - ١
  .٢١١٥حديث رقم : رواه الترمذي يف الفرائض - ٢
  .سبق خترجيه - ٣

  وترث اجلدة وابنها حي. بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن
  ـــــــ

يعين أن مرياثهن السدس وإن كثرن وذلك إمجاع منهم ووجهه احلديث " واحدة كانث أو أكثر: "وقوله ١صحيح
وروي حنوه عن أيب بكر فروى سعيد حدثنا سفيان وهشيم عن حيىي بن سعيد ، نهما فيهاملذكور وأن عمر شرك بي
فقال له ، جاءت اجلدتان إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فأعطى أم األم املرياث دون أم األب: عن القاسم بن حممد قال

وسلم أعطيت اليت إن ماتت يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه : -وكان شهد بدرا-عبد الرمحن بن سهل بن حارثة 
يعين إذا " إذا حتاذين: "وقوله، فجعل أبو بكر رضي اهللا عنه السدس بينهما، مل يرثها ومنعت اليت لو ماتت ورثها

وقد دل عليه ما تقدم ، كانتا يف القرب سواء فال خالف بني أهل العلم فيما علمناه يف توريثهما كأم األم وأم األب
دس بينهما إمجاعا أم أم أم وأم أم أب وأم أيب أب وأم أيب أم السدس بني أم وأم أب السمن احلديث مثال ذلك أم 

  .الثالث األول وسقطت األخرى ألهنا تديل بغري وارث
؛ ألهنا جدة قرىب فتحجب البعدى كاليت من قبل األم فإنه ال "فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن: "مسألة

بعضهن أقرب من بعض وكانت إحدامها أم األخرى أن املرياث للقرىب؛  خالف بينهم علمناه يف أن اجلدات إذا كان
وألن اجلدات أمهات يرثن مرياثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فاملرياث ألقرهبن كاآلباء واألبناء واإلخوة 

هنا أقرب أم أب أم أم وأم أم أب املال لألوىل أل: والبنات وكل قبيل إذا اجتمعوا فاملرياث ألقرهبم مسائل من ذلك
وأم أم أم املال لألوىل يف قول اخلرقي ويف الرواية األخرى بينهما أم أب وأم أم وأم جد املال لألوليني أم أم وأم أب 

  .وأم أم أم وأم أيب أب املال لألوليني يف قول اجلميع
ال خالف يف توريثها مع وهو ظاهر مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا وعنه ال ترث و" وترث اجلدة وابنها حي: "مسألة

ابنها إذا كان عما أو عم أب؛ ألهنا ال تديل به ووجه ذلك أهنا تديل به فال ترث معه كأم األم مع األم ودليل الرواية 
أول جدة أطعمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السدس اجلدة مع : األوىل ما روى ابن مسعود رضي اهللا عنه قال

، الترمذي ورواه سعيد بن منصور ولفظه إن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنهاأخرجه ، ابنها وابنها حي
أول جدة أطعمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم أب مع : ورواه الثوري وغريه عن أشعث عن ابن سريين قال

ا أم أم وأم أب وأب وعلى الرواية األخرى املال له دوهن، أم أب وأب هلا السدس والباقي له: مسائل من ذلك، ابنها
  .السدس بينهما وعلى القول اآلخر السدس ألم

  ـــــــ



: وابن ماجه يف. ٢٨٩٤حديث رقم : وأبو داود يف الفرائض. ٤حديث رقم : رواه مالك يف الفرائض - ١
  .٢١٠١، ٢١٠٠حديث رقم : والترمذي يف الفرائض. ٢٧٣٤حديث رقم : الفرائض

ومن كان من أمهاهتن وإن علون وال ترث جدة تديل ، م وأم األب وأم اجلدأم األ: وال يرث أكثر من ثالث جدات
  .بأب بني أمني وال بأب أعلى من اجلد فإن خلف جديت أمه وجديت أبيه سقطت أم أيب أمه واملرياث للثالث الباقيات

  فصل
  وللبنت النصف وللبنتني فصاعدا الثلثان

  ـــــــ
وأب السدس بينهن على األوىل وهو ألم أم األم على الصحيح من  األم والباقي لألب ثالث جدات متحاذيات

  .وعلى الوجه اآلخر ألم أم األم ثلث السدس والباقي لألب: الثاين. القول
وروى ابن عبد الرب بإسناده ، "أم األم وأم األب وأم اجلد"متحاذيات " وال يرث أكثر من ثالث جدات: "مسألة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورث ثالث جدات ثنتني من قبل األب : إبراهيمحديثا عن ابن عيينة عن منصور عن 
وإن كثرن إذا ، وأخرجه الدارقطين وسعيد بن منصور وروي عن ابن عباس أنه ورث اجلدات، وواحدة من قبل األم

جدات كن يف درجة واحدة إال من أدلت بأب غري وارث كأم أب األم وحيتمله كالم اخلرقي؛ ألنه مسى ثالث 
وإن كثرن فعلى ذلك واحتجوا بأن هذه الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كالثالث : مث قال، متحاذيات

أم أم وأم أب السدس بينهما إمجاعا أم أم أم وأم أم أب وأم أيب أب وأم أب أم السدس للثالث : مسائل من ذلك
أب وأم أم أيب أم وأم أيب أم أم وأم أيب أب وأم أيب أم أم األول أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أيب أب وأم أيب أب 

أب السدس للثالث األول عند اإلمام أمحد واألربع عند آخرين وال يرث من قبل األم إال واحدة وال يرث من قبل 
  .األب إال اثنتان

  .يرثن للخرب" ومن كان من أمهاهتن وإن علون: "مسألة
للخرب " بأب أعلى من اجلد"جدة تديل " وال ترث"، ألنه أب غري وارث" أمنيوال ترث جدة تديل بأب بني : "مسألة

  .الذي رواه ابن عبد الرب عن إبراهيم
؛ ألهنا أدلت بأب غري وارث وإمنا هو من ذوي األرحام "فإن خلف جديت أمه وجديت أبيه سقطت أم أيب أمه: "مسألة

  .ملا سبق" واملرياث للثالث الباقيات"
وقضى رسول اهللا }، َوإِنْ كَاَنْت َواِحَدةً فَلََها النِّْصُف{: إمجاعا إذا انفردت لقوله سبحانه" نصفوللبنت ال: فصل"

  .صلى اهللا عليه وسلم يف بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف
أمجعوا على ذلك سوى رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف " ولالبنتني فصاعدا الثلثان: "مسألة

  فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثَْنَتيْنِ{: وإن كثرن لقوله سبحانه والصحيح األول

وبنات االبن مبنزلتهن إذا عدمن فإن اجتمعن سقط بنات االبن إال أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما 
السدس  -واحدة كانت أو أكثر من ذلك-وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات االبن ، بقي

  ،تكملة الثلثني إال أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي
  ـــــــ
وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ، ١} اْضرِبُوا فَْوَق الْأَْعنَاقِ{َوفوق زائدة كقوله سبحانه }، فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك



وهذا ، الثلثني وأمهما الثمن وما بقي فهو لك أعط ابنيت سعد: نزلت هذه اآلية أرسل إىل أخي سعد بن الربيع فقال
  .فالبنتان أوىل}، فَإِنْ كَاَنَتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا َتَرَك{: تفسري اآلية وتبيني ملعناها وقال سبحانه يف األخوات

البنات وجعل األخوات  أمجعوا على ذلك يف إرثهن وحجبهن ملن حتجبه" وبنات االبن مبنزلتهن إذا عدمن: "مسألة
يُوِصيكُُم {: وإذا استكملن الثلثني سقط من أسفل منهن إال أن يكون معهن ذكر واألصل قوله سبحانه، معهن عصبة

فإن "} ائيلََيا بَنِي إِْسر{ -} َيا بَنِي آَدَم{: وولد البنني أوالد قال سبحانه}، اللَُّه ِفي أَْوالِدكُْم لِلذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُنْثََيْينِ
أمجع أهل العلم على أن بنات " اجتمعن سقط بنات االبن إال أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي

الصلب مىت استكملن الثلثني سقط بنات االبن ما مل يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن واألصل يف ذلك أن 
وهؤالء مل خيرجن عن كوهنن أوالدا نساء وقد ذهب الثلثان ،  الثلثنياهللا سبحانه مل يفرض لألوالد إذا كن نساء إال

لولد الصلب فلم يبق هلن شيء وال ميكن أن يشاركن بنات الصلب ألهنن دون درجتهن فإن كان مع بنات االبن 
نهم ابن يف درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن ابن عمهن عصبهن يف الباقي فكان بي

فهؤالء قد دخلوا } ، يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفي أَْوالِدكُمْ ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ الْأُنْثََيْينِ{: للذكر مثل حظ األنثيني؛ لقوله سبحانه
يف عموم هذا اللفظ وهلذا تناوهلم االسم لو مل يكن بنات وإن كل ذكر وأنثى يقتسمان املال إذا مل يكن معهم ذو 

  .ا الفاضل عنه كاالبن والبنت للصلبفرض وجب أن يقتسم
 -واحدة كانت أو أكثر من ذلك  -وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات االبن : "مسألة

أما كوهنا إذا كانت واحدة فلها النصف فمجمع " السدس تكملة الثلثني إال أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي
وأما إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن فلهن }، اَنْت وَاِحَدةً فَلََها النِّْصُفَوإِنْ كَ{: عليه لقوله سبحانه

}، فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك وَإِنْ كَاَنْت وَاِحَدةً فَلََها النِّْصُف{: السدس فألن اهللا سبحانه قال
  .ثني وبنات الصلب وبنات االبن نساء من األوالد فكان هلن الثلثانففرض للبنات كلهن الثل

  ـــــــ
  .سورة األنفال ١٢اآلية  - ١

  فصل
واألخوات من األبوين كالبنات يف فرضهن واألخوات من األب معهن كبنات االبن مع البنات سواء وال يعصبهن 

  إال أخوهن
  ـــــــ

مفروض هلا واالسم متناول هلا حقيقة فيبقى لبنت االبن متام  بفرض الكتاب واختصت بنت الصلب بالنصف ألنه
سأل أبو : يكملن الثلثني وهذا جممع عليه أيضا وروى هزيل بن شرحبيل األزدي قال: الثلثني فلهذا قال الفقهاء

 لالبنة النصف وما بقي فلألخت فأتى ابن مسعود فسأله وأخربه بقول أيب: موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال
لالبنة : ولكن أقضي فيها بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لقد ضللت إذا وما أنا من املهتدين: موسى فقال

ال : النصف والبنة االبن السدس تكمله الثلثني وما بقي فلألخت فأتينا أبا موسى فأخربناه بقول ابن مسعود فقال
إال أن يكون معهن ذكر فيعصبهن : بنحو من هذا املعىن قال. متفق عليه، تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب فيكم

لبنات االبن األضر هبن من املقامسة أو : وهذا متفق عليه أيضا مل خيالف فيه إال ابن مسعود رضي اهللا عنه فقال
السدس فإن كان السدس أقل من احلاصل هلن باملقامسة فلهن السدس وإن كانت املقامسة أضر هبن وأقل من السدس 

لهن املقامسة ولنا أنه يقامسهما لو مل يكن غريمها فيقامسهما وإن كان معهن بنت الصلب كما لو كانت املقامسة أضر ف



  .عليهن
يعين للواحدة النصف إذا انفردت ولالثنتني فصاعدا الثلثان؛ لقوله " واألخوات لألبوين كالبنات يف فرضهن: "فصل

وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو يَرِثَُها إِنْ لَْم َيكُْن لََها وَلٌَد فَإِنْ كَاَنَتا اثَْنَتْينِ  إِنِ اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه{: سبحانه
  .}فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا َتَرَك

 ؛ ألهنن يف معناهن فإن اهللا سبحانه فرض"واألخوات من األب معهن كبنات االبن مع البنات سواء: "مسألة
للواحدة النصف ولالثنتني الثلثان واملراد باآلية ولد األبوين أو ولد األب بإمجاع أهل : لألخوات كما فرض للبنات

العلم وأما سقوط األخوات من األب باستكمال األخوات من األبوين الثلثني فألن اهللا سبحانه إمنا فرض لألخوات 
هللا سبحانه لألخوات شيء يستحقه ولد األب فإن كانت واحدة من فإذا أخذه ولد األبوين مل يبق مما فرض ا، الثلثني

أبوين فلها النصف كالبنت الواحدة بنص الكتاب ويبقى من الثلثني املفروضة لألخوات سدس يكمل به الثلثان 
تكملة الثلثني فإن كان ولد : فيكون لألخوات من األب كبنات االبن مع البنات من الصلب ولذلك قال الفقهاء

وال }، َوإِنْ كَاُنوا إِْخَوةً رِجَاالً َونَِساًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُنْثََيْينِ{: ذكورا أو إناثا فالباقي بينهم لقوله سبحانه األب
واألخت ، يفارق ولد األب مع ولد األبوين ولد الصلب إال يف أن بنت االبن يعصبها ابن أخيها ومن هو أنزل منها

  .إال أخوهامن األب ال يعصبها 

واألخوات مع البنات عصبة هلن ما فضل وليست هلن معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود رضي اهللا عنه يف بنت 
أقضي فيها بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للبنت النصف ولبنت االبن السدس وما بقي : وبنت ابن وأخت

  .فلألخت
  فصل

ناثهم لواحدهم السدس ولالثنني السدسان فإن كانوا أكثر من ذلك واإلخوة واألخوات من األم سواء ذكرهم وإ
  .فهم شركاء يف الثلث

  ـــــــ
إِِنِ {: ؛ لقوله سبحانه"واألخوات مع البنات عصبة كاإلخوة هلن ما فضل وليست هلن معهن فريضة مسماة: "مسألة

فشرط يف فرضها عدم الولد فاقتضى أن ال يفرض هلا مع }، َرَكاْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما َت
وجوده وملا سبق من حديث اهلزيل وهي فتيا ابن مسعود رضي اهللا عنه اليت قضى فيها بقضاء رسول اهللا صلى اهللا 

  .متفق عليه مبعناه، عليه وسلم
نني الثلث فإن كانوا أكثر من واإلخوة واألخوات من األم سواء ذكرهم وأنثاهم لواحدهم السدس ولالث: "فصل

ال َيْستَوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي {: ؛ لقوله سبحانه"ذلك فهم شركاء يف الثلث
َوأَنْفُسِهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً َوكُلّاً َوَعَد اللَُّه َسبِيلِ اللَِّه بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُِسهِْم فَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَالِهِْم 

  .يعين ولد األم بإمجاع أهل العلم ويف قراءة عبد اهللا وله أخ أو أخت من أم}، الُْحسَْنى

  باب احلجب
  باالبن وابنه واألب ويسقط ولد األب هبؤالء: يسقط ولد األبوين بثالثة

  ـــــــ
  باب احلجب



إِِن {: ألن اهللا سبحانه شرط يف توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه" باالبن وابنه واألب: األبوين بثالثة ويسقط ولد"
فلم جيعل هلا مسمى مع الولد وإمنا أخذت الفاضل عن }، اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما َتَرَك

وكذلك ابنه ألنه ابن ويسقطون باألب ألهنم يدلون به وكل من أدىل ، ط بتالبنات واالبن ال يفضل عنه شيء فتسق
  .بشخص سقط به إال ولد األم واجلدة جهة األب

؛ ملا روي عن علي رضي اهللا عنه عن النيب "وباألخ من األبوين"لذلك " ويسقط ولد األب هبؤالء الثالثة: "مسألة
وإن أعيان بين األم يتوارثون دون بين العالت الرجل يرث أخاه  أنه قضى بالدين قبل الوصية: صلى اهللا عليه وسلم

  .١أخرجه الترمذي. ألبيه وألمه دون أخيه ألمه
  ـــــــ

  .٢٠٩٤حديث رقم : رواه الترمذي يف الفرائض - ١

بالولد ذكرا أو أنثى وولد االبن واألب واجلد ويسقط اجلد : الثالث وباألخ من األبوين ويسقط ولد األم بأربعة
  .باألب وكل جد مبن هو أقرب منه

  ـــــــ
شرط يف : ألن اهللا سبحانه" بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد االبن واألب واجلد: ويسقط ولد األم بأربعة: "مسألة

فَِلكُلِّ َواِحٍد  َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَاللَةً أَوِ امَْرأَةٌ َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت{: توريثهم كون املوروث كاللة بقوله سبحانه
والكاللة من ال ولد له يف قول بعضهم ويف قول هو اسم ملن عدا الوالد والولد من الوارث ، ١} ِمْنُهَما السُُّدُس

  .فيدل على أهنم ال يرثون مع والد وال ولد
أمهات  ألنه يديل به كما تسقط اجلدات باألم لكوهنن" ويسقط اجلد باألب وكل جد مبن هو أقرب منه: "مسألة

يدلني هبا ويسقط ولد االبن باالبن ألنه يديل به إن كان أباه وإن كان عمه فهو أقرب منه فيكون أوىل باملرياث لقوله 
  .٢" ما أبقت الفروض فألوىل رجل ذكر: "صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
  .سورة النساء ١٢آية  - ١
  .سبق خترجيه - ٢

  باب العصبات
بذكر آخر إال الزوج واملعتقة وعصباهتا وأحقهم باملرياث أقرهبم وأقرهبم االبن مث ابنه وهم كل ذكر يديل بنفسه أو 

وإن نزل مث األب مث أبوه وإن عال ما مل يكن إخوة مث بنو األب مث بنوهم وإن نزلوا مث بنو اجلد مث بنوهم وعلى هذا 
  ال يرث بنو أب أعلى من بين أب أدىن منه وإن نزلوا

  ـــــــ
  تباب العصبا

ويسقط به من بعده " وهم كل ذكر يديل بنفسه أو بذكر آخر إال الزوج واملعتقة وعصباهتا وأحقهم باملرياث أقرهبم"
ألن اهللا سبحانه " وأقرهبم االبن وابنه وإن نزل" "ما أبقت الفروض فألوىل رجل ذكر: "لقوله عليه الصالة والسالم

؛ ألن سائر العصبات يدلون به "مث األب"والعرب تبدأ باألهم فاألهم }، ِدكُْمُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوال{: بدأ هبم بقوله



" مث بنو األب"فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم يف فصل أحوال اجلد " وإن عال ما مل يكن إخوة"مث اجلد أبو األب 
جد األب وهم أعمام األب " مث بنوهم وإن نزلوا مث بنو"وهم األعمام " مث بنوهم وإن نزلوا مث بنو اجلد"وهم اإلخوة 

؛ لقوله عليه "نزلت درجتهم" منه وإن"أقرب " ال يرث بنو أب أعلى من بين أب"مث بنوهم وإن نزلوا وكذلك أبدا 
  ".ما أبقت الفرائض فلألوىل رجل ذكر: "الصالة والسالم

عصبون أخواهتم وأوىل كل بين أب أقرهبم إليه فإن استوت درجاهتم فأوالهم من كان ألبوين وأربعة منهم ي
االبن وابنه واألخ من األبوين أو من األب ومن عداهم : وهم}، ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََييْنِ{ويقتسمون ما ورثوا 

ينفرد الذكور باملرياث كبين اإلخوة واألعمام وبنيهم وإذا انفرد العصبة ورث املال كله فإن كان معه ذو فرض بدأ 
، "أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر: "لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به وكان الباقي للعصبة

فللزوج النصف ولألم السدس ، فإن استغرقت الفروض املال سقط العصبة كزوج وأم وإخوة ألم وإخوة ألبوين
  م أخوات لكان هلن الثلثانولإلخوة لألم الثلث ويسقط اإلخوة لألبوين وتسمى املشتركة واحلمارية ولو كان مكاهن

  ـــــــ
  .للخرب" وأوىل كل بين أب أقرهبم إليه: "مسألة
  .حلديث علي رضي اهللا عنه" فإن استوت درجتهم فأوالهم من كان ألبوين: "مسألة
ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ {: ويقتسمون ما ورثوا"فيمنعوهنن الفرض " يعصبون أخواهتم"من الذكور " وأربعة: "مسألة

َوإِنْ كَانُوا إِخَْوةً رِجَاالً وَنَِساًء فَِللذَّكَرِ {: ؛ لقوله سبحانه"وهم االبن وابنه واألخ من األبوين أو من األب}، أُْنثََييْنِالْ
  .}َييْنَِوإِنْ كَانُوا إِْخَوةً رَِجاالً وَنَِساًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثَ{: وقوله سبحانه}، ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََييْنِ

ألن " كبين اإلخوة واألعمام وبنيهم"دون اإلناث " ينفرد الذكور باملرياث"عدا هؤالء من العصبات " ومن: "مسألة
  .أخواهتم من ذي األرحام

  ".ما أبقت الفروض فألوىل رجل ذكر: "لقوله عليه السالم" وإن انفرد العصبة ورث املال كله: "مسألة
فإن استغرقت "، للخرب" بة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبةوإذا اجتمع ذو فرض وعص: "مسألة

الفروض املال سقط العصبة كزوج وأم وإخوة ألم وإخوا ألب وأم أو ألب فللزوج النصف ولألم السدس ولألخوة 
رضي  ؛ ألن عمر"وتسمى املشتركة"؛ ألهنم عصبة وقد مت املال بالفروض "من األم الثلث وسقط اإلخوة من األبوين

هب أن : ؛ ألنه قيل"احلمارية"تسمى " و"اهللا عنه شرك بني ولد األم وولد األبوين يف الثلث فقسم بينهم بالسوية 
  .روي أن ذلك قيل لعمر بعدما أسقطهم فشرك بينهم، أباهم كان محارا فما زادهم ذلك إال قربا

؛ ألهنا عالت بثلثيها وهي أن "سمى أم الفروخولو كان مكاهنم أخوات كان هلن الثلثان وتعول إىل عشرة وت: "مسألة
يكون زوج وأم وإخوة ألم وأخوات ألبوين أو ألب أصلها من ستة فيكون للزوج النصف ثالثة ولألم سدس سهم 

  ولألخوة من األم الثلث سهمان ولألخوات الثلثان أربعة صارت عشرة

مبباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من وإذا كان الولد خنثى اعترب ، وتعول إىل عشرة وتسمى أم الفروخ
وكذلك احلكم يف ، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف مرياث ذكر ونصف مرياث أنثى، فرجه فهو امرأة

  .ديته وجراحه وغريمها وال ينكح حبال
  ـــــــ

فيه عالمات الذكور أو عالمات وينقسم إىل مشكل وغريه فالذي تتنب " وإذا كان الولد خنثى اعترب مبباله: "فصل 



: اإلناث فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو امرأة ليس مبشكل والذي ال عالمة فيه مشكل فيعترب مبباله قال ابن املنذر
فهو "إن بال من حيث يبول الرجل ، أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن اخلنثى يورث من حيث يبول

يورث اخلنثى : "ويف حديث عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، "فهو امرأة"رأة حيث تبول امل" رجل وإن بال من
وألن خروج البول أعم العالمات ألهنا توجد من الصغري والكبري وسائر العالمات إمنا توجد بعد ". من حيث يبول

صف مرياث ذكر فإن بال منهما مجيعا واستويا فهو مشكل له ن"الكرب مثل نبات اللحية وخروج املين واحليض 
قاله ابن عباس وألن حالتيه تساويا فوجب التسوية بني حكمهما كما لو تداعى نفسان دارا ". ونصف مرياث أنثى

يعين أنه إذا قتل خطأ وجب فيه نصف دية ذكر ونصف دية " وكذلك احلكم يف ديته"، يف أيديهما وال بينة هلما
  .جل فينكح امرأة وال امرأة فتنكح رجال؛ ألنه ليس بر"وكذلك جراحه وال ينكح حبال"، أنثى
، فإن كان مع اخلنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان وللذكر أربعة وللخنثى ثالثة: مسألة

تعمل املسألة على أنه ذكر مث على أنه أنثى مث تضرب إحدى املسألتني يف األخرى إن تباينتا أو : وقال أصحابنا
مث تضرب ذلك يف اثنني ألجل احلالني فما بلغ ، جتتزئ بإحدامها إن متاثلتا أو بأكثرمها إن تناسبتا وفقهما إن اتفقتا أو

. أحدمها أن جتمع سهام كل واحد من املسألتني مث تدفع إليه نصف ذلك: فمنه تصح مث لك يف القسمة طريقان
ية أو يف وفقها وما له من مسألة األنوثية يف أن نضرب ما ألحدمها من مسألة الذكورية يف مسألة األنوث: الطريق الثاين

مسألة الذكوربة أو يف وفقها وإن متاثلتا مجعت ما له منهما وإن تناسبتا فله نصيبه من أكثرمها بغري ضرب ونصيبه من 
ة ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنني ومسألة األنوثي: أقلهما مضروبا يف خمرج نسبة إحدامها إىل األخرى مثاله

فإذا أردت القسمة فقل لو كان اخلنثى ذكرا كان له ، من ثالثة تضرهبا يف اثنني تكن ستة مث يف اثنني تكن اثين عشر
وستة إذا كان ذكرا فله نصف ، ستة ولو كان أنثى كان له أربعة فله نصفهما مخسة ولالبن مثانية لو كان اخلنثى أنثى

لذكورية سهم يف مسألة األنوثية ثالثة وله سهم من مسألة األنوثية ذلك سبعة وبالطريق األخرى للخنثى من مسألة ا
وكذلك يفعل يف االبن وإمنا كان كذلك ألن لالبن النصف بيقني وللخنثى ، يف مسألة الذكورية اثنان صار له مخسة

ربعة ولألنثى وكان الثوري يف هذا الفصل جيعل للذكر أ، الثلث بيقني يبقى سهمان يتداعياهنما فتقسم بينهما نصفني
فإن كان ابن وولد خنثى فهي من سبعة وإن كانت بنت وولد خنثى فهي من مخسة فإن كان ، اثنني وللخنثى ثالثة

  .معهم عم فله السدس وهو قول ال بأس به

  باب ذوي األرحام
م ما فإن هل، وهم كل قرابة ليس بعصبة وال ذي فرض وال مرياث هلم مع عصبة وال ذي فرض إال مع أحد الزوجني

  فضل عنه من غري حجب وال معاولة
  ـــــــ
  باب ذوي األرحام

ولد البنات وولد األخوات وبنات اإلخوة : وهم أحد عشر صنفا" وهم كل قرابة ليس بذي فرض وال عصبة"
وكل ، وبنات األعمام وبنو اإلخوة من األم والعم من األم والعمات من مجيع اجلهات واألخوال واخلاالت وأبو األم

وال مرياث هلم مع "، دة أدلت بأب بني أمني أو بأب أعلى من اجلد فهؤالء ومن أدىل هبم يسمون ذوي األرحامج
ويقسم الباقي بينهم ، "ذي فرض وال عصبة إال مع أحد الزوجني فإن هلم ما فضل عنه من غري حجب وال معاولة

فال حيجبان بذوي األرحام وهم غري منصوص ، كما لو انفردوا ألن اهللا سبحانه فرض للزوج والزوجة ونص عليهما



كما لو انفردا وقيل يقسم بينهم ، للزوج النصف والباقي بينهما نصفان، زوج وبنت بنت وبنت أخ: عليهم مثاله
مث يفرض للزوج فرضه كامال من غري حجب ، على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجني على احلجب والعول

للزوج الربع وللبنت سهمان : نهم على قدر سهامهم ومثاله يف هذه املسألة أن تقولوال عول مث يقسم الباقي بي
ولبنت األخ سهم مث تفرض للزوج النصف والنصف اآلخر بينهما على ثالثة وتصح من ستة وإمنا يقع اخلالف يف 

زوجة وابنتا ، رقوأما إن أدىل مجيعهم بذي فرض أو عصبة فال ف، مسألة فيها من يديل بذي فرض ومن يديل بعصبة
ابنتني وابنتا أختني للزوجة الربع ولبنيت االبنتني ثلثا الباقي والباقي لبنيت األختني تصح من مثانية وعلى القول اآلخر 

تصح من ستة ومخسني للزوجة ربعها أربعة عشر ولبنيت البنتني اثنان وثالثون واألخريني عشرة أصلها من أربعة 
ني الثلثان ولبنيت األختني مخسة مث تدفع للزوجة الربع وتقسم الباقي على سهام املدىل وعشرين للزوجة الثمن وللبنت

هبم وهي أحد وعشرون للبنتني ستة عشر ولألختني مخسة فاألحد وعشرون ثالثة أرباع فكملها بأن تزيد عليها ثلثها 
وعشرين صارت ستة ومخسني  سبعة صارت مثانية وعشرين إال أن مخسة على األختني ال تصح فتضرهبا يف مثانية

  ].للزوجة ربعها أربعة عشر ولبنيت البنتني اثنان وثالثون ولآلخرين عشرة[

ويرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم مبنزلة من أدىل به فولد البنات وولد بنات االبن واألخوات مبنزلة أمهاهتم 
والعم من األم كاألب واألخوال واخلاالت وأبو  وبنات اإلخوة واألعمام وبنو اإلخوة من األم كآبائهم والعمات

فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إىل الوارث أحقهم فإن استووا قسمت املال بني ، األم كاألم
فلو ، من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم ملن أدىل به وساويت بني الذكور واإلناث إذا استوت جهاهتم منه

قسمت املال بني البنات على ثالثة مث جعلته ألوالدهن ، وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى خلف ابن بنت
وإن خلف ثالث عمات متفرقات ، لالبن الثلث وللبنت الثلث ولالبن والبنت األخرى الثلث الباقي بينهما نصفني

  وثالث خاالت متفرقات فالثلث بني اخلاالت على مخسة
  ـــــــ

بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم مبنزلة من أدىل به فولد البنات وبنات االبن واألخوات كأمهاهتم  ويورثون: "مسألة
واألخوال "وعنه كالعم ". وبنات اإلخوة واألعمام وولد اإلخوة من األم كآبائهم والعمات والعم من األم كاألب

ل أن العمة مبنزلة العم أنه روي عن علي مث جيعل نصيب كل وارث ملن أدىل به ودلي، "واخلاالت وآباء األم كاألم
العمة : "ودليل أهنا مبنزلة األب ما روى اإلمام أمحد بإسناده عن الزهري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وألن األب أقوى جهاهتا فنزلت مبنزلته ". مبنزلة األب إذا مل يكن بينهما أب واخلالة مبنزلة اخلال إذا مل يكن بينهما أم
ما أن بنت األخ تديل بأبيها ال بأخيها وبنت العم تديل بأبيها ال بأخيها وقد قيل العمة مبنزلة اجلد وقيل مبنزلة اجلدة ك

فاألب والعم أخواها واجلد واجلدة أبواها والصحيح : وإمنا صار هذا االختالف إلدالئها بأربعة جهات وارثات
  .األول ملا سبق

خالة وأم أيب أم املرياث : مثاله" اعدا من جهة واحدة فأسبقهم إىل الوارث أحقهمفإن كان معهم اثنان فص: "مسألة
  .للخالة ألهنا تلقي األم بأول درجة

وإن استووا قسمت املال بني من أدلوا به وسويت بني الذكر واألنثى إذا استوت جهاهتم منه فلو خلف ابن : "مسألة
ملال بني البنات على ثالثة مث جعلته ألوالدهن لالبن الثلث بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت ا

وإمنا استوى ، أصلها من ثالثة وتصح من ستة" وللبنت الثلث ولالبن والبنت األخرى الثلث الباقي بينهما نصفني
نه الذكر واألنثى من ذوي األرحام يف املرياث؛ ألهنم يرثون بالرحم احملض فاستوى الذكر واألنثى كولد األم وع



ألن مرياثهم يعترب بغريهم فال جيوز محلهم على ذوي الفروض؛ ألن ذوي األرحام } ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ{
يأخذون املال كله وال على العصبة البعيد ألن ذكرهم ينفرد باملرياث دون اإلناث فثبت أهنم يعتربون باألقرب من 

بذوي الفروض وإمنا يأخذون كل املال بالفرض والرد وهذا إذا كان أبوهم العصبات وجياب عن هذا بأهنم معتربون 
  .واحدا

وإن اختلفت جهات ذوي األرحام نزلت البعيد حىت يلحق ، والثلثان بني العمات على مخسة وتصح من مخسة عشر
  .البنوة واألمومة واألبوة: واجلهات ثالث. بوارثه مث قسمت على ما ذكرنا

  ـــــــ
روي ذلك عن عثمان ، يسوى بينهم إال اخلال واخلالة فإن للخال الثلثني وللخالة الثلث: وقال اخلرقي وأمهم واحدة

فإن خلف ثالث عمات متفرقات وثالث خاالت متفرقات فالثلث بني اخلاالت على مخسة "، بن عفان رضي اهللا عنه
للخاالت سهم وللعمات سهمان إال : ؛ ألن أصلها من ثالثة"والثلثان بني العمات على مخسة وتصح من مخسة عشر

أن سهم اخلاالت بينهن على مخسة ألهنن أخوات األم للخالة اليت من قبل األب واألم ثالثة وللخالة اليت من قبل 
األب سهم ولألخرى سهم بالفرض والرد وسهم على مخسة ال يصح وكذا العمات من أخوات األب والثلثان 

بالفرض والرد فصارت سهامهن كأهنا رؤوس تنكسر عليها سهامها ومخسة جتزئ  بينهن على حنو الثلث بني اخلاالت
للخاالت مخسة على ثالثة لليت من قبل األب : عن مخسة فتضرب مخسة يف أصل املسألة وهي ثالثة تكن مخسة عشر

ن لليت من قبل األب واألم ستة ولألخرى سهما: ولألخرى سهم وللعمات عشرة، واألم ثالثة ولألخرى سهم
  ولألخرى سهمان

بنت : مثاله". وإن اختلفت جهات ذوي األرحام نزلت البعيد حىت يلحق بوارثه مث قسمت على ما ذكرنا: "مسألة
بنت وابن أخت وثالث خاالت مفترقات فبنت البنت مبنزلة البنت هلا النصف وابن األخت مبنرلة أمه له النصف 

على مخسة وتصح من مخسة وثالثني وإن كان معهم عمه  والثالث خاالت أخوات األم هلن نصف السدس بينهن
أخذت الباقي وأسقطت ابن األخت ألهنا مبنزلة األب وهو يسقط اإلخوة ومن نزل العمة عما جعل هلا الباقي البن 
األخت ألهنا مع البنت عصبة وهي أقرب من العم ومن نزهلا جدا صحت من تسعني للخاالت السدس على مخسة 

خت والعمة على ثالثة فتضرب ثالثة يف مخسة عشر مث يف ستة تكن تسعني ومن نزهلا جدة مل يعطها والثلث بني األ
  .شيئا ألن اخلاالت مبنزلة األم وهي تسقط اجلدة

وذكرها أبو اخلطاب مخسة زاد العمومة واألخوة أما العمومة فال " البنوة واألمومة واألبوة: واجلهات ثالث: "مسألة
وقد روي عن اإلمام أمحد ، لنا إهنا جهة أفضى إىل تقدمي بنت العمة وإن بعدت على بنت العمتصلح جهة ألنا لو ق

فإن العم فرع لألب وبه قرب إىل ، خالفه ويفضي إىل إسقاط بنت العم من األبوين ببنت العم من األم وهذا بعيد
إسقاط بنت األخ ببنت العمة وبنت  امليت فهو كاجلد وكاجلدة مع األم وأما األخوة فلو قلنا إهنا جهة ألفضى إىل

  العم وإن بعدت فال تكون جهة واهللا أعلم ذكر ذلك شيخنا يف املذاكرة

  باب أصول املسائل
فالنصف من اثنني والثلث والثلثان من ثالثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع : وهي سبعة

وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إىل  ،النصف من مثانية فهده األربعة ال عول فيها
وإن كان مع الربع أحد هذه الثالثة فهي من اثين عشر وتعول إىل سبعة عشر وإن كان مع الثمن سدس أو ، عشرة



  .ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إىل سبعة وعشرين
  ـــــــ

  باب أصول املسائل

من اثنني والثلث والثلثان من ثالثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن "وحده " فالنصف: وهي سبعة"
وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ، وحده أو مع النصف من مثانية فهذه األربعة ال عول فيها

وإن كان مع ، عشر وإن كان مع الربع أحد هذه الثالثة فهي من اثين عشر وتعول إىل سبعة، ستة وتعول إىل عشرة
ومجلة ذلك أن الفروض يف كتاب اهللا ، "الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إىل سبعة وعشرين

أربعة ال تعول : وهي خترج من سبعة أصول، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس: ستة وهي نوعان
اجتمع معه فرض من جنسه فأصلها من خمرج أقلهما؛ ألن  وثالثة تعول ألن كل فرض انفرد فأصله من خمرجه وإن

خمرج الكبري داخل يف خمرج الصغري فإن اجتمع معه فرض من غري جنسه ضربت خمرج أحدمها يف خمرج اآلخر إن مل 
يتوافقا فما ارتفع فهو أصل هلما أو وفق أحدمها يف مجيع األجزاء إن توافقا فلذلك صارت األصول سبعة كما 

وإن اجتمع مع الفرض من ، ألربعة األول ال تعول ألن العول فرع ازدحام الفروض وال يوجد ذلك ها هنافا، ذكرنا
غري جنسه كالنصف جيتمع معه أحد الثالثة السدس أو الثلث أو الثلثان فأصلها من ستة ألنك إذا ضربت خمرج 

وإن اجتمع مع الربع أحد ، ض فيهالنصف يف خمرج الثلث صارت ستة ويدخل العول ىف هذا األصل الزدحام الفرو
، الثالثة فأصلها من اثين عشر ألنك إذا ضربت خمرج الربع يف خمرج الثلث أو وفق خمرج السدس كانت اثين عشر

ومعىن ، وتعول هذه األصول الثالثة، وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين ملا ذكرناه
وطريق العمل فيها أن تأخذ لكل واحد فرضا من أصل مسألته ، ضيق املال عنهاالعول نقص الفروض الزدحامها و

مث جتمع السهام كلها فتقسم املال عليها فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه كما تصنع يف الوصايا 
 تعول وإذا ثبت هذا فأصل ستة يتصور عوله إىل عشرة وال، الزائدة على الثلث ويف قسمة مال املفلس على ديونه

للزوج النصف ثالثة ولألخت لألبوين ثالثة : أوالد زوج وأخت ألبوين وأخت ألب: ومثاله، إىل أكثر منها
عالت إىل سبعة فإن كان مكان األخت من األب أم فلها الثلث فتعول إىل مثانية فإن كان معها ، ولألخت ألب سهم

عالت إىل عشرة وأصل اثين عشر تعول إىل سبعة وإن كان األخوات ستا ، ثالث أخوات مفترقات عالت إىل تسعة
زوج وأم وابنتان أصلها من اثين عشر وتعول إىل ثالثة عشر فإن كان معهم أب عالت إىل : ومثاله، عشر ال غري

، مخسة عشر فإن كن ثالث زوجات وجدتني وأربع أخوات ألم ومثانية ألب عالت إىل سبعة عشر لكل واحدة سهم
زوجة وأبوان وابنتان لالبنتني : ومثاله، ول إىل سبعة وعشرين وال تعول إىل أكثر من ذلكوأصل أربعة وعشرين تع

الثلثان ستة عشر ولكل واحد من األبوين السدس أربعة وللزوجة الثمن ثالثة وتسمى البخيلة لقلة عوهلا وتسمى 
  .مضى يف خطبتهصار مثنها تسعا و: املنربية؛ ألن عليا رضي اهللا عنه سئل عنها على املنرب فقال

  باب الرد
وإن مل تستغرق الفروض املال ومل يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إال الزوجني فإن اختلفت 

  فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة
  ـــــــ

  باب الرد



فإن كان املردود " جنيإذا مل تستغرق الفروض املال ومل يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إال الزو"
عليه واحدا أخذ املال كله بالفرض والرد كأم وجد أو بنت أو أخت وإن كانوا مجاعة من جنس واحد كجدات 

فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من "وأخوات قسمته عليهم على عددهم كالبنني واإلخوة وسائر العصبات 
للبنت النصف ثالثة ولألم السدس سهم فتصح من أربعة بنت وأم : مثاله، "ستة مث جعلت سهامهم أصل مسألتهم

؛ ألهنا أصل مسألتهم "فإن انكسر على فريق منهم ضربته يف عدد سهامهم"وإن كانت أخت وجدة فكذلك 
األول أصل اثنني كجدة وأخ من أم للجدة السدس ولألخ السدس : وتنحصر مسائل أهل الرد يف أربعة أصول

وإن كانت اجلدات ثالثا فلهن سهم ال ينقسم ، ليهما فيصري لكل واحد نصف املالأصلها من اثنني يقسم املال ع
عليهن أضرب عددهن يف أصل املسألة وهو اثنان فتصري ستة لألخ من األم النصف ثالثة وهلن ثالثة لكل واحدة 

ألم فإن كان  أم وأخ من أم من ثالثة لألم سهمان ولألخ سهم ومثله أم وأخوات: سهم الثاين أصل ثالثة مثاله
وهي ثالثة تكن تسعة ومنها تصح جدة وأختان ألم الثالث أصل أربعة ، اإلخوة ثالثا ضربت عددهم يف أصل املسألة

بنتان وأختان وأخت ألبوين وأخت ألب أو ألم بنت وبنت ابن فإن كانت بنات االبن أربعا فلهن سهم ال ينقسم 
ة عشر ومنها تصح جدة وبنت جدة وأخت األصل الرابع عليهن أضرهبن يف أصل مسألتهن وهو أربعة تكن ست

أصل مخسة أم وأخت ألبوين أخت ألبوين وأخت ألم وجدة أخت ألب وجدة وأخت ألم بنت وبنت ابن وأم أو 
  .جدة ثالث أخوات مفترقات

مث جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم فإن انكسر على بعضهم ضربته يف عدد سهامهم وإن كان معهم أحد 
وجني أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد فإن انقسم وإال ضربت مسألة الرد الز

  يف مسألة الزوج مث تصحح بعد ذلك على ما سنذكره
  وليس يف مسألة يرث فيها عصبة عول وال رد

  ـــــــ
مسألته على مسألة أهل الرد وإن كان معهم أحد الزوجني أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت باقي : "مسألة

: زوجة وأم وأخت ألم: مثاله". فإن انقسم وإال ضربت مسألة الرد يف مسألة الزوج مث تصحح على ما سنذكره
للزوجة الربع سهم ويبقى ثالثة على فريضة أهل الرد وهي ثالثة فيصح اجلميع من أربعة زوجة وأم وأخوان ألم 

ومنها ، سهام األخوة عليهم فيضرب عددهم يف أربعة تكن اثين عشر كذلك زوجة وأم وثالث إخوة ألم ال تصح
، تصح وإن مل تنقسم فأصل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد فاضرب فريضة أهل الرد يف فريضة أحد الزوجني
ه فما بلغ فإليه تنتقل املسألة فإذا أردت القسمة فألحد الزوجني فريضة أهل الرد ولكل واحد من أهل الرد سهام

من مسألته مضروبة يف فاضل فريضة الزوج فما بلغ فهو له إن كان واحدا وإن كانوا مجاعة قسمته عليهم فإن مل 
أحدها زوج : وتصح على ما يأيت وينحصر ذلك يف مخسة أصول، ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت إليه املسألة

هم على مسألة الرد وهي اثنان فاضرهبا يف اثنني وجدة وأخ ألم للزوج النصف أصلها من اثنني للزوج سهم يبقى س
زوجة وجدة وأخ ألم أصلها من أربعة للزوجة الربع يبقى ثالثة على اثنني ال تصح تضرهبا : األصل الثاين. تكن أربعة

مسألة الزوج من أربعة للزوج سهم يبقى : يف أربعة فتصري مثانية وألصل الثالث زوج وبنت وبنت ابن وأم أو جدة
ة على أربعة ال تصح فتضرهبا يف أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح األصل الرابع زوجة وبنت وبنت ابن وأم أو ثالث
مسألة الزوجة من مثانية مث تنتقل إىل اثنني وثالثني األصل اخلامس زوجة وبنت وبنت ابن وجدة أصلها من : جدة

أربع : مثاله، منهم ضربته فيما انتقلت إليه املسألة مثانية مث تنتقل إىل أربعني ويف مجيع ذلك إذا انكسر على فريق



للزوجات فريضة الرد مخسة : زوجات وإحدى وعشرون بنتا وأربع عشرة جدة أصلها من مثانية وتنتقل إىل أربعني
ال تصح عليهن وال توافق عددهن وللبنات أربعة أسهم من فريضة الرد مضروبة يف فاضل فريضة الزوجات وهي 

ية وعشرين توافق عددهن باألسباع فريجعن إىل اثنني واالثنان يدخالن يف عدد الزوجات؛ ألهنن سبعة تكن مثان
ضعفهن فتضرب أربعة يف ثالثة تكن اثين عشر يف أربعني تكن أربعمائة ومثانني ومنها تصح فإذا أردت القسمة فكل 

  .من له شيء من أربعني مضروب يف اثين عشر فما بلغ فهو نصيبه
ألن العصبة إذا انفرد أخذ املال كله وإن كان معه أحد من " س يف مسألة يرث فيها عصب عول وال ردولي: "مسألة

  .أصحاب الفروض أخذ الباقي إن فضل عن الفروض فال يبقى رد

  باب تصحيح املسائل
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضرب عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم يف أصل مسألتهم أو عوهلا إن عالت أو 

قصها إن نقصت مث يصري لكل واحد منهم مثل ما كان جلميعهم أو وفقه وإن انكسر على فريقني فأكثر وكانت ن
  مماثلة أجزأك أحدمها
  ـــــــ

  باب تصحيح املسائل

إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم يف أصل مسألتهم أو عوهلا إن عالت أو "
زوج وأم وثالثة إخوة أصلها : مثاله".  لكل واحد منهم مثل ما كان جلماعتهم أو وفقهنقصها إن نقصت مث يصري

من ستة للزوج النصف ثالثة ولألم السدس سهم يبقى لإلخوة سهمان ال ينقسم عليهم وال يوافق فاضرب عددهم 
بثالثة ولإلخوة سهمان يف يف أصل املسألة تكن مثانية عشر سهما للزوج ثالثة يف ثالثة بتسعة ولألم سهم يف ثالثة 

ثالثة ستة لكل واحد سهمان فما كان جلماعتهم صار لواحدهم فإن كان اإلخوة أربعة وافقهم سهامهم بالنصف 
فتضرب نصفهم وهو اثنان يف املسألة تكن اثين عشر وعند القسمة تضرب سهام كل واحد من ستة يف اثنني ألنه 

  .وفق عددهم وهو جزء السهم
أحدها أن يكونا متماثلني كثالثة وثالثة فيجزئك : مل خيل من أربعة أقسام" كسر على فريقني فأكثروإن ان: "مسألة

ثالثة إخوة ألم وثالثة ألب لولد األم الثلث والثلث الباقي لولد األب أصلها من : مثاله، ضرب أحدمها يف املسألة
وافق فتضرب أحد العددين يف أصل املسألة ثالثة وسهم على ثالثة ال ينقسم وسهمان على ثالثة ال ينقسم وال ي

لولد األم ثالثة وستة لإلخوة لألب ولو كان ولد األب ستة وافقتهم سهامهم بالنصف فريجع عددهم : تصري تسعة
أن يكون العددان متناسبني وهو أن ينسب أحدمها إىل اآلخر : القسم الثاين. إىل ثالثة وكان العمل فيها كما سبق

جدتان وأربعة إخوة ألب للجدتني : مثاله، نصفه أو ثلثه فيجزيك ضرب األكثر منهما يف املسألةجبزء من أجزائه ك
السدس ولإلخوة ما بقي أصلها من ستة وعددهم ال يوافق سهامهم وعدد اجلدات نصف عدد اإلخوة فاجتزئ 

يف أربعة وعشرين لكل  باألكثر وهو أربعة تضرهبا يف ستة تكن أربعة وعشرين سهما للجدات أربعة ولإلخوة مخسة
ولو كان عدد اإلخوة عشرين لوافقت سهامهم باألمخاس فريجع عددهم إىل أربعة يدخل فيها عدد ، واحد مخسة

أن يكون العددان متباينني تضرب بعضها يف : القسم الثالث. اجلدات فتضرب األربعة يف ستة تكن أربعة وعشرين
أم وثالثة إخوة ألم وأربعة إخوة ألب أصلها من ستة : مثاله. سهمبعض فما بلغ ضربته يف املسألة ويسمى جزء ال



ولولد األم سهمان ال يوافقهم ولولد األب ثالث كذلك فهما متباينان فتضرب أحدمها يف اآلخر تكن اثين عشر مث 
  يف أصل املسألة تكن اثنني وسبعني مث كل من

بعض وإن توافقت ضربت وفق أحدمها يف اآلخر مث  وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها فإن تباينت ضربت بعضها يف
وفقت بني ما بلغ وبني الثالث وضربته أو وفقه يف الثالث مث ضربته يف املسألة مث كل من له شئ من املسألة مضروب 

  .يف العدد الذي ضربته يف املسألة
  ـــــــ

ن العددان متفقني بنصف أو ثلث أو القسم الرابع أن يكو. له شيء من ستة مضروب يف اثين عشر فما بلغ فهو له
أربع جدات وستة إخوة يتفقان : مثاله، ربع فيجزئك ضرب وفق أحدمها يف اآلخر فما بلغ ضربته يف املسألة

وإن كان ، بالنصف فيضرب نصف أحدمها يف مجيع اآلخر يكن اثين عشر تضرهبا يف املسألة تكن اثنني وسبعنب
أحدمها أن تضرب : ة واثين عشر فهذا يسمى املوقوف ويف عمله طريقانالكسر على ثالثة أعداد كثمانية وعشر

وفق أحد العددين يف مجيع اآلخر مث ما بلغ وافقت بينه وبني الثالث مث ضربت وفق أحد العددين يف مجيع اآلخر فما 
مث ، مها إىل وفقيهمابلغ ضربته يف املسألة الطريق الثاين أن يقف واحد من الثالثة مث توافق بينه وبني اآلخر مث ترد

تعمل يف الوفقني عملك يف العددين األصليني إن كانا متماثلني اجتزئت بأحدمها وإن كانا متناسبني اجتزئت بأكثرمها 
وإن كانت متوافقني ضربت وفق أحدمها يف مجيع اآلخر مث يف املوقوف ، وإن كانا متباينني ضربت أحدمها يف اآلخر

ست جدات وتسع بنات ومخسة : مثاله. يف أصل املسألة فما بلغ فمنه تصح املسألة فما بلغ فهو جزء السهم تضربه
عشر عما بالطريق األول يوافق من الستة والتسعة فتضرب ثلث أحدمها يف اآلخر تكن مثانية عشر توافق بينهما 

وقف الستة وبالطريق الثاين ت. وبني اخلمسة عشر وتضرب ثلث أحدمها يف اآلخر تكن تسعني وهو جزء السهم
وتوافق بينهما وبني التسعة فترجع إىل ثالثة مث توافق بينهما وبني اخلمسة عشر فترجع إىل مخسة مث تضرب ثالثة يف 

مخسة تكن مخسة عشر مث يف ستة املوقوفة تكن تسعني مث تضرب تسعني يف ستة وهي أصل املسألة تصري مخسمائة 
  .وأربعني

  باب املناسخات
  يت حىت مات بعض ورثته وكان ورثة الثاين يرثونه علىإذا مل تقسم تركة امل
  ـــــــ
  باب املناسخات

إذا مل تقسم تركة امليت حىت مات بعض ورثته وكان ورثة الثاين يرثونه على حسب مرياثهم من األول قسمت "
ات بنت بنت مث أربعة بنني وثالث بنات م: مثاله. وذلك بأن يكونوا عصبة هلما، "التركة على ورثة الثاين وأجزأك

ابن مث بنت أخرى مث ابن آخر وبقي ابنان وبنت فاقسم املسألة على مخسة وكذلك تقول يف أبوين وزوجة وابن 
  وبنتني مات ابن مث ماتت الزوجة مث ماتت بنت مث مات األب مث األم فقد صارت املواريث كلها بني االبن

أجزأك وإن اختلف مرياثهم صححت مسألة الثاين حسب مرياثهم من األول قسمت التركة على ورثة الثاين و
وقسمت عليها سهامه من األوىل فإن انقسم صحت املسألتان مما صحت منه األوىل وإن مل تنقسم ضربت الثانية أو 
وفقها يف األوىل مث كل من له شئ من األوىل أخذه مضروبا يف الثانية أو وفقها ومن له شئ يف الثانية أخذه مضروبا 



  .امليت الثاين أو وفقها مث تفعل فيما زاد من املسائل كذلك أيضايف سهام 
  ـــــــ

  .والبنت الباقيني ثالثا واستغنيت عن عمل املسائل
وإن اختلف مرياثهم صححت مسألة الثاين وقسمت عليها سهامه من األوىل فإن انقسم صحت املسألتان : "مسألة

أو وفقها يف األوىل مث كل من له شيء من األوىل مضروب يف  مما صحت منه األوىل وإن مل تنقسم ضربت الثانية
وفقها مث "أو يف " امليت الثاين"اليت مات عنها " وفقها ومن له شيء من الثانية مضروب يف السهام"يف " الثانية أو

نية من أم وعم مات العم عن بنت وعصبة األوىل من ثالثة والثا: مثال ما يصح". تفعل فيما زاد من املسائل كذلك
ثالث أخوات مفترقات ماتت األخت ، اثنني وله من األوىل سهمان تصح على مسألته فصحت املسألتان من ثالثة

أم وابنان وبنت مات أحد االبنني : ومثال ما يوافق، من األبوين خلفت ابنني ومن خلفت تصح املسألتان من مخسة
دته وأخاه وأخته فمسألتهم من مثانية عشر يوافق وخلف من خلف األوىل من ستة لالبن منها سهمان وقد خلف ج

لألم من األوىل سهم يف : سهميه بالنصف فاضرب نصف املسألة وهو تسعة يف األوىل وهي ستة تكن أربعة ومخسني
تسعة وفق الثانية وهلا من الثانية ثالثة يف سهم صارت اثين عشر ولالبن الباقي سهمان يف تسعة ومن الثانية عشرة يف 

زوج وأم وست أخوات مفترقات ماتت : ومثال ما ال يوافق، ار له مثانية وعشرون وألخته أربعة عشرسهم ص
والثانية من ستة وتصح من ستني وإن مات ثالث ، إحدى األختني من األم وخلفت من خلفت األوىل من عشرة

، ث مما صحت منه األوليانفصحح مسألته مث انظر ما صار له من األوليني فإن انقسم على مسألته فقد صحت الثال
وإن مل تنقسم وإال ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه األوليان وعملت على ما ذكرنا وكذلك تصنع يف 

  .الرابع واخلامس وما بعده

  باب موانع املرياث
  اختالف الدين فال يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول: أحدها : وهي ثالثة

  ـــــــ
  باب موانع املرياث

  أحدها اختالف الدين فال يرث أهل ملة أهل ملة أخرى؛ لقول رسول: هي ثالثةو"

ال : "؛ ولقوله صلى اهللا عليه وسلم "ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ث العبد أحدا وال له مال الرق فال ير: الثاين. واملرتد ال يورث أحدا وإن مات فماله يفء". يتوارث أهل ملتني شىت

  يورث ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من احلرية
  ـــــــ

  .١متفق عليه من حديث أسامة ابن زيد". ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بت له حكم الدين الذي ينتقل إليه فريث ألنه ليس مبسلم فريث املسلمني وال يث" واملرتد ال يورث أحدا: "مسألة

يف بيت مال املسلمني وهو قول ابن عباس وعن اإلمام أمحد ما يدل " فإن مات فماله يفء. "أهله وال يرثه أحد لذلك
، على أنه لورثته من املسلمني روي ذلك عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وعلي وابن مسعود رضي اهللا عنهما

وعنه ألهل دينه الذي ، موته فريثونه حني ارتد وينتقل إليهم بردته كما ينتقل مرياث امليت مبوتهوألن ردته مبنزلة 



والصحيح األول ملا سبق من احلديث وألنه ، اختاره ألنه صار إىل دينهم فريثونه كما يرثون من كان أصليا يف دينهم
ذي اكتسبه يف حال ردته وال يصح جعله ألهل أو مال مرتد فال يورث كال، كافر فال يرثه املسلم كالكافر األصلي

  .دينه ألنه ال يرثهم فال يرثونه كغريهم من أهل األديان
ومن ، وقد أمجعوا على أنه ال يورث فإنه ال مال له يورث عنه" الرق فال يرث العبد أحدا وال له مال يورث: الثاين"

من باع : "لكه عن الرقبة بدليل قوله عليه السالمقال ميلك بالتمليك فملكه غري مستقر يزول إىل سيده إذا زال م
وأكثرهم على أنه ال يرث روي ذلك عن علي وزيد وحكي عن ". عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشترطه املبتاع

، طاووس أنه يرث ويكون لسيده كما لو أوصى له ولنا أن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كاملرتد
  .صية فإهنا تصح ملواله واملرياث ال يصح ملواله فافترقاويفارق الو

؛ ملا روى عبد اهللا بن أمحد بإسناده عن "ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من احلرية: "مسألة
فإذا . ٢" يرث ويورث على مقدار ما عتق منه: "ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف العبد يعتق بعضه

ف أما وبنتا نصفها حر وأبا حرا فللبنت بنصف حريتها نصف مرياثها وهو الربع ولألم مع حريتها ورق البنت خل
الثلث والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها حبريتها عن السدس فبنصف حريتها حتجبها عن نصفه ويبقى هلا الربع 

  ن شئت نزلتهم أحواالوإ، لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي لألب
  ـــــــ

  .١حديث رقم : ومسلم يف الفرائض. ٦٧٦٤حديث رقم : رواه البخاري يف الفرائض - ١
  .باب دية املكاتب -٣٧: رواه النسائي يف القسامة - ٢

فال  القتل فال يرث القاتل املقتول بغري حق وإن قتله حبق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه: الثالث 
  مينع مرياثه

  ـــــــ
، إن كانتا حرتني فاملسألة من ستة للبنت النصف ثالثة ولألم السدس سهم والباقي لألب: فتقول، كتنزيل اخلناثي

وإن كانتا رقيقتني فاملال لألب وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف وإن كانت األم وحدها حرة فلها الثلث 
 األربعة األحوال تكن أربعة وعشرين لألم ثالثة وهي الثمن وللبنت ستة وهي وكلها تدخل يف الستة تضرهبا يف

  .الربع والباقي لألب وترجع باالختصار إىل مثانية
مسعت رسول اهللا : ؛ ملا روى اإلمام أمحد ومالك عن عمر قال"القتل فال يرث القاتل املقتول بغري حق: والثالث"

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا ، ١" شيءليس لقاتل : "صلى اهللا عليه وسلم يقول
من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروامها ابن عبد الرب يف كتابه وروى ابن عباس قال، عليه وسلم حنوه

، إلمام أمحدرواه ا، "قتل قتيال فإنه ال يرثه وإن مل يكن له وارث غريه وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل مرياث
وأمجعوا على أن قاتل ، وألن توريث القاتل يفضي إىل تكثري القتل ألن الولد رمبا استعجل موت مورثه ليأخذ ماله
وأكثرهم يرى أن القاتل ، العمد ال يرث إال شيئا شاذا يروى عن سعيد بن املسيب وابن جبري وهو رأي اخلوارج

الصحابة وورثه قوم من املال دون الدية؛ ألن مرياثه ثابت بالكتاب  القتل اخلطأ ال يرث املقتول روي عن مجاعة من
والسنة خصص منه قاتل العمدة باإلمجاع فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضى املنصوص ولنا األحاديث؛ وألن 

  .من ال يرث من الدية ال يرث من غريها كقاتل العمد والرقيق والعمومات خمصصة مبا ذكرنا
؛ ألنه فعل مأذون فيه فلم مينع "له حبق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي مل مينع مرياثهوإن قت: "مسألة



املرياث كما لو أطعمه أو سقاه فمات وألنه حرم يف حمل الوفاق كيال يفضي إىل اختاذ القتل احملرم وحرمان املرياث 
إىل اختاذ قتل حمرم فهو ضد لألصل غري مساو له يف  والتوريث ال يفضي، ها هنا رمبا مينع من استيفاء احلد الواجب

  .معناه
  ـــــــ

  .٤٥٦٤حديث رقم : وأبو داود يف الديات. ٢١٠٩حديث رقم : رواه الترمذي يف الفرائض - ١

  باب مسائل شىت
  إذا مات عن محل يرثه وقفت مرياث اثنني ذكرين إن كان مرياثهما أكثر وإال

  ـــــــ
  باب مسائل شىت

  عن محل يرثه وقفت له مرياث ذكرين إن كان مرياثهما أكثر وإال مرياث إذا مات"

  وإن كان يف الورثة مفقود، مرياث اثنني وتعطي كل وارث اليقني وتقف الباقي حىت يتبني
  ـــــــ

رجل مات وخلف أمة حامال وبنتا يدفع للبنت : مثاله". اثنيني فتعطي كل وارث اليقني وتقف الباقي حىت يتبني
س ويوقف الباقي وهو نصيب ذكرين فإن كان بدل البنت ابن أعطي الثلث ويوقف الباقي أبوان وأمة حامل اخلم

امرأة حامل وأبوان : مثاله. ومىت زادت الفروض على الثلث كان نصيب اإلناث أكثر، هلما السدسان ويوقف الباقي
زوج وأم حامل من األب يدفع للزوج ثالثة ، تعطى الزوجة ثالثة واألبوان مثانية من سبعة وعشرين ويوقف الباقي

امرأة حامل وأبوان وبنت يعطى للزوجة ثالثة من سبعة وعشرين ولألبوين ، من مثانية وللألم سهم ويوقف الباقي
مثانية من سبعة وعشرين وهو أقل مرياثهم وتعطى البنت مخسا من ثالثة عشر من أربعة وعشرين؛ ألنه أقل مرياثها 

فإذا أردنا أن نعطي الزوجة واألبوين وافقنا ، بعة وعشرين تكن مائة وعشرين هلا منها ثالثة عشرفتضرب مخسة يف أر
بني السبعة وعشرين وبني املائة وعشرين مث ترد أحدمها إىل وفقهما تسعة مث تضرهبا يف األخرى تكن ألفا ومثانني مث 

بوين مثانية يف أربعني تكن ثالمثائة وعشرين كل وهو أربعون مائة وعشرون ولأل، تعطي الزوجة ثالثة يف وفق األخرى
وللبنت ثالثة عشر يف تسعة تكن مائة وسبعة عشر فإن ولدت ذكرين فقد أخذت البنت حقها ، واحد مائة وستون

وتزاد الزوجة مثل مثن ما معها مخسة عشر فيصري معها مثن كامل ويزاد األبوان مثل مثن ما معهما أربعني فيصري 
ل من ألف ومثانني وإن ولدت ذكرا وأنثى فسهم الزوجة واألبوين على حاله كما ولدت ذكرين معهما ثلث كام

وتزاد البنت مثل ربع ما معها تسعة وعشرين وربع يصري هلا مائة وستة وأربعون وربع وإن ولدت ذكرا واحدا 
عشر ألن هلا ثلث الباقي وقد فسهم الزوجة واألبوين على حاله وتزاد البنت مثل ثلثي ما معها أعين املائة وسبعة 

أخذت اخلمس فهو بقية مال ذهب مخساه فيزاد عليه ثلثاه وهو مثانية وسبعون صار هلا مائة ومخسة وتسعون وإن 
ولدت أنثى واحدة فسهم األبوين والزوجة من سبعة وعشرين على حاله وتأخذ البنت مثل سهم األبوين وإن 

ري هلا ثلث الستة عشر وهو مخسة وثلث يف أربعني تكن مائتني وثالثة عشر ولدت انثيني مل يتغري إال سهم البنت يص
وإن مل تلد شيئا أخذت الزوجة مثنا كامال واألبوان ثلثا كامال وللبنت نصف ال غري وفضل معها سهم ، وثلث سهم

ر ثلث البنت فيه كس: وقد صحت كلها بعد كسر األسهم، تدفعه إىل األب فيصري هلا مخسة من أربعة وعشرين



، سهم فيما إذا ولدت ابنتني وربع سهم فيما إذا ولدت ذكرا وأنثى فتضرب خمرج الثلث ثالثة وخمرج الربع أربعة
وكل من له شيء من ألف ومثانني مضروب يف اثين عشر فتصري املسألة ، فيصري اثين عشر تضرهبا يف ألف ومثانني

  .علمواهللا أ، كلها من اثين عشر ألفا وتسعمائة وستني سهما
وهي " وإن كان يف الورثة مفقود ال يعلم خربه أعطيت كل وارث اليقني ووقف الباقي حىت يعلم حاله: "مسألة

  .رواية عن اإلمام أمحد ينتظر أبدا وهو حممول على أنه ينتظر

فينتظر ال يعلم خربه أعطيت كل وارث اليقني ووقفت الباقي حىت يعلم حاله إال أن يفقد يف مهلكة أو من بني أهله 
  .أربع سنني مث يقسم

  وإن طلق املريض يف مرض املوت املخوف امرأته طالقا يتهم فيه لقصد
  ـــــــ

وهذا إذا كان يف غيبة ظاهرها السالمة كالسفر للتجارة أو طلب علم ، مدة ال يعيش يف مثلها وهو قول أكثرهم
وقيل مائة وعشرين وقيل ،  يعيش أكثر من هذاوعنه ينتظر متام تسعني سنة مع سنة من يوم ولد؛ ألن الغالب أنه ال

  .سبعني
فإن مل يظهر له خرب قسم "؛ ألهنا أكثر مدة احلمل "إال أن يفقد يف مهلكة أو من بني أهله فينتظر أربع سنني: "مسألة
ال يوقف ماله أبدا حىت متضي مدة : وقال الشافعي رضي اهللا عنه، واعتدت زوجته للوفاة مث تزوجت نص عليه" ماله

وإذا ثبت ذلك يف النكاح ، ولنا إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على تزويج امرأته بعد أربع سنني، يعيش يف مثلها
، مع االحتياط لألبضاع ففي املال أوىل؛ وألن الظاهر هالكه فجاز قسمة ماله كما لو مضت مدة ال يعيش يف مثلها

فتعمل املسألة على أنه حي مث ، ووقفت الباقي كما ذكرنا فإذا كان يف الورثة مفقود دفعت إىل كل وارث اليقني
مث تضرب ما لكل واحد من إحدى املسألتني يف ، على أنه ميت مث تضرب إحدامها يف األخرى أو يف وفقها إن اتفقتا
زوج وأم وجدة وأخت وأخ مفقود : مثاله. األخرى أو يف وفقها إن اتفقتا فتدفع إليه أقل النصيبني وتقف الباقي

ومسألة العدم من سبعة وعشرين يتفقان باالتساع فاضرب تسع إحدامها يف األخرى ، مسألة الوجود من مثانية عشر
للزوج من مسألة الوجود تسعة يف ثالثة سبعة وعشرون ومن مسألة العدم تسعة يف سهمني : تكن أربعة ومخسني

الثة يف ثالثة تسعة ومن مسألة العدم ستة يف اثنني اثنا مثانية عشر تدفعها إليه؛ ألهنا اليقني ولألم يف مسألة الوجود ث
عشر فتدفع إليها تسعة؛ ألهنا اليقني ولألخت من مسألة الوجود سهم يف ثالثة بثالثة ومن مسألة العدم أربعة يف اثنني 

ثنني ستة عشر مثانية فتدفع إليها الثلث وللجد من مسألة الوجود ثالثة يف ثالثة تسعة ومن مسألة العدم مثانية ىف ا
فإن بان األخ حيا دفعت إليه ستة ألن له من مسألة الوجود اثنني ، فتدفع إليه التسعة يبقى مخسة عشر موقوفة

مضروبا يف وفق مسألة العدم ثالثة ودفعنا إىل الزوج تسعة ألن له من مسألة الوجود سبعة وعشرين معه مثانية عشر 
د أخذته وكذا األخت وإن بان األخ ميتا دفعنا إىل األم ثالثة وإىل وق، بقي له تسعة ونصيب األم السدس ال غري

  .اجلد سبعة وإىل األخت مخسة وعلى هذا العمل
مثل أن طلقها " وإن طلق املريض يف مرض املوت املخوف امرأته طالقا يتهم فيه بقصد حرماهنا املرياث: "مسألة

؛ ملا روي أن عثمان رضي اهللا عنه ورث "دامت يف العدةورثته ما "، ابتداء يف مرضه بائنا مث مات يف مرضه ذلك
متاضر بنت األصبغ الكلبية من عبد الرمحن بن عوف وكان طلقها يف مرض موته فبتها واشتهر ذلك يف الصحابة فلم 

  ينكر



الصحة حرماهنا عن املرياث مل يسقط مرياثها ما دامت يف عدته وإن كان الطالق رجعيا توارثا يف العدة سواء كان يف 
أو يف املرض وإن أقر الورثة كلهم مبشارك هلم يف املرياث فصدقهم أو كان صغريا جمهول النسب ثبت نسبه وإرثه 

  وإن أقر به بعضهم مل يثبت نسبه ومر له فضل ما يف يد املقر عن مرياثه
  ـــــــ

ث بعد انقضاء العدة؟ فيه فكان إمجاعا وألنه قصد قصدا فاسدا يف املرياث فعورض بنقيض قصده كالقاتل وهل تر
، وألنه فار من مرياثها فورثته كاملعتدة، إحدامها ترثه ألن عثمان ورث امرأة عبد الرمحن بعد انقضاء العدة: روايتان

والثانية ال ترثه ألن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت وألن ذلك يفضي إىل توريث أكثر من أربع 
  .عا بعد انقضاء عدة املطلقة وذلك غري جائززوجات بأن تزوج أرب

  .؛ ألن الرجعية زوجة"وإن كان الطالق رجعيا توارثا يف العدة سواء كان يف الصحة أو يف املرض: "مسألة
؛ ألن "وإن أقر الورثة كلهم مبشارك هلم يف املرياث فصدقهم أو كان صغريا جمهول النسب ثبت نسبه وإرثه: "مسألة

م امليت يف ماله وحقوقه وهذا من حقوقه وسواء كان الورثة واحدا أو مجاعة ذكرا أو أنثى؛ ألنه الورثة يقومون مقا
  .حق ثبت باإلقرار فلم يعترب فيه العدد كالدين وألنه قول ال تعترب فيه العدالة فال يعترب فيه العدد كإقرار املوروث

ولو كان املقر عدال ألنه إقرار من بعض الورثة فإن  ؛ ألنه ال يرث املال كله"وإن أقر بعضهم مل يثبت نسبه: "مسألة
شهد منه عدالن أنه ولد على فراشه وإن امليت أقر به ثبت نسبه وشاركهما يف اإلرث؛ ألهنما لو شهدا على غري 

  .موروثهما قبل فكذلك على موروثهما
، أحد االثنني بأخ فله ثلث ما يف يدهفإذا أقر " له فضل ما يف يده عن مرياثه"وعلى املقر أن يدفع إىل املقر : مسألة

وإن أقر بأخت فلها مخس ما يف يده ألن التركة بينهم أثالثا أو أمخاسا فال يستحق املقر له مما يف يده إال الثلث أو 
اخلمس كما لو ثبت نسبه ببينة؛ وألنه إقرار حبق يتعلق حبصته وحصة أخيه فال يلزمه أكثر مما خيصه كاإلقرار 

رار أحد الشريكني على مال الشركة بدين؛ وألنه لو شهد معه أجنيب بالنسب ثبت ولو لزمه أكثر من بالوصية وكإق
حصته مل تقبل شهادته ألنه جير هبا نفعا إىل نفسه لكونه يسقط عن نفسه ببعض ما يستحقه عليه وفارق ما إذا غصب 

ن الشركة وها هنا يستحق الثلث بعض الشركة ومها اثنان؛ ألن كل واحد منهما يستحق النصف من كل جزء م
  .فإن مل يكن يف يده فضل فال شيء للمقر له ألنه مل يقر له بشيء، فافترقا

  باب الوالء
وإن عتق عليه ". إمنا الوالء ملن أعتق: "الوالء ملن أعتق وإن اختلف بينهما لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وعلى معتقيه ومعتقي أوالده ، الوالء وعن أوالده من حرة معتقة أو أمة برحم أو كتابة أو تدبري أو استيالء فله عليه
  .وأوالدهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا ويرثهم إذا مل يكن له من حيجبه عن مرياثهم مث عصباته من بعده

  ـــــــ
  باب الوالء

؛ ملا روى "فله عليه الوالء"قه أو وصية بعت" عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبري أو استيالء"عبدا أو " أعتق"كل من 
متفق . أنه هنى عن بيع الوالء وعن هبته: وروى". الوالء ملن أعتق: "ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ويثبت الوالء للمعتق "، وأمجعوا على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه ومل يعتقه سابقه أن له عليه الوالء. ١عليهما
: أما ثبوت الوالء على املعتق جممع عليه؛ لقوله عليه السالم" لى أوالده من زوجة معتقة أو أمةوع"على املعتق 



وألهنم فرع والفرع يتبع األصل ، وأما ثبوته على أوالده فألنه ويل نعمتهم وعتقهم بسببه، ٢" الوالء ملن أعتق"
فال والء على ولدها؛ ألهنم يتبعوهنا يف بشرط أن يكونوا من زوجة معتقة أو من أمته فإن كانت أمهم حرة األصل 

وإن كان أبوهم حر األصل فال والء عليهم أيضا ولكن ، احلرية والرق فيتبعوهنا يف عدم الوالء وليس عليها والء
يشترط أن ال يكون قد ثبت عليهم ملك مالك فإن كان قد ثبت عليهم ملك وعتقوا فوالؤهم ملن أعتقهم؛ لقوله 

على معتقي معتقيه ومعتقي أوالده وأوالدهم ومعتقيهم أبدا "يثبت له الوالء " و. "٣" ء ملن أعتقالوال: "عليه السالم
  .؛ ألنه ويل نعمتهم وبسببه عتقوا أشبه ما لو باشرهم بالعتق" ما تناسلوا
أو ذو  فمىت كان للمعتق عصبة من أقاربه" ويرثهم إذا مل يكن له من حيجبه من مرياثهم مث عصباته من بعده: "مسألة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فرض تستغرق فروضهم املال فال شيء للموىل املنعم؛ ملا روى سعيد عن احلسن قال
ما : وعنه أن رجال أعتق عبدا فقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم، "املرياث للعصبة فإن مل يكن عصبة فللموىل: "وسلم

وألن النسب أقوى من الوالء بدليل أنه ال يتعلق به التحرمي ". و لكإن مات ومل يدع وارثا فه: "قال. ترى يف مال؟
  ويتعلق ذلك بالنسب وال نعلم يف هذا خالفا مث يرث به، والنفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة

  ـــــــ
ومسلم يف كتاب . باب إذا اشترط شروطا يف البيوع ال حتل -٣٧: رواه البخاري يف كتاب البيوع: األول -١

ومسلم يف كتاب . باب بيع الوالء وهبته -١٠: رواه البخاري يف كتاب العتق: والثاين. ٨حديث رقم : الطالق
  .١٦حديث رقم : العتق
  .سبق خترجيه - ٢
  .سبق خترجيه- ٣

أعتق عبدك عين وعلي مثنه ففعل فعلى اآلمر مثنه وله والؤه وإن مل يقل عين فالتمين عليه والوالء للمعتق : ومن قال
وإن أعتقه عنه بأمره فالوالء للمعتق عنه بأمره وإذا ، ق عبده عن حي بال أمره أو عن ميت فالوالء للمعتقومن أعت

كان أحد الزوجني احلرين حر األصل فال والء على ولدمها وإن كان أحدمها رقيقا تبع الولد األم يف حريتها ورقها 
  ؤهم له ال خيرج عنهه حبال وإن كان األب رقيقا واألمفإن كانت األم رقيقة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فوال

  ـــــــ
عصباته من بعده األقرب فاألقرب فإذا مات العبد بعد موت مواله ورثه أقرب عصبة مواله دون ذوي الفروض؛ 
ألن الوالء كالنسب والنسب إىل العصبات وألنه كنسب املوىل من أخ أو عم فريثه ابن املوىل دون ابنته كما يرث 

املوىل أخ : "عمه ويقدم األقرب فاألقرب من العصبات؛ ملا روى سعيد بن املسيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وألن عصبات امليت يرث منهم األقرب فاألقرب فكذلك عصبات ، "يف الدين وويل نعمة يرثه أوىل الناس باملعتق

  .املوىل
؛ ألنه نائب عنه يف العتق فهو "على األمر مثنه وله والؤهومن قال أعتق عبدك عين وعلي مثنه ففعل ف: "مسألة

  .كالوكيل
  .؛ ألنه مل يعتقه عن غريه فأشبه ما لو مل جيعل له جعال"وإن مل يقل عين فالثمن عليه والوالء للمعتق: "مسألة
". ملن أعتق الوالء: "؛ لقوله عليه السالم"ومن أعتق عبده عن حي بال أمره أو عن ميت فالوالء للمعتق: "مسألة

  .؛ ألنه عتق عليه فأشبه ما لو باشر عتقه"وإن أعتقه عنه بأمره فالوالء للمعتق عنه بأمره"
؛ ملا سبق يف أول الباب وألن حرية األب "وإذا كان أحد الزوجني احلرين حر األصل فال والء على ولدمها: "مسألة



  .هتا؛ ألن املنع أسهل من الرفعتقطع الوالء عن موايل األم بعد ثبوته فإذا كان حرا منع ثبو
؛ ألنه إن كانت أمهم رقيقة وأبوهم حر تبعوا " وإذا كان أحدمها رقيقا تبع الولد األم يف حريتها أو رقها: "مسألة

وإن كان أبوهم رقيقا وأمهم حرة تبعوا أمهم يف احلرية ألهنم يتبعوهنا يف الرق ، األم ألهنم عبيد لسيدها ونفقتهم عليه
؛ لقوله "فإن كانت األم رقيقة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فوالؤهم له ال خيرج عنه حبال"، ة أوىلففي احلري

؛ ألنه "وإن كان األب رقيقا واألم معتقة فولدها أحرار وعليهم الوالء ملوىل أمهم". "الوالء ملن أعتق: "عليه السالم
  د سيده ثبت له عليهفإن أعتق العب"ويل نعمتهم ألهنم عتقوا بسبب عتقه أمهم 

، معتقة فأوالدها أحرار وعليهم الوالء ملوىل أمهم فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الوالء وجر إليه والء أوالده
  وإن اشترى أباه عتق عليه وله والؤه ووالء إخوته ويبقى والؤه ملوايل أمه

  ـــــــ
ا كان مملوكا مل يكن يصلح وارثا وال واليا يف النكاح وال عن موىل أمهم ألن األب مل" الوالء وجر إليه والء أوالده

فإذا أعتق العبد صلح ، يعقل فكان ابنه كولد املالعنة انقطع نسبه عن أبيه فثبت الوالء ملوىل أمه وانتسب إليها
ه وهو قول االنتساب إليه وعاد وارثا عاقال وليا فعادت النسبة إليه وإىل مواليه مبنزلة ما لو استلحق املالعن ولد

  .مجهور الصحابة رضى اهللا عنهم
للخرب؛ وألنه سبب اإلنعام عليهم فكان " أباه عتق عليه وله والؤه ووالء إخوته"أحد األوالد " وإن اشترى: "مسألة

  .يعقل عنها ويرثها" ويبقى والؤه ملوايل أمه ألنه ال يكون موىل نفسه"، له والؤهم كما لو باشرهم بالعتق
للذكر مثل حظ األنثيني فإذا "بالنسب " ترى أبوهم عبدا فأعتقه مث مات األب فمرياثه بني أوالدهفإن اش: "مسألة

؛ ألهنم أقرب عصبة مواالة فريثونه دون ذوي الفروض ألن الوالء "مات عتيقه بعده فمرياثه للذكور دون اإلناث
ملوىل دون ابنته كما يرث ابن عمه كالنسب والنسب إىل العصبات وألنه كنسب املوىل من أخ أو عم فريثه ابن ا

  .دون ابنة عمه ويرثه ابن أخيه دون ابنته
ولو اشترى الذكور واإلناث أباهم فعتق عليهم مث اشترى أبوهم عبدا فأعتقه مث مات األب مث مات عتيقه : "مسألة

  .ودليلها دليل اليت قبلها" فمرياثهما على ما ذكرنا يف اليت قبلها
ور قبل موت العتيق ورث اإلناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن مث يقسم الباقي بينهن وإن مات الذك: "مسألة

وبني معتق األم فإن اشترين نصف األب وكانوا ذكرين وانثيني فلهم مخسة أسداس املرياث وملعتق األم سدسه؛ ألن 
لالثنني لكل واحد منهما الربع فلما  ؛ ألن النصف الباقي كان"هلم نصف الوالء والباقي بينهم وبني معتق األم أثالثا

فلما مات الثاين منهما ، مات األول منهما كان نصيبه ملواليه وهم أختاه وأخوه وموايل أمه لكل واحد منهم ربعه
فنصيبه بينهم كذلك إال أننا أسقطنا ذكر نصيب امليت األول منهما قطعا للدور؛ وألننا لو قسمنا سهمه لعاد إىل 

ايل وهم األختان وموايل األم أثالثا فقسمنا النصف الباقي بني الثالثة أثالثا لكل واحد منهم سدس األحياء من املو
وملوايل األم سدس أصلها من أربعة وتصح من ، فصار لألختني السدسان مع النصف الذي هلما وهي مخسة أسداس

  م فإذاللبنتني سهمان ولكل ابن سه: مثانية وأربعني ألن الوالء بينهم على أربعة

ألنه ال جير والء نفسه فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه مث مات األب فمرياثه بني أوالده للذكر مثل حظ األنثيني وإذا 
مث اشترى أبوهم ، مات عتيقه بعده فمرياثه للذكور دون اإلناث ولو اشترى الذكور واإلناث أباهم فعتق عليهم

ثهما على ما ذكرنا يف اليت قبلها وإن مات الذكور قبل موت العتيق عبدا فأعتقه مث مات األب مث مات عتيقه فمريا



مث يقسم الباقي بينهم وبني معتق األم فإن اشترين نصف األب ، ورث اإلناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن
وبني  وكانوا ذكرين وأنثيني فلهن مخسة أسداس املرياث وملعتق األم السدس ألن هلن نصف الوالء والباقي بينهن

فإن اشترى ابن املعتقة عبدا فأعتقه مث اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر والء معتقه وصار كل ، معتق األم أثالث
ولو أعتق احلريب عبدا فأسلم وسباه العبد وأخرجه إىل دار اإلسالم مث أعتقه صار كل ، واحد منهما موىل لآلخر
  .واحد منهما موىل اآلخر

  ـــــــ
ني عن سهم فهو مقسوم بني أخيه وأختيه وموايل أمه من أربعة لكل واحد الربع وسهم على أربعة ال مات أحد االبن

فإذا مات األخ اآلخر ، للبنتني عشرة ولألختني مخسة وملوايل األم سهم: يصح فتضرب أربعة يف أربعة تكن ستة عشر
ومخسة على ثالثة ال ، ت أوال قطعا للدورعن مخسة قسمناها على ثالثة لألختني وموايل األم تركنا ذكر سهم املي

تصح فنضرب ثالثة يف ستة عشر تكن مثانية وأربعني لألختني أربعون سهما منها أربعة وعشرون سهما النصف وهلما 
من ستة عشر اثنان يف ثالثة ستة صارت ثالثني يبقى مخسة عشر هلما وملوايل األم أثالثا هلما عشرة وملوايل األم مخسة 

  .ثة أيضا صارت مثانية وهي سدس واألربعون مخسة أسداس فصحت من ذلكوهلم ثال
فإن اشترى ابن املعتقة عبدا فأعتقه مث اشترى العبد أبا معتق فأعتقه جر والء معتقه وصار كل واحد منهما : "مسألة

عتق هذا العبد أبا معتقه فإذا أ". الوالء ملن أعتق: "وذلك أنه إذا أعتق صار له والؤه لقوله عليه السالم، "موىل اآلخر
فلـ " أعتقه"أسر سيده و " لو أعتق احلريب عبدا فأسلم مث"مثله ما " و"، صار له الوالء على معتقه بوالئه على أبيه

  .وكما جاز أن يشتركا يف النسب فريث كل واحد منهما صاحبه كذلك الوالء، والء صاحبه" كل واحد منهما"

  باب املرياث بالوالء
  ورث وإمنا يرث به أقرب عصبات املعتقالوالء ال ي

  ـــــــ
  باب املرياث بالوالء

فإذا مات السيد قبل مواله مل ينتقل الوالء إىل عصبته ألن " الوالء ال يورث وإمنا يرث به أقرب عصبة املعتق: "مسألة
  الوالء كالنسب ال يورث فهو باق للمعتق أبدا ال

و أعتقه من أعتقن وكذلك كل فرض إال األب واجلد هلما السدس مع وال يرث النساء من الوالء إال ما أعتقن أ
والوالء للكرب فلو مات املعتق وخلف ابنني وعتيقه فمات أحد االبنني عن ابن مث مات عتيقه فماله البن ، االبن وابنه

  ماملعتق إن مات االبنان بعده وقبل املوىل وخلف أحدمها ابنا واآلخر تسعة فوالؤه بينهم على عدده
  ـــــــ

وإمنا يرث عصبة املوىل موىل املوىل بوالء معتقه ال ". إمنا الوالء ملن أعتق: "يزول بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم
ولنا ما روى سعيد بإسناده عن الزهري ، يورث كما يورث املال: وشذ شريح فقال، نفس الوالء وهو قول اجلمهور

؛ وألنه "املوىل أخ يف الدين وموىل نعمة وأوىل الناس مبرياثه أقرهبم من املعتق: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
إمجاع الصحابة مل يظهر عنهم خالفه فال جيوز خمالفته وال يصح اعتبار الوالء باملال؛ ألن الوالء ال يورث بدليل أنه ال 

وىل املعتق فيكون هو الوارث للموىل يرث منه ذو الفروض وإمنا يورث به فينتظر أقرب الناس إىل سيده يوم موت امل



فلو مات املوىل وخلف ابن مواله وابن ابن مواله كان ، دون غريه كما أن السيد لو مات يف تلك احلال ورثه وحده
  .مرياثه البن مواله ألنه أقرب عصبات سيده

ف بينهم وقد نص النيب صلى وهذا ليس فيه خال، "وال يرث النساء بالوالء إال ما أعتقن أو أعتق من أعتقن: "مسألة
فإن عائشة ملا أرادت شراء بريرة لتعتقها وأراد أهلها اشتراط والئها قال هلا النيب صلى ، اهللا عليه وسلم على ذلك

حتوز املرأة ثالثة : "ويف حديث. متفق عليه". اشتريها واشترطي هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق: "اهللا عليه وسلم
حديث حسن؛ وألن املعتقة منعمة باإلعتاق : قال الترمذي". لقيطها وولدها الذي العنت عليهعتيقها و: مواريث

، كالرجل فوجب أن تساويه يف املرياث وترث معتق معتقها؛ ألهنا السبب يف اإلنعام عليه أشبه ما لو باشرته بالعتق
  .رثه أخوهافأما من أعتقه أبوها فال ترثه ألنه مبنزلة أخي أبيها أو عمه ال ترثه وي

اجلد يرث الثلث مع اإلخوة إذا كان " وكذلك كل ذي فرض إال األب واجلد هلما السدس مع االبن وابنه: "مسألة
وكذلك يف ، أحظ له فإذا مات املعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه فأليب معتقه السدس وما بقي فلالبن نص عليه

للجد ، لوالء بينهما نصفني فإن كانا أخوين فالوالء بينهما أثالثاجد املعتق وابنه فإن ترك أخا معتقه وجد معتقه فا
الثلث وإن كانوا أكثر من اثنني قسم بينهم مال املعتق كما يقسم مال املعتق لو مات؛ ألنه مرياث بني اجلد واإلخوة 

  .اإلخوة من األمأشبه املرياث بالنسب فإن كان معهم أخوات مل يعتد هبن ألهنن ال يرثن منفردات فال يعتد هبم ك
والوالء للكرب فلو مات املعتق وخلف ابنني وعتيق فمات أحد االبنني عن ابن مث مات عتيقه فماله البن : "مسألة
  ؛ ألن الوالء ألقرب عصبة املعتق واالبن أقرب من"املعتق

  لكل واحد عشرة وإذا أعتقت املرأة عبدا مث ماتت فوالؤه البنها وعقله على عصبتها
  ـــــــ

بينهم على "كان الوالء " تسعة"وخلف آخر " ابنا"أحد االبنني " وإن مات االبنان بعده وقبل مواله وخلف"بن ابن ا
وتفسريه أنه يرث املوىل . الوالء للكرب: روي ذلك عن مجاعة من الصحابة قالوا، "عشرة"منهم " عددهم لكل واحد

إذا مات املعتق نظر أقرب الناس إىل الذي : ابن سريينقال . املعتق من عصبات سيده أقرهبم إليه يوم موت العبد
وإذا مات السيد قبل مواله مل ينتقل الوالء إىل عصبته؛ ألن الوالء كالنسب ال يورث وإمنا ، أعتقه فيجعل مرياثه له

  ".إمنا الوالء ملن أعتق: "يورث به فهو باق للمعتق أبدا؛ لقوله عليه السالم
؛ ملا روى زياد بن أيب مرمي أن امرأة "بدا مث ماتت فوالؤه البنها وعقله على عصبتهاوإذا أعتقت املرأة ع: "مسألة

أعتقت عبدا مث توفيت وتركت ابنا هلا وأخاها مث تويف موالها من بعدها فأتى أخو املرأة وابنها إىل رسول اهللا صلى 
لو جر جريرة كانت علي ويكون : أخوها فقال". مرياثه البن املرأة : "اهللا عليه وسلم يف مرياثه فقال عليه السالم

  ".نعم: "مرياثه هلذا؟ قال

  باب العتق
وهو حترير العبد وحيصل بالقول والفعل فأما القول فصرحيه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما فمىت أتى بذلك 

ذا كان نوى وأما الفعل فمن وما عدا هذا من األلفاظ احملتملة للعتق كناية ال يعتق هبا إال إ، حصل العتق وإن مل ينوه
  ملك

  ـــــــ
  باب العتق



  .وختليصها من الرق" حترير الرقبة: "يف اللغة اخللوص ومنه عتاق اخليل والطري إىل خالصها ويف الشرع" وهو"
حنو أنت حر أو حمرر " فأما القول فصرحيه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما: وحيصل بالقول والفعل: "مسألة
أو معتق أو أعتقتك؛ ألن هذين اللفظني وردا يف الكتاب والسنة ومها يستعمالن عرفا يف العتق فكانا  أو عتيق

وما عدا هذا من "شيئا " حصل العتق وإن مل ينو"بشيء من هذه األلفاظ " فمىت أتى"، صرحيني فيه كلفظ الطالق فيه
، خليتك واحلق بأهلك واذهب حيث شئت وحنوه: لهحنو قو". األلفاظ احملتملة للعتق كناية ال يعتق به إال إذا نوى

؛ ملا روى مسرة بن جندب أن "وأما الفعل فمن ملك ذا رحم حمرم عتق عليه"كما قلنا يف صريح الطالق وكنايته 
وألنه ذو رحم فعتق عليه إذا . ١رواه أبو داود". من ملك ذا رحم حمرم فهو حر: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وعنه ال يعتق إال عمود النسب بناء على أن نفقة غريهم ال جتب ،ملكه كالولد
  ـــــــ

  .٣٩٥١، ٣٩٥٩، ٣٩٤٩حديث رقم : رواه أبو داود يف العتاق - ١

ذا رحم حمرم عتق عليه ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو 
وإن كان معسرا مل يعتق إال حصته لقول ، يه نصيب شريكه وله والؤهموسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وقوم عل

من أعتق شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قية إن وإن ملك جزءا من ذي رمحه عتق عليه با". شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإال فقد عتق منه ما عتق
  .كان موسرا إال أن ميلكه باملرياث فال يعتق عليه إال ما ملك

  فصل
وإذا قال لعبده أنت حر يف وقت مساه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ومل يعتق 

  قبله وال ميلك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته
  ـــــــ

ربع عبدي حر أو يده حرة عتق مجيعه؛ ألنه : فإذا قال" أو معينا عتق كلهومن أعتق جزءا من عبده مشاعا : "مسألة 
  .موسر مبا يسري إليه فأشبه ما لو أعتق شركا له يف عبد وهو موسر بقيمة باقية

وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق : "مسألة
من أعتق شركا له يف عبد فإن كان له ما يبلغ مثن : "عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال؛ ملا روى ابن "لشريكه

فكان له ما : "ويف لفظ. متفق عليه". العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وإال فقد عتق منه ما عتق
  .١" فقد عتق كله: "ويف لفظ، رواه أبو داود". يبالغ مثنه بقيمة العدل فهو عتق

  .للخرب" وإن كان معسرا مل يعتق منه إال حصته". "الوالء ملن أعتق: "لقوله عليه السالم" وله والؤه: "مسألة
فال يعتق عليه إال ما " وإن ملك جزءا من ذي رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرا إال أن ميلكه باملرياث: "مسألة

  .عليه كله؛ ألنه عتق بسبب من جهته فأشبه إعتاقه بالقول ملك وذلك أنه مىت ملكه بغري املرياث وهو موسر عتق
موسرا كان أو معسرا؛ ألنه ال اختيار له يف إعتاقه وال بسبب " وإن ملكه باملرياث مل يعتق منه إال ما ملك: "مسألة

ما لو ونقل عن املروذي ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا ألنه ملك بعضه أشبه ، من جهته
  .ملكه بالشراء

  أنت حر يف وقت مساه أو علق عتقه على شرط عتق إذا جاء: وإذا قال لعبده: فصل"



  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١

والتصرف فيه ومىت عاد إليه عاد الشرط وإن كانت األمة حامال حني التعليق أو وجد الشرط عتق محلها وإن محلت 
  .ووضعت فيما بينهما مل يعتق ولدها

  ـــــــ
وجود ذلك؛ ألنه حق علق على شرط " يعتق قبل"ال " و"؛ ألنه عتق بصفة فجاز كالتدبري "الوقت أو وجد الشرط

وميلك ما يزيل امللك فيه من البيع "، "وال ميلك إبطال ذلك بالقول؛ ألنه كالتدبري"فال يثبت قبله كاجلعل يف اجلعالة 
مث اشتراه عاد الشرط؛ ألن التعليق والصفة وجدا يف ملكه فعتق والوقف كما ملك ذلك يف املدبر فإن باعه " واهلبة

  .كما لو مل يزل ملكه
وإن "، ؛ ألنه كعضو من أعضائها"التعليق أو وجود الشرط عتق محلها"وجود " وإن كانت األمة حاملة حني: "مسألة

نوع استحقاق للحرية فتبع  يف أحد الوجهني ويف اآلخر يتبع أمه؛ ألنه" محلت ووضعت فيما بينهما مل يعتق ولدها
الولد أمه فيه كالتدبري ودليل األول أن التدبري أقوى من التعليق؛ ألن التعليق بصفة يف احلياة يبطل باملوت والتدبري 

  .ال يبطل باملوت بل يتحقق مقصود منه

  باب التدبري
وال ، وت سيده إن محله الثلثصار مدبرا يعتق مب، أنت حر بعد مويت أو قد دبرتك أو أنت مدبر: وإذا قال لعبده

  .يعتق ما زاد إال بإجازة الورثة
  ـــــــ

  باب التدبري

" أنت حر بعد مويت أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق مبوت سيده إن محله الثلث: وإذا قال لعبده: "مسألة
ن دبر فاحتاج فقال رسول اهللا أن رجال أعتق مملوكا ع: واألصل فيه ما روى جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

: وقال، ؟ فباعه من نعيم بن عبد اهللا بثمان مائة درهم فدفعها إىل الرجل"من يشتريه مين: "صلى اهللا عليه وسلم
أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من دبر عبده أو أمته ومل : وقال ابن املنذر. ١متفق عليه". أنت أحوج"

وإنفاذ وصاياه إن كان ، دبر خيرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه دينوامل-يرجع عن ذلك حىت مات 
أن احلرية جتب له أو هلا ويعترب من الثلث؛ ألنه تربع باملال بعد املوت فهو  -وصى وكان السيد بالغا جائز األمر

وال . "ال قدميا رجع عنهوذكر أبو بكر أنه كان قو، ونقل عنه حنبل أنه من رأس املال وليس عليه عمل، كالوصية
  .؛ ألنه حقهم فال جيوز بغري إجازهتم"إال بإجازة الورثة"على الثلث " يعتق ما زاد

  ـــــــ
  .٤١حديث رقم : ومسلم يف الزكاة. ٢١٤١حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع- ١

ملكاتبة وأم الولد من غري سيدها ومىت ملكه بعد عاد تدبريه وما ولدت املدبرة وا، ولسيده بيعه وهبته ووطء اجلارية
فله حكمها وجيوز تدبري املكاتب وكتابة املدبر فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن محل الثلث ما بقي 
عليه من كتابته وإال عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتاب بقدر ما عتق وكان على الكتابة مبا بقي وإن استولد 



  إن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهمامدبرته بطل تدبريها و
  ـــــــ

وقد قال ، املدبرة ألهنا مملوكته" وطء اجلارية"وجيوز . ألهنا كالبيع" هبته"وجيوز . خلرب جابر" ولسيده بيعه: "مسألة
  .ا باملوت ال مينع من وطئها كأم الولدوألن ثبوت العتق هل، ١} إِِلَّا َعلَى أَزَْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنُهْم{: سبحانه
إن : إليه عاد التدبري؛ ألنه علق عتقه بصفة فإذا باعه مث اشتراه عادت الصفة كما لو قال" عاد"فإن باعه مث : مسألة

  .دخلت الدار فأنت حر مث باعه مث اشتراه
ن الولد جزء من األم فيتبعها كبقية ؛ أل"وما ولدت املدبرة واملكاتبة وأم الولد من غري سيدها فله حكمها: "مسألة
  .أجزائها
وإن كان ، ال نعلم فيه خالفا ألنه تعليق عتق بصفة وهو ميلك إعتاقه فيملك تعليقه" وجيوز تدبري املكاتب: "مسألة

  .التدبري وصية فهو وصية مبا ملك وهو اإلعتاق
مسعود جوازه؛ وألن التدبري إن كان عتقا  روى األثرم بإسناده عن أيب هريرة وابن، "كتابة املدبر"وجتوز : مسألة

. وإن كان وصية فالوصية للمكاتب جائزة، إن دخلت الدار فأنت حر مث كاتبه: بصفة مل مينع الكتابة كما لو قال
كتابته ؛ " الثلث ما بقي من"بالتدبري إن محل " وإن مات سيده قبل أدائه عتق"، كما لو مل يكن مدبرا" فإن أدى عتق"

دى ما بقي من كتابته لعتق واملدبر يعتق من الثلث فإذا خرج من الثلث عتق كله وإذا عتق سقط ما عليه ألنه لو أ
  .كما لو أعتقه سيده

؛ ألن التدبري وصية "وإال عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة مبا بقي: "مسألة
ثلث مال سيده سقط من الكتابة بقدر ما عتق؛ ألن ما عتق قد صار حرا  والوصية تنفذ يف الثلث فإذا عتق منه بقدر

  .بإعتاق سيده له وتربعه به فلم يبق له عوض ويبقى على الكتابة ما بقي لبقاء الرق فيه
  قد سبق أن له إصابة مدبرته لكوهنا ملكه" وإن استولد مدبرته بطل تدبريها: "مسألة

  ـــــــ
  .سورة املعارج ٣٠اآلية  - ١

وإن دبر ، فإن أسلم ردا إليه وإن مات عتقا، وينفق عليهما من كسبهما وإن مل يكن هلما كسب أجربعلى نفقتهما
  شركا له يف عبد وهو موسر مل يعتق عليه سوى ما أعتقه وإن أعتقه يف مرض موته وثلثه حيتمل باقيه عتق مجيعه

  ـــــــ
بعد املوت من الثلث واالستيالد يقتضي ذلك مع تأكده وقوته فإن أولدها بطل تدبريها ألن مقتضى التدبري العتق 

وإن مل ميلك غريها وسواء كان عليه دين أو مل يكن فوجب أن يبطل التدبري كما أن ، فإهنا تعتق من رأس املال
  .النكاح يبطل مبلك اليمني

لكه على مسلم مع إمكان بيعه ؛ ألن الكافر ال ميكن من استدامة م"وإن أسلم مدبر الكافر حل بينه وبينه: "مسألة
، "وينفق عليه من كسبه"وفيه وجه آخر ال يباع؛ ألنه استحق احلرية باملوت ولكن تزال يده عنه ويترك يف يد عدل 

غري " وكذلك احلكم يف أم الولد إذا أسلمت"، وما فضل فهو لسيده وإن أعوز ومل يكن ذا كسب فنفقته على سيده
  .مينع البيعأهنا ال تباع ألن االستيالد 

" عتقا"الكافر " وإن مات"، ؛ ألنه إمنا أخذا منه لكفره وقد زال الكفر"ردا إليه"السيد الكافر " فإن أسلم: "مسألة
  .كما لو كان مسلما



؛ ألن التدبري إما أن يكون تعليقا للعتق "وإن دبر شركا له يف عبد وهو موسر مل يعتق منه سوى ما أعتقه: "مسألة
وحيتمل أن يضمن لشريكه ويصري كله مدبرا ألنه سبب يوجب العتق باملوت ، المها ال يسريبصفة أو وصية وك
  .فسرى كاالستيالد

؛ ألن للمريض التصرف يف ثلثه كما أن للصحيح "وإن أعتقه يف مرض موته وثلثه حيتمل باقيه عتق مجيعه: "مسألة
رثة تعلق مباله إال ما استثناه من الثلث بتصرفه فيه؛ وعنه ال يعتق منه إال ما ملك ألن حق الو، التصرف يف مجيع ماله

  .وألنه مبوته يزول ملكه إىل ورثته فال يبقى له شيء يقضي منه للشريك

  باب املكاتب
  الكتابة شراء العبد نفسه من سيده مبال يف ذمته واذا ابتغاها العبد املكتسب

  ـــــــ
  باب املكاتب

يف ذمته وإذا ابتغاها العبد املكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته  الكتابة شراء العبد نفسه من سيده مبال
  ١} وَالَِّذيَن َيْبَتُغونَ الِْكتَاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِمْ َخيْراً{: إليها لقوله سبحانه
  ـــــــ

  .سورة النور ٣٣اآلية  - ١

َوالَِّذيَن َيْبَتُغونَ الْكَِتاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُْم فَكَاِتُبوُهْم {: له إجابته إليها لقول اهللا تعاىل الصدوق من سيده استحب
: فمىت أداها عتق ويعطى مما كوتب عليه الربع؛ لقول اهللا تعاىل، وجيعل املال عليه أجنما}، إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخيْراً

هو الربع واملكاتب عبد ما بقي عليه درهم إال أنه : قال علي رضي اهللا عنه. }للَِّه الَِّذي آَتاكُْمَوآُتوُهْم ِمْن َمالِ ا{
  ميلك البيع والشراء

  .والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله
  ـــــــ

الكتابة على جنمني واإليتاء من : جنمني فصاعدا؛ ألن عليا رضي اهللا عنه قال" وجيعل املال عليهم منجما: "مسألة
جيوز فيه جنم واحد ألنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على جنم واحد كالسلم؛ وألن : وقال ابن أيب موسى، الثاين

القصد بالتأجيل إمكان التسليم عنده وحيصل ذلك يف النجم الواحد واألحوط جنمان فصاعدا؛ لقول علي رضي اهللا 
ويعلم يف كل جنم قدر املؤدى وأن يكون العوض عنه؛ وألنه أسهل على املكاتب وجيب أن تكون النجوم معلومة 

  .معلوما بالصفة؛ ألنه عوض يف الذمة فوجب فيه العلم بذلك كالسلم
؛ ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى "عتق"ما كوتب عليه أو أبرىء منه " فمىت أدى: "مسألة

ومفهومه أنه إذا أدى مجيع ما عليه أنه ال ، واه أبو داودر". املكاتب عبد ما بقي عليه درهم: "اهللا عليه وسلم قال
إذا أدى ثالثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق؛ ألنه حق له فال : وقال أصحابنا، يبقى عبدا وأنه يصري حرا باألداء

  .وإن أبرأه سيده عتق ألنه مل يبق عليه شيء، تتوقف حريته على أدائه كأرش جناية لسيده عليه
علي رضي "وروي عن . }َوآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم{: ويعطى مما كوتب عليه الربع؛ لقوله سبحانه: "مسألة
وروي ، وهذا نص. أخرجه أبو بكر" ". الربع"حيط عنه : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف هذه اآلية" اهللا عنه



د بني وضعه عنه وبني أخذه منه ودفعه إليه ألن اهللا تعاىل نص على وخيري السي، عن علي رضي اهللا عنه موقوفا عليه
  .الدفع عليه فنبه به على الوضع عنه لكونه أنفع من الدفع لتحقق النفع به يف الكتابة

بإمجاع من أهل " إال أنه ميلك البيع والشراء"حلديث عمرو بن شعيب " واملكاتب عبد ما بقي عليه درهم: "مسألة
والبيع والشراء من ، د الكتابة لتحصيل العتق ال حيصل إال بأداء عوضه وال ميكنه األداء إال باكتسابالعلم؛ ألن عق

  .مجلة االكتساب بل قد جاء يف بعض اآلثار أن تسعة أعشار الرزق يف التجارة
الكتابة قبله  وقياس املذهب أن له منعه من سفر حتل جنوم: قال شيخنا. قريبا كان أو بعيدا" السفر"له " و: "مسألة

  كقولنا يف منع الغرمي من السفر الذي حيل عليه الدين قبل

ومىت أخذ ، وليس له التربع وال التزوج وال التسري إال بإذن سيده وليس لسيده استخدامه وال أخذ شيء من ماله
س أن يعجل لسيده منه شيئا أو جىن عليه أو على ماله فعليه غرامته وجيري الربا بينهما كاألجانب إال أنه ال بأ

  ويضع عنه بعض
  ـــــــ

من اإلجارة واالستئجار " كل ما فيه مصلحة ماله"له " و"قدومه منه ومل يذكر أصحابنا هذا بل قالوا له السفر مطلقا 
  .واملضاربة وأخد الصدقة ألنه غارم

  .السيد جاز ألنه حقه؛ ألن ذلك إتالف املال على سيده فإن أذن له "وليس له التربع إال بإذن سيده: "مسألة
أميا عبد تزوج بغري إذن مواليه فهو : "؛ ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال"وليس له التزوج: "مسألة
وألن عليه يف ذلك ضررا ألنه حيتاج إىل أن يؤدي املهر والنفقة من كسبه ورمبا عجز فرق ، رواه أبو داود". عاهر

؛ ألن ملكه غري تام "التسري إال بإذن سيده"ليس له " و"، ن له سيده صح إمجاعافرجع إليه ناقص القيمة فإن أذ
فإن أذن ، وألن على السيد ضررا يف ذلك ألنه رمبا أحبلها وعجز وترجع إليه ناقصة ألن احلبل عيب يف بنات آدم

  .له سيده جاز ألنه جيوز للعبد القن التسري بإذن سيده فاملكاتب أوىل
؛ ألنه يشغله بذلك عن التكسب وألن منافعه صارت مملوكة له بعقد الكتابة فال "ه استخدامهوليس لسيد: "مسألة

  .ميلك السيد استيفاءها
ومىت أخذ شيئا منه أو جين عليه أو على "، كما ال ميلك ذلك من األجنيب" أخذ شئ من ماله"ميلك " وال: "مسألة

  .لذلك" ماله فعليه غرامته
؛ ألنه يف باب املعاوضة كاألجنيب وهلذا لكل واحد منهما الشفعة على اآلخر "ا كاألجانبوجيري الربا بينهم: "مسألة

  .فيكون بيعه لسيده درمها بدرمهني كبيعه ذلك ألجنيب وهو الربا احملض
عجل : مثل إن كاتبه على ألف يف جنمني إىل سنة مث قال" إال أنه ال بأس إن يعجل لسيده ويضع بعض كتابته: "مسألة
ال جيوز ألنه بيع ألف خبمسمائة وهو ربا : وقال الشافعي رضي اهللا عنه. مائة حىت أضع عنك الباقي جاز ذلكيل مخس
وهلذا ال يبيعه درمها بدرمهني ولنا أن مال الكتابة غري مستقر وليس بدين صحيح فيحمل على أنه أخذ ، اجلاهلية

، ح فيحمل على أنه أخذ بعضا وأسقط بعضاوالدليل على أنه غري مستقر وليس بدين صحي، بعضا وأسقط بعضا
وال جتب فيه زكاة ، والدليل على أنه غري مستقر أنه معرض للسقوط بالعجز وال جتوز الكفالة به وال احلوالة عليه

، خبالف الدين على األجنيب فإنه دين حقيقي والذي حيقق هذا أن املكاتب عبد للسيد وكسبه ينبغي أن يكون له
  .ى أن الربا ال جيري بني املكاتب وسيده ألنه عبد يف األظهر عنهوذكر ابن أيب موس



فإن ، وليس له وطء مكاتبته وال بنتها وال جاريتها فإن فعل فعليه مهر مثلها وإن ولدت منه صارت أم ولد، كتابته
تب ألن وجيوز بيع املكا. أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما يف يدها هلا إال أن تكون قد عجزت
ويكون يف يد مشتريه مبقي ، عائشة رضي اهللا عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  على ما بقي من كتابته فإن أدى عتق ووالؤه ملشتريه وإن عجز فهو عبد وإن اشترى

  ـــــــ
ابة عقد أزال ملك استخدامها ومنع ملك إال أن يشترط يف قول أكثرهم؛ ألن الكت" وليس له وطء مكاتبته: "مسألة

فإن اشترط وطئها فله ذلك لقوله صلى اهللا ، عوض منفعة البضع فيما إذا وطئت بشبهة فأزال حل وطئها كالبيع
وألنه شرط منفعتها فصح كما لو شرط استخدامها فإن وطئها ومل يشترط ". املؤمنون عند شروطهم: "عليه وسلم

وجيب هلا ، بالوطء على الكتابة؛ ألنه عقد الزم فلم ينفسخ باملطاوعة على الوطء كاإلجارةفلها عليه املهر وال خترج 
وألن املكاتبة يف يد نفسها ومنافعها هلا ولو وطئها أجنيب كان هلا ، املهر ألنه عوض منفعتها فوجب هلا كعوض بدهنا

  .املهر فكذلك السيد
؛ ألهنا مملوكته علقت جبزء يف "دت منه صارت أم ولد لهفإن ول"لذلك " وكذلك احلكم يف وطء ابنتها: "مسألة

ملكه وولده حر ألنه من مملوكته وال جيب عليه قيمته؛ ألهنا ولدته يف ملكه وال تبطل كتابتها ألنه عقد الزم من جهة 
سيدها وقد اجتمع هلا سببان يقتضيان العتق أيهما سبق صاحبه ثبت حكمه؛ ألنه لو وجد منفردا ثبت حكمه 

وما فضل من كسبها له وإن عجزت وردت يف ، بالكتابة" فإن أدت عتقت"ضمام غريه إليه يؤكده وال ينافيه وان
وتعتق مبوته وما يف يدها ، الرق بطل حكم الكتابة ويبقى هلا حكم االستيالد منفردا كما لو استولدها من غري مكاتبة

  .لورثة سيدها
يا أم املؤمنني إين كاتبت : ة رضي اهللا عنها أن بريرة جاءهتا فقالتملا روي عن عائش" وجيوز بيع املكاتب: "مسألة

". اشتريها: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة، أهلي على تسع أواق يف كل عام أوقية فأعينيين على كتابيت
  .وألنه سبب جيوز فسخه فلم مينع البيع كالتدبري. ١متفق عليه
، كما لو أدى إىل سيده الذي كاتبه" على ما بقي من كتابته فإن أدى عتق ويكون يف يد مشتريه مبقي: "مسألة

  ".اشتريها فإن الوالء ملن أعتق: "؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة"ووالؤه ملشتريه"
  .ملشتريه كما لو عجز وهو يف يد سيده وعنه ال جيوز" وإن عجز فهو عبد: "مسألة

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١

كاتبان كل واحد منها اآلخر صح شراء األول وبطل شراء الثاين فإن جهل األول منهما بطل البيعان وإن مات امل
وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إىل الورثة ووالؤه ملكاتبه والكتابة عقد الزم ، املكاتب بطلت الكتابة
وإن اختلف هو ، وإذا جىن املكاتب بدىء جبنايتهوإن حل جنم فلم يؤده فلسيده تعجيزه ، ليس ألحدمها فسخها

  وسيده يف الكتابة أو عوضها أو التدبري أو االستيالد فالقول قول السيد مع ميينه
  ـــــــ

  .بيع املكاتب ألن سبب العتق ثبت له على وجه ال يستقل السيد برفعه فيمنع البيع كاالستيالد واألول أصح للخرب
؛ ألنه أهل للشراء والبيع فحل له أشبه ما "ان كل واحد منهما اآلخر صح شراء األولوإن اشترى املكاتب: "مسألة

ألنه ال يصح أن ميلك سيده إذ ال يكون مملوك مالكا ألنه يفضي إىل تناقض " ويبطل شراء الثاين"، لو اشترى عبدا



ويف هذا تناقض وإذا ، ااألحكام إذ كل واحد منهما يقول لصاحبه أنا موالك ويل والؤك فإن عجزت صرت يل عبد
  .تناىف أن متلك املرأة زوجها ملك اليمني مع بقاء ملكه يف النكاح عليها فها هنا أوىل

ألن العقد الصحيح فيهما جمهول فبطال كما لو زوج الوليان وجهل " فإن جهل األول منهما بطل البيعان: "مسألة
  .السابق منهما فسد النكاحان

لفوات حمل االستحقاق ويصري كما لو تلف الرهن أو العني املستأجرة " لت الكتابةوإن مات املكاتب بط: "مسألة
  .فإن العقد يبطل كذا ها هنا

؛ ألن احلق انتقل إليهم كما لو مات "فهو على كتابته يؤدي إىل الورثة"املكاتب " وإن مات السيد قبل: "مسألة
  .ألن العتق والوالء ملن أعتق" ووالؤه ملكاتبه. "املؤجر

ألهنا عقد معاوضة ال يقصد منه املال أشبه النكاح أو كان الزما " والكتابة عقد الزم ليس ألحدمها فسخها: "سألةم
  .كالبيع
ألن العوض تعذر يف عقد معاوضة ووجد غري ماله فكان له الرجوع " فإن حل جنم فلم يؤده فلسيده تعجيزه: "مسألة

وعنه ال يعجز حىت حيل جنمان ألن ما بينهما حمل ألداء األول ، مثنهافيها كما لو باع سلعة فأفلس املشتري قبل نقد 
وعنه ال يعجز حىت يقول قد عجزت ألنه حيتمل أن يتمكن من األداء فيما بعد ، فال يتحقق عجزه حىت حيل الثاين

  .النجوم
  .ابة غري مستقر ملا سبققبل كتابته ألن مال اجلناية حق مستقر ومال الكت" وإذا جىن املكاتب بدىء جبنايته: "مسألة
  .فالقول قول من ينكرها ألن األصل معه" وإن اختلف هو وسيده يف الكتابة: "مسألة

فالقول قول السيد؛ ألهنما اختلفا يف عوضها فأشبه ما لو اختلفا يف عقدها وعنه القول " عوضها"وإن اختلفا يف قدر 
تحالفان ألهنما اختلفا يف قدر العوض فيتحالفان كما لو وعنه ي، قول العبد ألن األصل عدم الزيادة املختلف فيها

وإن كان التحالف بعد ، اختلفا يف مثن املبيع فإذا حتالفا قبل العتق فسخ العقد إال أن يرضى أحدمها مبا قال صاحبه
ل السيد ألن العتق رجع السيد على العبد بقيمته ويرجع العبد مبا أداه إىل سيده وإن اختلفا يف وفاء ماهلا فالقول قو

  .األصل معه
  .لذلك" التدبري أو االستيالد فالقول قول السيد"وإن اختلفا يف : مسألة

  باب أحكام أمهات األوالد
وإن مل ، إذا محلت األمة من سيدها فوضعت ما يتبني فيه شيء من خلق اإلنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق مبوته

إال ، حكام اإلماء يف حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر األحكامميلك غريها وما دام حيا فهي أمته أحكامها أ
  .أنه ال ميلك بيعها وال رهنها وال سائر ما ينقل امللك فيها أو يراد له وجتوز الوصية هلا وإليها

  ـــــــ
  باب أحكام أمهات األوالد

" صارت بذلك أم ولد تعتق مبوته إذا محلت األمة من سيدها فوضعت ما يتبني فيه شيء من خلق اإلنسان: "مسألة
أميا أمة ولدت من سيدها فهي حرة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من رأس املال؛ ملا روى ابن عباس قال

  .؛ وألنه إتالف حصل االستمتاع فحسب من رأس املال كإتالف ما تأكله١رواه ابن ماجه". عن دبر منه
؛ ألهنا "ها أحكام اإلماء يف حل وطئها وميلك منافعها وكسبها وسائر األحكاموما دام حيا فهي أمته أحكام: "مسألة



  .مملوكته إمنا تعتق باملوت بدليل حديث ابن عباس
كالرهن؛ ملا روى سعيد بإسناده " إال أنه ال ميلك بيعها وال رهنها والسائر ما ينتقل امللك فيها أو يراد له: "مسألة
 عمر يف أمهات األوالد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته شاورين: خطب علي الناس فقال: قال

فرأي عمر وعلي يف اجلماعة أحب إلينا من رأي علي : قال عبيدة. فلما وليت رأيت أن أرقهن، وعثمان حياته
  .بعث إىل علي وإىل شريح أن اقضوا مبا كنتم تقضون فإين أكره االختالف: وروي عنه أنه قال. وحده
  وإن قتلت سيدها"ألن العبد تصح الوصية له وإليه " وجتوز الوصية هلا وإليها: "ةمسأل

  ـــــــ
  .ويف سنده ضعف. ٢٥١٥حديث رقم : رواه ابن ماجه يف العتق - ١

وإن وطئ أمة غريه ، فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق يف احلالني
  حامال عتق اجلنني وله بيعهابنكاح مث ملكها 
  ـــــــ

؛ ألهنا جناية أم ولد فلم يلزمها "وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها"كما لو مل تكن أم ولد " عمدا فعليها القصاص
  .حلديث ابن عباس" وتعتق يف املوضعني"أكثر من قيمتها كاجلناية على أجنيب 

ومل تصر أم ولد؛ ألهنا علقت مبملوك فإذا كان الولد " عتق اجلنني وإن وطئ أمة غريه بنكاح مث ملكها حامال: "مسألة
  .مملوكا فأمه أوىل

ألهنا مل تصر أم ولد وعنه تصري أم ولد حلديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أول " وله بيعها: "مسألة
  .الباب

  اجمللد الثاين
  كتاب النكاح

  مدخل

...  
  كتاب النكاح

لني وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد على عثمان بن النكاح من سنن املرس
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن مل : "مظعون التبتل وقال

   ما يظهر عادة كوجهها وكفيهاومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إىل". يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
  ـــــــ
  كتاب النكاح

لقد : وقال سعد، ١" النكاح سنيت فمن رغب عن سنيت فليس مين: "قال عليه السالم". النكاح من سنن املرسلني"
  .٢متفق عليه، رد النيب صلى اهللا عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أحله له الختصينا

حلديث عثمان بن مظعون والذي قبله فإن أقل أحواهلما الندب إىل النكاح " التخلي منهوهو أفضل من : "مسألة
النكاح له أفضل لدخوله : أحدمها: والكراهية لتركه إال أن يكون ال شهوة له كالعنني والشيخ الكبري ففيه وجهان



ويلزم ، ته من التحصني بغريهتركه أفضل ألنه ال حتصل منه مصلحة النكاح ومينع زوج: والثاين، يف عموم األخبار
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج : "عليه السالم" وقال"، نفسه واجبات وحقوقا رمبا عجز عنها

متفق ، فخاطب الشباب بذلك". فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء
  .٣عليه
: ؛ ملا روى جابر قال"أة فله النظر منها إىل ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميهاومن أراد خطبة امر: "مسألة

إذا خطب أحدكم املرأة فإن استطاع أن ينظر منها إىل ما يدعوه إىل نكاحها : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  وينظر إىل، ٤رواه أبو داود". فليفعل

  ـــــــ
  .١٨٤٦حديث رقم : رواه ابن ماجه يف النكاح - ١
  .٨، ٦حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥٠٧٣حديث رقم : رواه البخاري يف كتاب النكاح - ٢
  .١حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥٠٦٦، ٥٠٦٥حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ٣
  .٢٠٨٢حديث رقم : رواه أبو داود يف النكاح - ٤

وال جيوز التصريح خبطبة معتدة وجيوز التعريض ، إال أن ال يسكن إليهوقدميها وال خيطب الرجل على خطبة أخيه 
وال ينعقد النكاح إال بإجياب من ، ال تفوتيين بنفسك وأنا يف مثلك لراغب وحنو ذلك: خبطبة البائن خاصة فيقول

  أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت: الويل أو نائبه فيقول
  ـــــــ

  .وجهها ألنه جممع احملاسن وموضع النظر وليس بعورة
؛ ملا روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم "وال خيطب الرجل على خطبة أخيه إال أن ال يسكن إليه: "مسألة
ال : "وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه: "قال

  .١متفق عليه". أحدكم على خطبة أخيه حىت ينكح أو يتركخيطب 
 ٢} َوال جَُناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّضُْتْم بِِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّساِء{: ؛ لقوله سبحانه"وال جيوز التصريح خبطبة معتدة: "مسألة

 حيتمل غري النكاح فال يأمن وألن التصريح ال، فوجه احلجة أن ختصيص التعريض باإلباحة دليل على حترمي التصريح
  .أن حيملها احلرص عليه على اإلخبار بانقضاء عدهتا قبل انقضائها خبالف التعريض

وجيوز يف ، "وحنو ذلك، ال تفوتيين بنفسك وإين يف مثلك لراغب: وجيوز التعريض خبطبة البائن خاصة فيقول: "مسألة
وروت ، ٣} جَُناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّضُْتْم بِِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّساِء َوال{: عدة الوفاة وللبائن بطالق ثالث لقوله سبحانه

فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن املغرية طلقها آخر ثالث تطليقات فأرسل إليها النيب صلى اهللا عليه 
وهذا تعريض خبطبتها ، "كال تفوتينا بنفس: "ويف لفظ، "إذا حللت فآذنيين: "ويف لفظ، "ال تستفيت بنفسك: "وسلم

  .يف العدة
؛ ألن ما سوامها ال يأيت على "أنكحتك أو زوجتك: فيقول، وال ينعقد النكاح إال بإجياب من الويل أو نائبه: "مسألة

وألن الشهادة شرط يف النكاح وهي واقعة على اللفظ وغري هذا اللفظ ، معىن النكاح فال ينعقد به كلفظ اإلحالل
ح وإمنا يصرف إليه بالنية وال شهادة عليها فيخلو النكاح على الشهادة وال ينعقد مع اإلجياب ليس مبوضوع النكا

وإن اقتصر على قبلت صح؛ ألن ، "أو تزوجت"هذا النكاح " قبلت: قبول من الزوج أو نائبه فيقول"إال بالـ 
  .كاح كما يف البيعالقبول يرجع إىل ما أوجبه الويل كما يف البيع وإمنا اشترط القبول لينعقد الن



  ـــــــ
رواه : والثاين. ٣٨حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥١٤٢حديث رقم : األول رواه البخاري يف النكاح - ١

  .٥٦حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥١٤٢حديث رقم : البخاري يف النكاح
  .٢٣٥اآلية : سورة البقرة - ٢
  .٢٣٥سورة البقرة  - ٣

علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التشهد : خبطبة ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ويستحب أن خيطب قبل العقد
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا : "يف احلاجة

ويقرأ ، "د أن حممدا عبده ورسولهمن يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشه
اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا {و ، اآلية}، وَاتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم، {اآلية} اتَّقُوا اللََّه َحقَّ تُقَاتِِه{: ثالث آيات

  ضرب عليه بالدف للنساءويستحب إعالن النكاح وال}، قَْوالً َسِديداً ُيصِْلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم
  ـــــــ

علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التشهد : ويستحب أن خيطب قبل العقد خبطبة ابن مسعود اليت قال: "مسألة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهللا : "يف احلاجة

: ويقرأ ثالث آيات" فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فال مضل له ومن يضلل
وَاتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ ، {اآلية} اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوال َتُموُتنَّ إِلَّا وَأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ{
  .١رواه الترمذي. }اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوالً َسِديداً ُيصِْلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم{و ،اآلية} ْيكُْم َرِقيباًَعلَ

أعلنوا : "ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" ويستحب إعالن النكاح والضرب عليه بالدف: "مسألة
  .٢اهللا عليه وسلمأو كما قال صلى ". النكاح واضربوا عليه بالدف

  ـــــــ
  .حديث حسن: وقال. ١١٠٥حديث رقم : رواه الترمذي يف النكاح - ١
  .غريب حسن: وقال. ١٠٨٩حديث رقم : رواه الترمذي يف النكاح - ٢

  باب والية النكاح
  ال نكاح إال بويل
  ـــــــ
  باب والية النكاح

هذا : قال اإلمام أمحد. ١" ال نكاح إال بويل: "ه وسلم قالملا روت عائشة أن النيب صلى اهللا علي" ال نكاح إال بويل"
وعنه أن للمرأة تزويج معتقها وأمتها فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غريها ، حديث صحيح

ا أميا امرأة أنكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحه: "بالوكالة ملا روت عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
رواه أبو ". فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له، باطل باطل باطل فإن أصاهبا فلها املهر مبا استحل من فرجها

  .٢داود والترمذي
  ـــــــ



وابن ماجه يف . ١١٠١حديث رقم : والترمذي يف النكاح. ٢٠٨٥حديث رقم : رواه أبو داود يف النكاح - ١
  .١٨٧٩حديث رقم : النكاح

هذا : وقال. ١١٠٢حديث رقم : والترمذي يف النكاح. ٢٠٨٣حديث رقم : بو داود يف النكاحرواه أ- ٢
  .حديث حسن

مث األقرب ، مث ابنها مث ابنه وإن نزل، وأوىل الناس بتزويج احلرة أبوها مث أبوه وإن عال، وشاهدين من املسلمني
السلطان وكيل كل واحد من هؤالء يقوم مث ، مث معتقها مث األقرب فاألقرب من عصباته، فاألقرب من عصباهتا

  .مقامه
  ـــــــ

فمفهومه صحته بإذنه وألن املنع حلقه فجاز بإذنه كنكاح العبد واألول املذهب لعموم اخلرب وألن املرأة غري مأمونة 
ق الويل خبالف العبد فإن املنع حل، على البضع لنقص عقلها وسرعة اخنداعها فلم جيز تفويضه إليها كاملبذر يف املال

  .وإمنا ذكر تزوجيها بغري إذن وليها ألنه الغالب إذ لو رضي لكان هو املباشر له دوهنا، خاصة
ال نكاح إال بويل : "ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" شاهدين من املسلمني"وال ينعقد إال بـ : مسألة

وروى الدارقطين عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه ، رواه أبو بكر اخلالل وابن بطة بإسنادمها". وشاهدي عدل
وهو -وألنه يتعلق به حق لغري املتعاقدين ". الويل والزوج والشاهدان: ال بد يف النكاح من أربعة: "وسلم قال

منها العدالة لقوله عليه : وتشترط يف الشهود شروط، فأشترطت فيه الشهادة لئال يتجاحداه فيضيع نسبه -الولد
ومنها أن يكونا ذكرين ملا روى أبو عبيدة يف كتاب األموال عن ". ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل": السالم

ومنها البلوغ ألن ، مضت السنة أنه ال جتوز شهادة النساء يف احلدود وال يف النكاح وال يف الطالق: الزهري أنه قال
  .ل الشهادةومنها العقل ألن اجملنون والطفل ليسا من أه، الصيب ال شهادة له

مث أبوه وإن "، ألنه أشفق عصباهتا ويلي ما هلا عند متام رشدها" احلرة أبوها"املرأة " وأوىل الناس بتزويج: "مسألة
ألنه عدل من عصباهتا فيلي نكاحها كأبيها وقدم على سائر العصبات ألنه " مث ابنها مث ابنه وإن نزل"، ألنه أب" عال

مث أخوها ألبويها مث ألبيها؛ ألن األخ من األبوين مقدم على األخ من ، م كاألبأقرهبم نسبا وأقواهم تعصيبا فقد
وعنه التسوية بني األخ واجلد ، وعنه يقدم االبن على اجلد ألنه أقوى تعصيبا منه، األب يف املرياث فكذلك يف الوالية
واملذهب األول ، ب والبنوة أقوىوعنه يقدم األخ على اجلد ألنه يديل ببنوة األ، الستوائهما يف اإلرث بالتعصيب

مث األقرب فاألقرب "، مث بنو األخ وإن نزلوا مث العم مث ابنه، ألن اجلد له التقدم إيالدا وتعصيبا فقدم عليه كاألب
والنسب يف العصبات وقدم األقرب ، العصبات على ترتيب املرياث؛ ألن الوالية لدفع العار عن النسب" من

لقول النيب صلى اهللا عليه " مث السلطان"، كتقدميه يف اإلرث؛ وألنه أشفق فيقدم كاألبفاألقرب ألنه أقوى فقدم 
  ".فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له: "وسلم
وإن كان حاضرا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكل أبا رافع يف " ووكيل كل واحد من هؤالء يقوم مقامه: "مسألة

  .يف تزوجيه أم حبيبة؛ وألنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع تزوجيه ميمونة وعمرو بن أمية

وال يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إال أن يكون صبيا أو زائل العقل أو خمالفا لدينها أو عاضال هلا أو غائبا غيبة 
  .بعيدة

  ـــــــ



كامه من الطالق واخللع والتوارث ألنه نكاح مل تثبت أح" أبعد مع وجود أقرب منه"الـ " وال يصح تزويج: "مسألة
وعنه أنه موقوف على إجازة من له اإلذن فإن أجازه جاز وإال بطل ملا ذكرناه يف تصرف ، فلم ينعقد كنكاح املعتدة

الفضويل يف البيع؛ وملا روى ابن ماجه أن جارية بكرا أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي 
حديث مرسل رواه إلياس عن عكرمة عن النيب : وقال،  صلى اهللا عليه وسلم رواه أبو داودكارهة فخريها النيب

  .١صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكروا ابن عباس
يعين إن كان القريب " إال أن يكون صبيا أو زائل العقل أو خمالفا لدينها أو عاضال هلا أو غائبا غيبة بعيدة: "مسألة

أما الصيب فال تصح واليته ألن الوالية يعترب هلا كمال احلال ألهنا تفيد ، البعيد على صفة من هذه الصفات زوج
قال اإلمام . وعنه ال يشترط البلوغ يف الويل، التصرف يف حق الغري فاعتربت نظرا له والصيب موىل عليه فهو كاملرأة

وأما اجملنون فليس من ، ه كالبالغإذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته فتثبت واليت: أمحد
وأما املخالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فال ، أهل الوالية وهو أيضا موىل عليه فال يكون وليا كالطفل

ال وإن كانت كافرة وهو مسلم ف، ٢} َوالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ{: والية له عليها؛ لقوله تعاىل
إال سيد األمة فإنه يلي نكاحها لكونه مالكها ، ٣} وَالَِّذيَن كَفَُروا بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ{: والية له عليها لقوله تعاىل

وأما إذا ، أو ويل سيدها إذا كان سيدها صغريا ويف تزوجيها مصلحة أو السلطان فإنه يزوجها ألنه يقوم مقامها
وعنه يزوج ، زوجيها ألنه تعذر التزويج من جهة األقرب فوليها األبعد كما لو فسقعضلها القريب جاز للبعيد ت

واألول أوىل واحلديث دليل ". فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له: "احلاكم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
األبعد ملا ذكرناه والغيبة  وإن غاب القريب غيبة بعيدة زوج، على أن السلطان يزوج من ال ويل هلا وهذه هلا ويل

البعيدة ما ال يقطع إال بكلفة ومشقة يف املنصوص واملرجع يف هذا إىل العرف وما جرت العادة باالنتظار فيه 
حيتمل أن حيدها مبا تقصر فيه الصالة ألن : وقال أبو اخلطاب، واملراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع

  .ب بعيد السفر يزوج األخ والسفر البعيد يف الشرع ما علق عليه رخص السفرإذا كان األ: اإلمام أمحد قال
  ـــــــ

  .٢٠٩٦حديث رقم : وأبو داود يف النكاح. ١٨٧٥حديث رقم : رواه ابن ماجه يف النكاح - ١
  .٧١اآلية : سورة التوبة - ٢
  .٧٣اآلية : سورة األنفال - ٣

  .ا كان سلطانا أو سيد أمةوال والية ألحد على خمالف لدينه إال املسلم إذ
  :فصل

  ولألب تزويج أوالده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته األبكار بغري إذهنم
  ـــــــ

  .ملا سبق" وال والية ألحد على خمالف لدينه إال املسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة: "مسألة
روي عن عمر أنه زوج ابنه وهو صغري أما الذكور فلما ، "ولألب تزويج أوالده الصغار ذكورهم وإناثهم:فصل "

وألنه يتصرف يف ماله بغري تولية فملك تزوجيه كابنته الصغرية وسواء ، فاختصموا إىل زيد فأجازاه مجيعا رواه األثرم
لألب تزويج ابنته الصغرية "وأما تزوجيه لإلناث فإن ، كان عاقال أو معتوها ألنه إذا ملك تزويج العاقل فاملعتوه أوىل

وَاللَّاِئي يَِئْسَن ِمَن الَْمحِيضِ ِمْن نِسَاِئكُْم إِِن ارَْتْبُتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَْشُهرٍ {: بغري خالف؛ ألن اهللا سبحانه قال" البكر
فجعل لالئي مل حيضن عده ثالثه أشهر وال تكون العدة ثالثة أشهر إال من طالق يف نكاح فدل }، َواللَّاِئي لَْم َيِحضَْن



وزوج أبو بكر عائشة رضي اهللا عنها للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهي ابنة . هنا تزوج وتطلق وال إذن هلا فتعتربعلى أ
ابنة : وروى األثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبري حني نفست فقيل له فقال. ١ست ومل يستأذهنا متفق عليه

إحدامها له إجبارها ملا روى ابن : البالغ ففيها روايتان فأما البكر. الزبري إن مت ورثتين وإن عشت كانت امرأيت
. ٢" األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذهنا صماهتا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس قال

له صلى والرواية األخرى ال جيوز تزوجيها إال بإذهنا لقو، وإثباته احلق لألمي على اخلصوص يدل على نفيه عن البكر
وعنه . ٣متفق عليه". تسكت: "يا رسول اهللا فكيف إذهنا؟ قال: قيل" ال تنكح البكر حىت تستأذن: "اهللا عليه وسلم

تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو إذهنا وإن أبت فال : "ال جيوز تزويج ابنة تسع إال بإذهنا لقوله عليه السالم
من مل تبلغ وقد جعل هلا إذنا وقد انتفى اإلذن يف حق من مل تبلغ تسعا  واليتيمة، ٤رواه أبو داود". جواز عليها

رواه اإلمام ، إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة: باالتفاق فيجب العمل به يف حق بنت تسع ألن عائشة قالت
عليه وسلم وألهنا  وروي مرفوعا إىل النيب صلى اهللا، ومعناه يف حكم املرأة يف اإلذن واألحكام، ٥أمحد يف املسند

  فأما الثيب الصغرية فهل له، تصلح بذلك للنكاح وحتتاج إليه فأشبهت البالغة
  ـــــــ

  .٦٩حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥١٦٠حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ١
  .٦٤حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٢١٢٢حديث رقم : رواه البخاري يف احليل - ٢
  .٦٤حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥١٣٦حديث رقم : ري يف النكاحرواه البخا - ٣
  .٢٠٩٣حديث رقم : رواه أبو داود يف النكاح- ٤
  .١٩مل أقف عليه يف املسند واحلديث رواه الترمذي يف النكاح ب  - ٥

ياء تزويج صغري ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إال بإذنه وليس لسائر األول
األمي أحق : "وال تزويج كبرية إال بإذهنا وإذن البكر الصمات لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال صغرية

  بنفسها من وليها والبكر
  ـــــــ

  .أحدمها ال جيوز لعموم األحاديث واآلخر جيوز ألهنا ولد صغري أشبهت الغالم: تزوجيها؟ على وجهني
يا رسول : قالوا". ال تنكح البكر حىت تستأذن: "لقوله عليه السالم" البالغة"البكر " استئذان"ه ل" ويستحب: "مسألة

  .١متفق عليه". أن تسكت : "اهللا فكيف إذهنا؟ قال
األمي أحق بنفسها من وليها والبكر : "لعموم قوله" وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إال بإذهنم: "مسألة

وأما الذكر من بنيه البالغ فليس له تزوجيه بغري إذنه ألنه ذكر بالغ ، فدل على اعتبار إذهنا. ٢" ا صماهتاتستأمر وإذهن
  .فال جيوز توليه تزوجيه بغري إذنه كغري األب

  .ألنه ال والية هلم على ماله فكذلك نكاحه" وليس لسائر األولياء تزويج صغري: "مسألة
حداهن ليس هلم تزوجيها حبال ملا روي أن قدامه بن مظعون زوج ابنة أخيه من إ: وأما الصغرية ففيها ثالث روايات

والصغرية ال إذن ". إهنا يتيمة وال تنكح إال بإذهنا: "عبد اهللا بن عمر فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
زوجها أبوها وهي كارهة فخريها النيب هلم تزوجيها وهلا اخليار إذا بلغت ملا روت عائشة أن جارية بكرا : والثانية. هلا

وال ، هلم تزوجيها إذا بلغت تسع سنني بإذهنا: والثالثة. ٣حديث مرسل: رواه أبو داود وقال، صلى اهللا عليه وسلم
تستأمر البكر يف نفسها فإن سكتت فهو إذهنا وإن أبت فال جواز : "جيوز قبل ذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .٤بو داودرواه أ". عليها
  .٥" األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر: "لقوله عليه السالم" تزويج كبرية إال بإذهنا"ليس هلم " و: "مسألة
: ملا روى عدي الكندي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" وإذن الثيب الكالم وإذن البكر: "مسألة

  وال فرق، رواه األثرم". الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماهتا"
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
حسن : وقال. ١١٠٨حديث رقم : والترمذي يف النكاح. ٢٠٩٨حديث رقم : رواه أبو داود يف النكاح - ٢

  .صحيح
  .٢٠٩٧، ٢٠٩٦حديث رقم : رواه أبو داود يف النكاح - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
  .سبق خترجيه - ٥

ليس لويل امرأة تزوجيها بغري كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئا تستأذن يف نفسها وإذهنا صماهتا و
  حلرة وال الفاجر كفئا لعفيفة

  ـــــــ
  .بني الثيوبة بوطء مباح أو حمرم لشمول اللفظ هلما مجيعا

: روايتانوهل له تزوجيها برضاها بغري كفء؟ فيه ، بغري رضاها" وليس لويل امرأة تزوجيها بغري كفئها: "مسألة
ال تنكحوا النساء إال : "إحدامها ال يصح؛ ملا روى الدارقطين بإسناده عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ألمنعن فروج ذوي األحساب إال من األكفاء؛ وألنه تصرف يتضرر : وقال عمر". األكفاء وال يزوجهن إال األولياء
يصح ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم زوج : والثانية. ا بغري رضاهابه من مل يرض به فلم يصح كما لو زوجها وليه

إن أبا : وقالت عائشة. وزوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية، مواله زيدا ابنة عمته زينب بنت جحش
ترض املرأة أو مل لكن إن مل . أخرجه البخاري، حذيفة تبىن ساملا وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة

العقد باطل؛ ألن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغري رضاهم فلم يصح : يرض بعض األولياء ففيه روايتان إحدامها
يصح وملن مل يرض الفسخ سواء كانوا متساويني يف الدرجة أو متفاوتني فيزوج : والثانية. كتصرف الفضويل

لإلخوة الفسخ؛ وألنه ويل يف حال يلحقه العار بفقد فلو زوج األب بغري الكفء فرضيت الثيب كان ، األقرب
  .الكفاءة فملك الفسخ كاملتساويني

وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء؛ ألن املقداد بن األسود الكندي تزوج " والعرب بعضهم لبعض أكفاء: "مسألة
وزوج علي ، كنديوزوج أبو بكر أخته لألشعث بن قيس ال، ضباعة بنت الزبري عم رسول صلى اهللا عليه وسلم
  .ابنته أم كلثوم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما

فإذا ثبت اخليار ، ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم خري بريرة حني عتقت حتت العبد"وليس العبد كفئا حلرة: "مسألة
فأشبه عدم  باحلرية الطارئة فبالسابقة أوىل؛ وألن فيه نقصا يف النصيب واالستمتاع واإلنفاق ويلحق به العار

: وعنه ليست احلرية شرطا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لربيرة حني عتقت حتت عبد فاختارت فرقته، املنصب
  .ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد حلرة". ال إمنا أنا شفيع: "أتأمرين يا رسول اهللا؟ قال: قالت" لو راجعتيه"

، ١} أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمناً كََمْن كَانَ فَاِسقاً ال َيْسَتُوونَ{: سبحانه وتعاىللقول اهللا " وال الفاجر كفئا لعفيفة: "مسألة



وألن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية غري مأمون على النفس واملال مسلوب الواليات ناقص عند اهللا 
  .فال جيوز أن يكون كفئا للعفيفة وال مساويا هلا، سبحانه وعند خلقه
  ـــــــ

  .١٨اآلية : ورة السجدةس - ١

وإن زوج أمته عبده الصغري جاز أن يتوىل طريف ، ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذهنا
أعتقتك وجعلت عتقك صداقك حبضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح؛ ألن رسول اهللا صلى : وإن قال ألمته، العقد

  .قها صداقهااهللا عليه وسلم أعتق صفية وجعل عت
  فصل

وال ميلك إجبار عبده ، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدهتا، وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغري إذهنم
  الكبري على النكاح وأميا عبد تزوج بغري إذن

  ـــــــ
الرمحن بن عوف أنه  ؛ ملا روي عن عبد"ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذهنا: "مسألة

قد تزوجتك؛ وألنه صدر اإلجياب من الويل والقبول : فقال، نعم: أجتعلني أمرك إيل؟ قالت: قال ألم حكيم ابنة قارظ
وعنه ال جيوز حىت يوكل غريه يف أحد الطرفني ملا روي ، من األهل فصح كما لو زوج الرجل عبده الصغري من أمته

  .جه امرأة املغرية أوىل هبا منه؛ وألنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كاإلمامأن املغرية بن شعبة أمر رجال يزو
وكذلك ويل املرأة مثل ابن العم واملوىل واحلاكم ، "وإن زوج أمته عبده الصغري جاز أن يتوىل طريف العقد: "مسألة

  .إذا أذنت له يف نكاحها حلديث عبد الرمحن بن عوف
ملا روى أنس أن النيب " تك وجعلت عتقك صداقك حبضرة شاهدين ثبت العتق والنكاحوإذا قال ألمته أعتق: "مسألة

  .١متفق عليه، "أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"صلى اهللا عليه وسلم 
  .ألنه عقد على منافعهم فملكه كإجارهتم" وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغري إذهنم: فصل"

ألن املرأة ال تلي عقد النكاح فقام وليها مقامها فيه كقيام ويل الصغرية " بإذن سيدهتا وله تزويج أمة موليته: "مسألة
  .مقامها يف العقود اليت هو وليها فيها

  .ألنه مكلف ميلك الطالق فال جيرب على النكاح كاحلر" وال ميلك إجبار عبده البالغ على النكاح: "مسألة
. ٢" أميا عبد تزوج بغري إذن مالكه فهو عاهر: "ألن النيب قال" عاهر وأميا عبد تزوج بغري إذن سيده فهو: "مسألة

  .وألن على السيد ضررا يف ذلك ألنه حيتاج إىل املهر والنفقة
  ـــــــ

  .٨٥حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥٠٨٦حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ١
  .هذا إسناد حسن: زوائدقال يف ال. ١٩٥٩حديث رقم : رواه ابن ماجه يف النكاح - ٢

ومن نكح أمة ، فإن دخل هبا فمهرها يف رقبته كجنايته إال أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو املهر، مواليه فهو عاهر
وإن أصاهبا فلها مهرها وإن أولدها ، على أهنا حرة مث علم فله فسخ النكاح وال مهر عليه إن فسخ قبل الدخول

فإن كان ، ويفرق بينهما إن مل يكن ممن جيوز له نكاح اإلماء، ع مبا غرم على من غرهفولده حر يفديه بقيمته ويرج
  .ممن جيوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق



  ـــــــ
  .كما يفعل يف جنايته" فإن دخل هبا فمهرها يف رقبته كجنايته إال أن يفديه سيده بأقل من قيمته أو املهر: "مسألة
هبا؛ " فله فسخ النكاح وال مهر عليه إن فسخ قبل الدخول"أهنا أمة " ح أمة على أهنا حرة مث علمومن نك: "مسألة

ألنه عقد مل يرض به فكان له فسخه كما لو اشترى منه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا أو فضة فبانت رصاصا أو ذهبا 
  .فبان حناسا

بغري خالف؛ ألنه اعتقد حريته فكان " وإن أولدها فولدها حر"مبا استحل من فرجها " وإن أصاهبا فلها املهر: "مسألة
  .حرا كما لو اشترى أمة يظنها ملكا لبائعها فبانت مغصوبة بعد أن أولدها

وألن احليوان من ". من أعتق شركا يف عبد قوم عليه نصيب شريكه: "لقوله عليه السالم" يفديه بقيمته"و : مسألة
وعنه يفديهم مبثلهم يوم والدهتم قضى به عمر ، جب ضمانه بقيمته كما لو أتلفهاملتقومات ال من ذوات األمثال في

، وعنه ليس عليه فداؤهم ألن الولد ينعقد حر األصل فلم يضمنه لسيد األمة ألنه ال ميلكه، وعلي وابن عباس
وقد فوته باعتقاد ، اوالصحيح األول لقضاء الصحابة وألن الولد مناء لألم اململوكة فسبيله أن يكون مملوكا ملالكه

  .احلرية فلزم ضمانه كما لو فوت رقه بفعله
كذلك قضى به عمر وعلي وابن : قال ابن املندز". على من غره: "من املهر وقيمة الولد" ويرجع مبا غرم: "مسألة
رى وعنه ال يرجع باملهر ألنه وجب عليه يف مقابلة نفع وصل إليه وهو الوطء فلم يرجع به كما لو اشت، عباس

مغصوبا فأكله خبالف قيمة الولد فإنه مل حيصل له يف مقابلتها عوض؛ ألهنا وجبت حبرية الولد وحرية الولد للولد ال 
  .ألبيه
وإن "ألنا تبينا أن النكاح فاسد من أصله لعدم شرطه " ويفرق بينهما إن مل يكن ممن جيوز له نكاح اإلماء: "مسألة

لنكاح جمتمعة فالعقد صحيح وللزوج اخليار بني الفسخ واملقام على النكاح وكانت شرائط ا" كان ممن جيوز له ذلك
لسيدها؛ ألن املانع من رقه مع الغرور اعتقاد الزوج حريتها وقد " فهو رقيق"ذلك " فما ولدت بعد"فإن اختار املقام 
  .زال ذلك بالعلم

  باب احملرمات يف النكاح
وبنات األخوات والعمات واخلاالت وأمهات النساء وحالئل وهن األمهات والبنات واألخوات وبنات اإلخوة 

  اآلباء واألبناء والربائب املدخول بأمهاهتن
  ـــــــ

  باب احملرمات يف النكاح

ْم وََبَناتُ ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم َوَبنَاُتكُْم وَأََخوَاُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوخَاالُتكُ{: وهن الاليت ذكرهن اهللا سبحانه يف قوله
فاألمهات كل امرأة انتسب إليها بوالدة وهي األم واجلدات من ، فهؤالء حمرمات بالنسب، ١} الْأَخِ َوَبنَاُت الْأُْخِت

والبنات كل من انتسب إليك بوالدة وهي ابنة الصلب وأوالدها وأوالد البنني ، جهة األم وجهة األب وإن علون
الثالث والعمات كل من أدلت بالعمومة من أخوات األب وأخوات  واألخت من اجلهات، وإن نزلت درجتهن

واخلاالت كل من أدلت باخلئولة من أخوات األم وأخوات اجلدات وإن ، األجداد وإن علوا من جهة األب واألم
وبنات اإلخوة كل من انتسب ببنوة األخ من أوالده وأوالد أوالده الذكور واإلناث ، علون من جهة األب واألم

واحملرمات } َيا بَنِي آَدَم{: وبنات األخت كذلك ألن االسم ينطلق على القريب والبعيد؛ لقوله سبحانه، نزلن وإن



فمىت عقد على امرأة حرم عليه مجيع أمهاهتا من }، َوأُمَّهَاُت نَِساِئكُْم{: أمهات النسب لقوله سبحانه: باملصاهرة وهن
أو مل يدخل هبا لعموم اللفظ فيهن؛ وملا روى عمرو بن شعيب عن سواء دخل باملرأة ، النسب والرضاع وإن علون

" أميا رجل نكح امرأة دخل هبا أم مل يدخل فال حيل له نكاح أمها: "أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
سب أو حالئل آبائه وهن زوجات األب القريب والبعيد من قبل األب واألم من ن: والثانية، رواه ابن ماجه. ٢

وسواء دخل هبن أو مل ، ٣} َوال تَْنِكحُوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما قَْد َسلََف{: رضاع حيرمن لقوله سبحانه
. ٤} وَأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم{: يدخل لعموم اآلية فيحرمن من دون بناهتن فيحل له نكاح ربيبة ابنه وأبيه لقوله

: حالئل األبناء وهن زوجات أبنائه وأبناء أبنائه وبناته وإن سفلوا من نسب أو رضاع لقوله سبحانه: ثالثال
الربائب وهن بنات : الرابعة. فيحرمن مبجرد العقد لعموم اآلية فيهن، ٥} َوَحالِئلُ أَْبنَاِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصالبِكُْم{

فَإِنْ لَْم َتكُونُوا َدَخلُْتْم بِهِنَّ {: ن يدخل هبا حلت هلا ابنتها لقوله سبحانهالنساء الاليت دخل هبن فإن فارق أمها قبل أ
  .٦} فَال ُجنَاَح َعلَْيكُْم
  ـــــــ

  .٢٣سورة النساء اآلية  - ١
  .ال يصح من قبل إسناده: وقال. ١١١٧حديث رقم : رواه الترمذي يف النكاح - ٢
  .٢٢اآلية : سورة النساء - ٣
  .٢٤اآلية : ءسورة النسا - ٤
  .٢٣اآلية : سورة النساء - ٥
  .٢٣اآلية : سورة النساء - ٦

وبنات احملرمات حمرمات إال بنات العمات واخلاالت وأمهات النساء ، وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب
حالال أو -أة ومن وطئ امر. وحالئل اآلباء واألبناء وأمهاهتن حمرمات إال البنات والربائب وحالئل اآلباء واألبناء

  حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاهتا وبناهتا -حراما
  ـــــــ

َوأُمََّهاُتكُُم اللَّاِتي أَْرَضعَْنكُْم َوأَخََواُتكُْم ِمَن {: لقوله سبحانه، سواء" وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: "مسألة
". حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: "ل عليه السالموقا، وقسنا عليهما سائر احملرمات بالنسب، ١} الرََّضاعَِة
  .٢متفق عليه
، لتناول التحرمي هلن فاألمهات حيرم بناهتن ألهنن أخوات أو عمات أو خاالت" وبنات احملرمات حمرمات: "مسألة

اإلخوة والبنات حترم بناهتن ألهنن بنات وحيرم بنات األخوات وبناهتن ألهنن بنات األخوات وكذلك بنات بنات 
  .ألهنن بنات إخوة

فإهنن ال حيرمن باإلمجاع ألهنن مل يذكرن يف التحرمي فيدخلن يف عموم قوله " إال بنات العمات واخلاالت: "مسألة
 َوَبنَاِت َعمَّاِتَك َوَبَناتِ َخاِلَك{: وقد أحلهن اهللا سبحانه صرحيا لنبيه بقوله}، َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم{: تعاىل

يعين أن بنات أمهات النساء حالل ألهنن غري مذكورات " وأمهات النساء"ذكرهن فيما أحل له }، َوَبَناتِ َخاالِتَك
ال حترم بناهتن ألهنن حرمن " وحالئل اآلباء واألبناء"يف احملرمات وألهنن أخوات الزوجة فإمنا حيرمن باجلمع ال غري 

ا املعىن يف بناهتن وال وجدت فيهن علة أخرى فاقتصر احلكم عليهن لعلة نكاح اآلباء واألبناء هلن ومل يوجد هذ
  .وحلت بناهتن



ُحرَِّمْت َعلَْيكُمْ {: يعين أن احملرمات نكاحهن أمهاهتن أيضا حمرمات بقوله سبحانه" وأمهاهتن حمرمات: "مسألة
وات أمهن أم أو زوجة أب ومها حمرمتان يتناول أمهاهتن ألن أم األم أم فقد تناوهلا التحرمي بالنص واألخ} أُمََّهاُتكُْم

وأمهات العمات أمهاهتن أيضا حمرمات ألهنن زوجات أب فإن اجلد أب وأمهات اخلاالت هن نساء اجلد من األم 
  .فهن حمرمات أيضا وأمهات بنات األخوات حمرمات ألهنن أخوات

  .أمهاهتن حالل ألهنن أجنبيات" اء واألبناءوحالئل اآلب"أمهاهتن حالل ألهنن زوجاته " إال البنات والربائب: "مسألة
أما إذا وطئ حالال " حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاهتا وبناهتا -حالال أو حراما-وإن وطئ امرأة : "مسألة

  فقد حرمت على أبيه وابنه ألهنا صارت من حالئل
  ـــــــ

  .٢٣اآلية : سورة النساء - ١
  .١حديث رقم : ومسلم يف الرضاع. ١٢٨٥حديث رقم : رواه البخاري يف فرض اخلمس - ٢

  فصل
ال جيمع بني املرأة : "وحيرم اجلمع بني األختني وبني املرأة وعمها وخالتها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فإن ، وال جيوز للحر أن جيمع بني أكثر من أربع نسوة وال للعبد أن جيمع إال اثنتني". وعمتها وال بينها وبني خالتها
  مجع بني من ال جيوز
  ـــــــ

وأما إذا وطئها حراما ، األبناء أو من زوجات األب وحترم عليه أمها ألهنا من أمهات النساء وحترم بنتها ألهنا ربيبة
، فقد حرمت أيضا على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاهتا وبناهتا كما لو وطئها بشبهة أو بالقياس على الوطء احلالل

  .والوطء يسمى نكاحا}، َوال َتْنِكحُوا َما َنكََح آَباؤُكُْم ِمَن النَِّساِء{: سبحانهوقال اهللا 
وسواء كانتا من أبوين أو من }، َوأَنْ َتْجَمعُوا َبْيَن الْأُخَْتْينِ{: لقوله سبحانه" وحيرم اجلمع بني األختني: "مسألة

ملا روى أبو هريرة " بني املرأة وعمتها وخالتها"مع وحيرم اجل، أحدمها أو من نسب أو رضاع لعموم اآلية يف اجلمع
وألهنما . ١متفق عليه". ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

لرحم امرأتان لو كانت إحدامها ذكرا حرمت عليه األخرى فحرم اجلمع بينهما كاألختني؛ وألنه يفضي إىل قطيعة ا
والقريبة والبعيدة سواء يف التحرمي لتناول اللفظ هلما وألن احملرمية ثابتة ، احملرم ملا بني الزوجات من التغاير والتنافس

  .بينهما مع البعد فكذلك حترمي اجلمع
لَكُْم ِمَن فَاْنِكُحوا َما طَاَب {: بغري خالف لقوله سبحانه" وال جيوز للحر أن جيمع بني أكثر من أربع نسوة: "مسألة

يعين اثنتني أو ثالثا أو أربعا وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لغيالن بن سلمة ، ٢} النَِّساِء َمثَْنى َوثُالثَ َوُربَاَع
  .٣رواه الترمذي". أمسك أربعا وفارق سائرهن: "حني أسلم وحتته عشر نسوة

أمجع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : كم بن عتبة أنه قال؛ ملا روي عن احل"للعبد أن جيمع إال اثنتني"ليس " و: "مسألة
: وروى اإلمام أمحد أن عمر سأل يف ذلك فقال عبد الرمحن بن عوف، عليه وسلم على أن العبد ال ينكح إال اثنتني

  .وهذا كان مبحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إمجاعا، ال يتزوج إال اثنتني
ألن إحدامها ليست أوىل بالبطالن من األخرى " مع بينه يف عقد واحد فسدفإن مجع بني من ال جيوز اجل: "مسألة

  .فبطل فيهما كما لو باع درمها بدرمهني
  ـــــــ



  .٣٣حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥١٠٩حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ١
  .٣سورة النساء اآلية  - ٢
  .١٩٥٣حديث رقم : ماجه يف النكاح وابن. ١١٢٨حديث رقم : رواه الترمذي يف النكاح - ٣

ولو أسلم كافر وحتته أختان اختار : الثاين منهما. اجلمع بينه يف عقد واحد فسد العقد وإن كان يف عقدين مل يصح
وإن كان قد دخل هبا فسد نكاحهما وحرمتا ، منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا ومل يدخل باألم فسد نكاحها وحدها

وسواء كان أمسك منهن أول ، أسلم وحتته أكثر من أربع نسوة أمسك منهم أربعا وفارق سائرهنوإن ، على التأبيد
وكذلك العبد إذا أسلم وحتته أكثر من اثنتني ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو ، من عقد عليها أو آخرهن

  خامسة يف عدهتا مل يصح سواء كان الطالق رجعيا أو بائنا
  ـــــــ

  .ألنه اختص باجلمع" إن كان يف عقدين مل يصح الثاين منهماو: "مسألة
يا : قلت: ؛ ملا روى الضحاك ابن فريوز عن أبيه قال"ولو أسلم كافر وحتته أختان اختار منهما واحدة: "مسألة

؛ وألن أنكحة ١رواه أبو داود وابن ماجه وغريمها". طلق أيتهما شئت: "رسول اهللا إين أسلمت وحتيت أختان قال
لكفار صحيحة وإمنا حرم اجلمع يف اإلسالم وقد أزاله فصح كما لو طلق إحدامها قبل إسالمه مث أسلم واألخرى ا

  .يف حياله
َوأُمََّهاتُ {: ألهنا أم زوجته فتحرم لقوله سبحانه" وإن كانتا أما وبنتها ومل يدخل باألم فسد نكاحها وحدها: "مسألة
األم ألهنا أم زوجته " وإن كان قد دخل هبا فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. "فتدخل يف عموم اآلية}، نِسَاِئكُْم

، أمجع على هذا كل من حنفظ عنه من أهل العلم: قال ابن املنذر. والبنت ألهنا ربيبته من زوجته اليت دخل هبا
، العقد على ابنتها والدخول باألم وحدها كالدخول هبما ألن البنت تكون ربيبته مدخوال بأمها واألم حترم مبجرد

وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح األم ألن البنت ال حترم إال بالدخول بأمها ومل يدخل هبا واألم 
  .حترم مبجرد العقد على بنتها

وإن أسلم وحتته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن سواء كان من أمسك منهن أول : "مسألة
أسلمت وحتيت مثاين : ؛ ملا سبق من حديث غيالن بن سلمة وروى قيس بن احلارث قال"ها أو آخرهنمن عقد علي

  .٢رواه اإلمام أمحد وأبو داود". اختر منهن أربعا: "نسوة فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت له ذلك فقال
فيما زاد على اثنتني حكم احلر فيما  وذلك أن حكم العبد" وكذلك العبد إذا أسلم وحتته أكثر من اثنتني: "مسألة

فإن أسلم وحتته أكثر من اثنتني اختار منهن اثنتني كما قلنا يف احلر إذا كان حتته أكثر من أربع خيتار ، زاد على األربع
  .منهن أربعا

  ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة يف عدهتا مل يصح سواء: "مسألة
  ـــــــ

  .١٩٥٠حديث رقم : وابن ماجه يف النكاح. ٢٢٤٣حديث رقم : ود يف النكاحرواه أبو دا - ١
  .٢٢٤١حديث رقم : رواه أبو داود يف النكاح - ٢

وجيوز أن ميلك أختني وله وطء إحدامها فمىت وطئها حرمت أختها حىت حترم املوطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه 
ألوىل إىل ملكه مل حتل له حىت حترم األخرى وعمة األمة وخالتها يف فإذا وطئ الثانية مث عادت ا، ويعلم أهنا غري حامل



وال حلر نكاح أمة مسلمة إال أن ال جيد طول ، هذا كأختها وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة
  وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمني، حرة وال مثن أمة وخياف العنت

  ـــــــ
ألنه إذا تزوجها يف عدة أختها كان قد مجع بينهما يف النكاح ألن العدة من آثار النكاح " ا أو بائناكان الطالق رجعي

  .وكذلك اخلامسة إذا تزوجها يف عدة الرابعة
أختها حىت حترم "عليه " وطئها حرمت"فإذا ، أيتهما شاء ألهنا ملكه" وجيوز أن ميلك أختني وله وطء إحدامها: "فصل

لئال يكون جامعا بينهما يف الفراش أو جامعا ماءه يف ، "أو إخراج عن ملكه ويعلم أهنا غري حاملاملوطوءة بتزويج 
وعمة األمة وخالتها "لذلك ". فإذا وطئ الثانية مث عادث األوىل إىل ملكه مل حتل له حىت حترم األخرى"، رحم أختني

} أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم{: ا يكره لقوله سبحانه، وعنه ال حيرم اجلمع بني األمتني يف الوطء وإمن"كأختها"ذلك " يف
  .واملذهب األول ألنه إذا حرم اجلمع يف النكاح لكونه طريقا إىل الوطء ففي الوطء أوىل، ١

 وعنه جيوز} ِمْن فََتَياِتكُُم الُْمْؤِمَناِت{: ألن اهللا سبحانه قال" وليس للمسلم إن كان عبدا نكاح أمة وكتابية: "مسألة
ورد اخلالل هذه الرواية وقال إمنا توقف اإلمام أمحد ومل ينفذ له ، ألنه له وطئها مبلك اليمني فجاز بالنكاح كاملسلمة

  .قول
؛ لقوله "نكاح أمة مسلمة إال أن ال جيد طول حرة وال مثن أمة وخياف العنت"مسلم " حلر"جيوز " وال: "مسألة
طَْوالً أَنْ َيْنِكَح الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن فََتَياِتكُمُ  َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع مِْنكُْم{: سبحانه

خوف العنت وعدم الطول حبرة فال : فاشترط شرطني ٢} ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي الَْعَنَت مِْنكُْم{ -إىل قوله-} الُْمْؤِمنَاِت
  .جيوز بدوهنما

  لآلية، "إذا كان الشرطان فيه قائمني وله نكاح أربع: "مسألة
  ـــــــ

  .٣اآلية : سورة النساء - ١
  .٢٥اآلية : سورة النساء - ٢

  كتاب الرضاع
  مدخل

...  
  كتاب الرضاع

  حكم الرضاع حكم النسب يف التحرمي واحملرمية فمىت أرضعت املرأة طفال
  ـــــــ
  كتاب الرضاع

حيرم : "لقوله عليه الصالة والسالم يف حديث ابن عباس" احملرميةحكم الرضاع حكم النسب يف التحرمي و: "مسألة
فمىت أرضعت املرأة طفال صار ابنا هلا وللرجل الذي ثاب اللنب . "متفق عليه. ١" من الرضاع ما حيرم من النسب

نكاح فإذا محلت من رجل ثبت نسب ولدها منه فثاب هلا لنب فأرضعت به طفال صار ولدا هلما يف حترمي ال" بوطئه
وأوالده وإن سفلوا أوالد ولدمها وصارا أبويه وآباؤمها أجداده وجداته ، وإباحة النظر واخللوة وثبوت احملرمية



َوأُمَّهَاُتكُُم اللَّاِتي {: وإخوة املرأة وأخواهتا أخواله وخاالته وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته؛ لقوله سبحانه
نص على هاتني يف احملرمات فدل على ما سوامها وروت عائشة أن النيب صلى }، الرََّضاعَِة أَْرَضعَْنكُْم وَأََخوَاُتكُْم ِمَن

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وحديث ابن عباس قال. ٢" الرضاعة حترم ما حيرم من الوالدة: "اهللا عليه وسلم قال
. ٣متفق عليه". ابنة أخي من الرضاعةحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب وهي ، ال حتل يل: "وسلم يف ابنة محزة

واهللا ال آذن له حىت استأذن رسول : وروت عائشة أن أفلح أخا أيب القعيس استأذن علي بعدما أنزل احلجاب فقلت
اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن أخا أيب القعيس ليس هو أرضعين ولكن أرضعتين امرأة أيب القعيس فدخلت على 

: يا رسول اهللا إن الرجل ليس هو أرضعين ولكن أرضعتين امرأة أخيه قال: وسلم فقلت رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .؛ وألن اللنب حدث للولد والولد ولدمها فكان املرضع بلبنه ولدمها٤متفق عليه". إئذين له فإنه عمك تربت ميينك"

  .لذلك" كل من حيرم على ابنها من النسب"يعين على املرتضع " فيحرم عليه: "مسألة
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .١رقم : ومسلم يف الرضاع. ٥٠٩٩حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .٩رقم : ومسلم يف الرضاع. ٥١٠٣حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ٤
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لعمدة: كتاب  لعدة شرح ا   ا
ملقدسي: املؤلف  ا لدين  هباء ا و حممد  أمحد، أب هيم بن  برا بن إ لرمحن  ا  عبد 

صار ابنا هلا وللرجل الذي ثاب اللنب بوطئه فيحرم عليه كل من حيرم على ابنها من النسب وإن أرضعت طفلة 
حيرم من : "اهللا صلى اهللا عليه وسلمصارت بنتا هلما حترم على كل من حترم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول 

واحملرم من الرضاع ما دخل احللق من اللنب سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور ، "الرضاعة ما حيرم من النسب
  :أو سعوط حمضا كان أو مشوبا إذا مل يستهلك وال حيرم إال بشروط ثالثة

  بعد موهتا فأما لنب أن يكون لنب امرأة بكرا كانت أو ثيبا يف حياهتا أو: أحدها
  ـــــــ

  .لذلك" وإن أرضعت طفلة صارت بنتا هلما حترم على كل من حترم عليه ابنتهما من النسب: "مسألة
والرضاع احملرم ما دخل احللق من اللنب سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط حمضا كان أو : "مسألة

، يف حلقه فيحرم ألنه ينشر العظم وينبت اللحم فأشبه االرتضاعوالوجور أن يصب اللنب " مشوبا إذا مل يستهلك
وعنه ال ، وأما السعوط فهو أن يصب يف أنفه فيحرم ألنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيال للتحرمي بالرضاع كالفم

فإن ، ةيثبت التحرمي هبما ألهنما ليسا برضاع وأما املشوب فهو كاحملض يف نشر احلرمة إذا كانت صفات اللنب باقي
وقال أبو . صب يف ماء كثري مل يتغري به مل يثبت التحرمي ألن هذا ال يسمى لبنا مشوبا وال ينشر عظما وال ينبت حلما

إن غلب اللنب حرم وإن غلب : وقال أبو حامد، قياس قول اإلمام أمحد أن املشوب ال ينشر احلرمة ألنه وجور: بكر
م املغلوب واألول أصح؛ ألن ما تعلق به احلكم غالبا تعلق به مغلوبا خلطه مل حيرم؛ ألن احلكم لألغلب ويزول اس

  .كالنجاسة واخلمر
فلو ثاب ، "أحدها أن يكون لنب امرأة بكرا كانت أو ثيبا يف حياهتا أو بعد موهتا: وال حيرم إال بشروط ثالثة: "مسألة

ود فلم يتعلق به حترمي كلنب البهيمة؛ وألنه ال للرجل لنب فأرضع به طفال مل يتعلق به حترمي ألنه مل خيلق لغذاء املول
تثبت به األمومة خبالف لنب املرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به األمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا ألنه رضاع من 

ُتكُمُ َوأُمَّهَا{: امرأة فنشر احلرمة كما لو كان هلا ولد؛ وألن لنب النساء خلق لتغذية األطفال فيدخل يف عموم قوله
وعنه ال ينشر احلرمة ألنه نادر أشبه لنب الرجل ألنه مل جتر العادة به لتغذية األطفال أشبه لنب }، اللَّاِتي أَْرضَْعَنكُْم

  .وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر احلرمة كما لو ارتضع من حية، الرجال
يصريان : وقال بعضهم، مل يصريا أخوينيثبت احلرمة فلو ارتضع طفالن من هبيمة " فأما لنب البهيمة فال: "مسألة

أخوين وليس بصحيح ألن هذا اللنب ال يتعلق به حترمي األمومة فال يتعلق به حترمي األخوة؛ ألنه فرع على األمومة 
  .وألن البهيمة دون اآلدمية يف احلرمة ولبنها دون لبنها يف غذاء اآلدمي فلم تتعلق احلرمة به

  .ل مل يثبت به التحرمي ألنه مل يثبت كونه امرأة فال يثبت التحرمي مع الشكفإن ثاب لنب خلنثى مشك: مسألة

  .البهيمة أو الرجل أو اخلنثى املشكل فال حيرم شيئا
ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء وكان : "أن يكون يف احلولني لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الثاين

  ".قبل الفطام
  ـــــــ



َوالَْواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحوْلَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أََراَد أَنْ ُيِتمَّ {: لقوله سبحانه" أن يكون يف احلولني: اينالث"الشرط 
ألن رسول اهللا صلى اهللا ، فجعل متام الرضاعة حولني فيدل على أنه ال حكم ملا بعدمها وعن عائشة، ١} الرََّضاعَةَ

يا رسول اهللا إنه أخي من : ا وعندها رجل فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالتعليه وسلم دخل عليه
وعن أم . ٢متفق عليه". أنظرن إخوانكن فإمنا الرضاعة من اجملاعة: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الرضاعة

". ما فتق األمعاء وكان قبل الفطامال حيرم من الرضاع إال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سلمة قالت
  .٣حديث صحيح: أخرجه الترمذي وقال

وعنه ، فصاعدا هذا الصحيح من املذهب وروي عن مجاعة من الصحابة" أن يرتضع مخس رضعات: الثالث"الشرط 
: وقوله عليه السالم، ٤} الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُتكُُم اللَّاِتي أَْرَضعَْنكُْم َوأَخََواُتكُْم ِمَن{: أن قليل الرضاع وكثريه حيرم لقوله

وأنه فعل يتعلق به حترمي مؤبد فلم يعترب فيه العدد كتحرمي أمهات النساء . ٥" حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب"
وروى ، روته عائشة. ٦" ال حترم املصة وال املصتان: "وعنه ال يثبت التحرمي إال بثالث رضعات لقوله عليه السالم

ووجه . ٧" ال حترم اإلمالجة وال اإلمالجتان: "قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ضل بنت احلارث قالعن أم الف
ارضعي ساملا مخس : "الرواية األوىل ما روى عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

فنسخ من "معلومات " لقرآن عشر رضعاتأنزل يف ا: "أهنا قالت" عائشة"وروي عن . ٨" رضعات فيحرم بلبنها
رواه ، " ذلك مخس وصار إىل مخس رضعات حيرمن فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألمر على ذلك

واآلية تقول هبا والسنة فسرت الرضاعة احملرمة وصريح ما رويناه خيص مفهوم ما رووه فيجمع بني األخبار . ٩مسلم
  .ي رويناهحبملها على الصريح الصحيح الذ

  ـــــــ
  .٢٣٣اآلية : سورة البقرة - ١
  .٣٢: ومسلم يف الرضاع. ٥١٠٢حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ٢
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال. ١١٥٢حديث رقم : يف الرضاع: رواه الترمذي يف الرضاع - ٣
  .٢٣اآلية : سورة النساء - ٤
  سبق خترجيه - ٥
  .٢٣، ٢٠، ١٧حديث رقم : رواه مسلم يف الرضاع - ٦
  .٢٢، ١٨حديث رقم : املصدر عاليه - ٧
وأمحد يف املسند . ١٢حديث رقم : ومالك يف الرضاع. ٢٠٦١حديث رقم : رواه أبو داود يف النكاح - ٨
  .٢٧١، ٢٦٩، ٢٥٥و. ٦/٢٠١
  .٢٥حديث رقم : رواه مسلم يف الرضاع - ٩

قرآن عشر رضعات حيرمن فنسخ من ذلك مخس فصار أنزل يف ال: أن يرتضع مخس رضعات لقول عائشة: الثالث
ولنب الفحل حمرم فإذا ، إىل مخس رضعات معلومات حيرمن فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألمر على ذلك

كان لرجل امرأتان فأرضعت إحدامها بلبنه طفال واألخرى طفلة صارا أخوين ألن اللقاح واحد وإن أرضعت 
فلو كانت الطفلة زوجة له ، ث رضعات مث أرضعتها األخرى رضعتني صارت بنتا له دوهنماإحدامها بلبنه طفلة ثال

ولو أرضعت إحدى امرأتيه ، انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أمخاسا ومل ينفسخ نكاحهما
الطفلة على الرجل ثالثا من لبنه واثنتني من لنب غريه صارت أما هلا وحرمتا عليه وحرمت : الطفلة مخس رضعات



وإن مل تكن الطفلة امرأة له مل ينفسخ نكاح املرضعة ولو تزوجت امرأة طفال فأرضعته مخس ، اآلخر على التأبيد
  .رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللنب حترميا مؤبدا ألهنا صارت من حالئل أبنائه

  ـــــــ
ة بنكاح فحملت وبان هلا اللنب فأرضعت به طفال أو طفلة صار املرتضع فإذا وطئ امرأ" ولنب الفحل حمرم: "مسألة

وإذا كان له امرأتان فأرضعت إحدامها بلبنه طفال "، ابنا هلا ولزوجها؛ ألن اللنب هو من احلمل الذي هو منه
 وإن أرضعت إحدامها بلبنه طفلة ثالث رضعات مث أرضعتها، واألخرى طفلة صارا أخوين؛ ألن اللقاح واحد

؛ ألهنا ارتضعت من لبنه مخس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا هلا "األخرى رضعتني صارت بنتا له دوهنما
ويف اآلخر ال يصري أبا هلا ألنه رضاع مل تثبت به األمومة فلم تثبت ، كما لو أرضعتها واحدة منهن يف أحد الوجهني

  .به األبوة كلنب البهيمة
، ؛ ألهنا صارت ابنة له لكوهنا ارتضعت من لبنه مخس رضعات"وجة له انفسخ نكاحهاولو كانت الطفلة ز: "مسألة

األوىل ثالثة أمخاس وعلى الثانية " أمخاسا"على قدر رضاعها يقسم بينهما " وعليه نصف مهرها يرجع به عليها"
الصغرية ملا سبق يف اليت  ألن األمومة مل تثبت هلما وعلى الوجه اآلخر ال ينفسخ نكاح" ومل ينفسخ نكاحهما"، مخسان
  .قبلها
ألهنا " ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة مخس رضعات ثالثا من لبنه واثنتني من لنب غريه وصارت أما هلا: "مسألة

، الكبرية لكوهنا أم زوجته والصغرية ألهنا بنت زوجته فهي ربيبته" وحرمتا عليه على التأبيد"أرضعتها مخس رضعات 
ألهنا إمنا " وإن مل تكن الطفلة امرأة له مل ينفسخ نكاح املرضعة"، الرجل اآلخر ألهنا ابنة زوجته وحرمت الطفلة على

  .انفسخ نكاحها يف املسألة قبلها ألهنا صارت أم زوجته وهذا املعىن مفقود فيما إذا مل تكن الطفلة امرأة له
  ه صار ابناألن" ولو تزوجت املرأة طفال فأرضعته مخس رضعات حرمت عليه: "مسألة

ولو تزوج رجل كبرية ومل يدخل هبا وصغرية فأرضعت الكبرية الصغرية حرمت الكبرية وثبت نكاح : فصل
وله نكاح من شاء من ، وإن كانتا صغريتني فأرضعتهما الكربى حرمت الكربى وانفسخ نكاح الصغريتني، الصغرية

  خ نكاح املرضعتني أوال وثبت نكاحالصغريتني وإن كن ثالثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكربى وانفس
  ـــــــ

  ".وحرمت على صاحب اللنب حترميا مؤبدا ألهنا صارت من حالئل أبنائه"، لذلك" وانفسخ نكاحها"هلا بالرضاع 
على التأبيد ألهنا " ولو تزوج رجل كبرية ومل يدخل هبا وصغرية فأرضعت الكبرية الصغرية حرمت الكبرية: "فصل

فَإِنْ لَْم َتكُونُوا {: ألهنا ربيبة مل يدخل بأمها فال حترم لقوله سبحانه" وثبت نكاح الصغرية"اء صارت من أمهات النس
وعنه يفسخ نكاحها وهو مذهب الشافعي ألهنما صارتا أما وبنتا واجتمعتا يف نكاحه }، َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَال ُجنَاَح َعلَْيكُْم

ولنا أنه أمكن إزالة ، وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا واجلمع بينهما حمرم فانفسخ نكاحها كاألختني
اجلمع بانفساخ نكاح الكبرية وهي أوىل به ألن نكاحهما حمرم على التأبيد فلم يبطل نكاحهما معا كما لو ابتدأ 

أسلم وحتته العقد على أخته وأجنبية؛ وألن اجلمع طرأ على نكاح األم والبنت فاختصت األم بفسخ نكاحها كما لو 
امرأة وبنتها وفارق األختني؛ ألنه ليست إحدامها بالفسخ أوىل من األخرى وفارق ما إذا ابتدأ العقد عليهما ألن 

  .الدوام أقوى من االبتداء
وانفسخ نكاح "، ألهنا صارت من أمهات النساء" وإن كانتا صغريتني فأرضعتهما الكربى حرمت الكربى: "مسألة

، ارتا أختني وقد اجتمعت يف نكاحه فانفسخ نكاحهما كما لو مجع بني أختني يف نكاح أجنبيتنيألهنما ص" الصغريتني



كما لو كانتا أجنبيتني إال على الرواية األخرى؛ فإنه ينفسخ نكاح األوىل ويثبت " وله نكاح من شاء من الصغريتني"
مث أرضعت األخرى ، نفسخ نكاحها باإلمجاعنكاح الثانية هذا إن ارتضعن منفردات ألن الكبرية ملا أرضعت األوىل ا

  .فلم جتتمع معها يف النكاح فلم ينفسخ نكاحها فإن ارتضعتا معا انفسخ نكاح اجلميع ألهنم اجتمعوا يف النكاح
؛ "وانفسخ نكاح املرضعتني أوال"ملا سبق " ثالثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكربى"ولو كان األصاغر : مسألة

رضاعا ألن رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبرية والصغريتني اللتني قبلها " وثبت نكاح إحداهن"ألهنما صارتا أختني 
وعلى الرواية األخرى ينفسخ نكاح اجلميع ألن الكبرية ملا أرضعت األوىل ، فلم تصادف أخواهتا مجيعا يف النكاح

  .يف نكاحه فانفسخ نكاحهما أيضاانفسخ نكاحهما باالجتماع معا مث ملا أرضعت االثنتني بعد ذلك صارتا أختني 

وإن ، وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتني بعدها معا انفسخ نكاح الثالث وله نكاح من شاء منهن منفردة: الثالثة
وإن كان قد دخل هبا فلها ، كان دخل بالكربى حرم الكل عليه على األبد وال مهر للكربى إن كان مل يدخل هبا

غر يرجع به على الكربى ولو دبت الصغرى على الكربى وهي نائمة فارتضعت منها مهرها وعليه نصف مهر األصا
مخس رضعات حرمتها على الزوج وهلا نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول وإن كان بعدها 

فسخ هي أخيت من الرضاع ان: ولو نكح امرأة مث قال، فلها مهرها كله ال يرجع به على أحد وال مهر للصغرى
  نكاحها وهلا

  ـــــــ
اجلميع ألهنا إذا أرضعت إحداهن " معا انفسخ نكاح"بعد ذلك " وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتني: "مسألة

منفردة مل ينفسخ نكاحها ألهنا منفردة مث إذا أرضعت اثنتني بعد ذلك جمتمعتني بأن تلقم كل واحدة ثديا فيمتصان 
أخوات يف النكاح وعلى الرواية الثانية ينفسخ نكاح األم والثانية باالجتماع  معا انفسخ نكاح اجلميع؛ ألهنن صرن

  .مث ينفسخ نكاح االثنتني باالجتماع أيضا
ألن حترميهن حترمي مجع لكوهنن أخوات ال حترمي تأبيد ألهنن ربائب مل يدخل " وله نكاح من شاء منهن منفردة: "مسألة
  .بأمهن
  .ألهنن يصرن من الربائب املدخول بأمهن" م الكل عليه على األبدوإن كان دخل بالكربى حر: "مسألة
ألهنا أفسدت نكاح نفسها وكل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول " وال مهر للكربى إن كان مل يدخل هبا: "مسألة

بني فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه هلا؛ ألنه قرره عليه بعد أن كان تعرض للسقوط وفرق بينه و
زوجته فلزمه ذلك كشهود الطالق إذا رجعوا فإذا تقرر هذا فكانت هي املفسدة لزمها ذلك فسقط ألنه لو وجب 

  .لوجب هلا على نفسها فأشبهت الغاصب إذا جىن عليه املغصوب
ومل يرجع به على أحد ألنه استقر بالدخول فلم يسقط كما لو ارتدت " وإن كان قد دخل هبا فلها مهرها: "مسألة

  .؛ ألهنا أفسدت نكاحهن برضاعها إياهن فلزمها ملا سبق"وعليه نصف مهر األصاغر يرجع به على الكربى"
ولو دبت الصغرى إىل الكربى وهي نائمة فارتضعت منها مخس رضعات حرمتها على الزوج وهلا نصف : "مسألة
فلها "الدخول " وإن كان بعد إن كان قبل الدخول"ألهنا أفسدت نكاحها " يرجع به على الصغرى"عليه " مهرها

  .ألهنا هي اليت أفسدت نكاح نفسها" وال مهر للصغرى"، ألنه استقر بالدخول" مهرها كله ال يرجع به على أحد
  "هي أخيت من الرضاع انفسخ نكاحها"قبل الدخول " ولو نكح امرأة مث قال: "مسألة



وإن ، صدقه وإن صدقته قبل الدخول فال شيء هلااملهر إن كان دخل هبا ونصف املهر إن كان مل يدخل هبا ومل ت
  .كانت هي اليت قالت هو أخي من الرضاع فأكذهبا وال بينة هلا فهي امرأته يف احلكم

  ـــــــ
" و نصفـ"ألنه استقر بالدخول " وهلا املهر إن كان دخل هبا"ألنه أقر مبا يوجب حترميها عليه أشبه ما لو أقر بالطالق 

؛ ألن قوله غري مقبول عليها يف إسقاط حقوقها فلزمه إقراره فيما هو حق له "هبا ومل تصدقه إن كان مل يدخل"ـه 
ألهنا صدقته على أن النكاح " وإن صدقته قبل الدخول فال مهر هلا"، وهو حترميها عليه ومل يقبل فيما عليه من املهر

  .فاسد ال يستحق فيه مهر
وال يقبل قوهلا يف فسخ " هبا وال بينة هلا فهي امرأته يف احلكموإن كانت هي اليت قالت هو أخي فأكذ: "مسألة

النكاح؛ ألنه حق عليها فإن كان قبل الدخول فال مهر هلا ألهنا تقر بأهنا ال تستحقه وإن كان بعد الدخول وأقرت 
ت ذلك فلها املهر ألنه أهنا كانت عاملة بأهنا أخته وبتحرميها عليه فال مهر هلا؛ ألهنا تقر بأهنا زانية مطاوعة وإن أنكر

فأما فيما بينها وبني اهللا فإن علمت صحة ما . وطئ بشبهة وهي زوجته يف ظاهر احلكم ألن قوهلا عليه غري مقبول
أقرت به مل حيل هلا مساكنته وال متكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها؛ ألن وطئه هلا زنا يف اعتقادها 

  .مكنها كما إذا علمت إن زوجها طلقها ثالثا وجحدها ذلكفعليها التخلص منه مهما أ

  باب نكاح الكفار
ال حيل ملسلمة نكاح كافر حبال وال ملسلم نكاح كافرة إال احلرة الكتابية ومىت أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان 

  الكافران معا فهما على نكاحهما
  ـــــــ
  باب نكاح الكفار

، ١} َوال ُتْنِكحُوا الُْمْشرِِكَني حَتَّى ُيْؤِمنُوا{: ألن اهللا سبحانه وتعاىل قال" كافر حبال ال حيل ملسلمة نكاح: "مسألة
لقوله " إال احلرة الكتابية"، ٢} َوال َتْنِكحُوا الُْمْشرِكَاِت حَتَّى ُيْؤِمنَّ{: لقوله سبحانه" وال ملسلم نكاح كافرة"

  .٣} َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الُْمْؤِمنَاِت{: سبحانه
  ".ومىت أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما: "مسألة

  ـــــــ
  .٢٢١اآلية : سورة البقرة - ١
  .٢٢١اآلية : سورة البقرة - ٢
  .٥اآلية : سورة املائدة - ٣

ا غري زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجني املسلمني قبل الدخول انفسخ النكاح يف احلال وإن كان وإن أسلم أحدمه
  ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما يف عدهتما

  ـــــــ
وأما ، ألن للمسلم أن يبتدئ العقد على كتابية فاستدامته أوىل وال خالف يف هذا بني القائلني جبواز نكاح الكتابيات

وروى أبو داود أن ، ما معا فهما على نكاحهما إمجاعا ذكره ابن عبد الرب؛ وألنه مل يوجد منهما اختالف دينإذا أسل



يا رسول اهللا إهنا : رجال جاء مسلما على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جاءت امرأته مسلمة بعده فقال
عة واحدة لئال يسبق إسالم أحدمها إسالم صاحبه ويعترب تلفظهما باإلسالم دف، ١فردها عليه، كانت أسلمت معي

وحيتمل أن يقف على اجمللس كالقبض فإن حكمه حكم حالة العقد ألنه يبعد اتفاقهما على النطق ، فيفسد نكاحه
  .بكلمة اإلسالم دفعة واحدة

أو اجملوسيني مثل أن يسلم أحد الزوجني غري الكتابيني كالوثنيني " وإن أسلم أحدمها غري زوج كتابية: "مسألة
ويكون فسخا ليس بطالق ، أوكتايب متزوج لوثنية أو جموسية قبل الدخول به تعجلت الفرقة بينهما من حني إسالمه

ألهنا فرقة الختالف دين فكانت فسخا كما لو أسلم الزوج؛ وألنه اختالف دين مينع اإلقرار على النكاح فإذا وجد 
و أسلم الزوج؛ وألنه إن كان هو املسلم فليس له إمساك الزوجة لقوله قبل الدخول تعجلت الفرقة كالردة أو كما ل

: وإن كانت هي املسلمة فال جيوز بقاؤها يف نكاح مشرك لقوله سبحانه}، وََالَ ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرِ{: سبحانه
  .}الَ ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم َيِحلُّونَ{

َوالَ ُتْمِسكُوا {: ؛ لقوله سبحانه"املسلمني قبل الدخول انفسخ النكاح يف احلال ارتد أحد الزوجني"إن " و: "مسألة
وألنه ، ٣} فَال تَْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهمْ َيِحلُّونَ لَُهنَّ{: ولقوله سبحانه، ٢} بِِعَصمِ الْكََوافِرِ

فهل " بعد الدخول"كانت الردة " وإن"، اح كما لو أسلمت حتت كافراختالف دين مينع اإلصابة فأوجب فسخ النك
إحدامها تتعجل الفرقة ألن ما أوجب فسخ النكاح استوى : تعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتني

فهما "ئها املرتد قبل انقضا" أسلم"إن " فـ. "تقف على انقضاء العدة: والثانية، فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع
الدينان؛ ألنه لفظ تقع به الفرقة فإذا " النكاح منذ اختلف"انفساخ " تبينا"النكاح وإن مل يسلم حىت انقضت " على

  .وجد بعد الدخول جاز أن يقف على انقضاء العدة كالطالق الرجعي
  ـــــــ

  .٢٢٣٨حديث رقم : رواه أبو داود يف الطالق - ١
  .١٠اآلية : سورة املمتحنة - ٢
  .١٠اآلية : سورة املمتحنة  - ٣

فهما على نكاحهما وإال تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما مسى هلا ومها كافران فقبضته يف كفرمها فال 
  .وإن كان حراما وإن مل تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك، شيء هلا غريه

وكان يف حال اجتماعهم على اإلسالم ممن ال حيل له نكاح اإلماء ، ن معهوإن أسلم احلر وحتته إماء فأسلم: فصل
  .انفسخ نكاحهن وإن كان ممن حيل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن

  ـــــــ
وما مسى هلا ومها كافران فقبضته يف كفرمها فال شيء هلا غريه وإن كان حراما وإن مل تقبضه وهو حرام فلها : "مسألة
وذلك أن الكفار إذا أسلموا أو حتاكموا إلينا بعد العقد والقبض مل نتعرض ، "مثلها أو نصفه حيث وجب ذلكمهر 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا {: ملا فعلوه وما قبضت من املهر فقد نفذ وليس هلا غريه حالال كان أو حراما؛ لقوله سبحانه
وألن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق ، فأمر بترك ما بقي دون ما قبض، ١} لرِّبااتَّقُوا اللََّه َوذَرُوا َما بَِقَي ِمَن ا

لتطاول الزمان وكثرة تصرفاهتم يف احلرام ففيه تنفريهم عن اإلسالم؛ وألهنما تقابضا حبكم الشرك فربئت ذمة من هو 
ما مسياه؛ ألنه مسمى صحيح وإن مل يتقابضوا وكان املسمى حالال وجب ، عليه كما لو تبايعا بيوعا فاسدة وتقابضا

فهو كتسمية املسلم وإن كان حراما كاخلمر واخلنزير بطل ومل حيكم بت؛ ألن ما مسياه ال جيوز إجيابه يف احلكم وال 



وجيب مهر املثل إن كان بعد الدخول ونصفه إن وقعت الفرقة ، جيوز أن يكون صداقا ملسلمة وال يف نكاح مسلم
  .يث وجب ذلكح: قبل الدخول وهو معىن قوله

فإن أسلم احلر وحتته إماء فأسلمن معه وكان يف حال اجتماعهم على اإلسالم ممن ال حيل له نكاح اإلماء : فصل"
ممن حيل "يف حال اجتماعهم على اإلسالم " وإن كان"، ؛ ألنه يف هذه احلالة ال ميلك ابتداء نكاحهن"انفسخ نكاحهن
  .ألنه ميلك ابتداء نكاحها فملك اختيارها كاحلرة فله االختيار منهن واحدة" له نكاح اإلماء

  باب الشروط يف النكاح
  إذا اشترطت املرأة دارها أو بلدها أو أن ال يتزوج عليها أو ال يتسرى فلها

  ـــــــ
  باب الشروط يف النكاح

مل يف به فلها فسخ فلها شرطها وإن " وإذا اشترطت املرأة دارها أو بلدها أو ال يتزوج عليها أو ال يتسرى: "مسألة
  إن أحق الشروط أن توفوا: "النكاح لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إن أحق الشروط أن توفوا هبا ما : "وإن مل يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" شرطها
وهو أن يتزوجها إىل أجل وإن شرط وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نكاح املتعة ". استحللتم به الفروج

وهنى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته ، أن يطلقها يف وقت بعينه مل يصح كذلك
وهو أن يتزوج املطلقة ثالثا ليحلها ، وال صداق بينهما ولعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احمللل واحمللل له

  ملطلقها
  ـــــــ

وهو قول مجاعة من الصحابة وال خمالف هلم يف عصرهم فكان إمجاعا . ١متفق عليه". استحللتم به الفروج هبا ما
  .٢" املسلمون على شروطهم: "وقال عليه السالم

ألنه شرط الزم يف عقد فيثبت حق الفسخ بفواته كشرط " فسخ"الـ " فلها"هلا بشرطها " وإن مل يف: "مسألة
  .الرهن يف البيع

ملا روى الربيع بن سربة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه " ونكاح املتعة باطل وهو أن يتزوجها إىل مدة: "مسألة
رواه أبو ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرم متعة النساء: ويف لفظ. وسلم هنى عن املتعة يف حجة الوداع

  .كان باطال كسائر األنكحة الباطلة؛ وألنه مل تتعلق به أحكام النكاح من الطالق وغريه ف٣داود
النكاح ألنه شرط مينع بقاء النكاح فأشبه التأقيت ويتخرج أن " وإن شرط أن يطلقها يف وقت بعينه مل يصح: "مسألة

  .يصح ويبطل الشرط؛ ألن النكاح وقع مطلقا وشرط على نفسه شرطا ال يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط أن ال يطأها
ملا روى " وال صداق بينهما"وليته " على أن يزوجه اآلخر"يزوجه وليته " وهو أن" يصح ونكاح الشغار ال: مسألة

أن يزوجه ابنته على أن يزوجه : والشغار. ٤أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن نكاح الشغار: ابن عمر
: فلم يصح كما لو قال وألنه جعل كل واحد من العقدين سلفا يف اآلخر. متفق عليه. ابنته وليس بينهما صداق

  .بعين ثوبك على أن أبيعك ثويب
وهو أن . "٥حديث صحيح: قال الترمذي، "ولعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احمللل واحمللل له: "مسألة



ـها على أنه إذا أحلها طلقها فيكون النكاح حراما باطال للخري فإن تواطئا على ذلك قبل العقد فنواه يف " يتزوجـ
  .مىت أراد بذلك اإلحالل فهو ملعون لعموم احلديث: نص عليه وقال، ومل يشرطه فالنكاح باطل أيضاالعقد 

  ـــــــ
  .٦٣حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥١٥١حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .٢٠٧٣، ٢٠٧٢حديث رقم : رواه أبو داود يف النكاح - ٣
  .٦١، ٥٩، ٥٧حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥١١٢حديث رقم : النكاحرواه البخاري يف  - ٤
وقال . ١١٢٠، ١١١٩حديث رقم : والترمذي يف النكاح. ٢٠٧٦حديث رقم : رواه أبو داود يف النكاح - ٥

  .١٩٣٥حديث رقم : وابن ماجه يف النكاح. حسن صحيح: يف الثاين

  باب العيوب اليت يفسخ هبا النكاح
جني اآلخر مملوكا أو جمنونا أو أبرص أو جمذوما أو وجد الرجل املرأة رتقاء أو وجدته جمبوبا فله مىت وجد أحد الزو

وإن ادعت املرأة أن زوجها عنني ال ، وال جيوز الفسخ إال حبكم حاكم، فسخ النكاح إن مل يكن علم ذلك قبل العقد
  خريت يف املقام معه فإن مل يصبها، يصل إليها فاعترض أنه مل يصبها أجل سنة منذ ترافعه

  ـــــــ
  باب العيوب اليت يفسخ هبا النكاح

أما إذا وجد الرجل املرأة مملوكة وقد تزوجها على أهنا حرة " فسخ"الـ " مىت وجد أحد الزوجني اآلخر مملوكا فله"
يث بريرة وإن وجدته احلرة مملوكا فلها الفسخ أيضا حلد، وقد مضى ذكره يف آخر باب والية النكاح، فله الفسخ

  .وقد مضى أيضا
أحدمها صاحبه جمنونا أو جمذوما أو أبرص فله الفسخ ألن هذه العيوب متنع االستمتاع املقصود " وإن وجد: "مسألة
  ،فإن ذلك يثري نفرة وخيشى من تعديه إىل الولد والنفس فيمنع االستمتاع، بالنكاح

، ألن الرتق واجلب يتعذر معهما الوطء بالكلية" فسخوإن وجدها الرجل رتقاء أو وجدته جمبوبا ثبت ملن وجده ال"
  .فيتعذر الوطء فيثبت الفسخ كالعيوب األوىل، فإن الرتق عبارة عن انسداد الفرج واجلب عبارة عن املقطوع الذكر

قد فأما إن علم بالعيب قبل الع، ألنه يكون معذورا" وإمنا ثبت له الفسخ إذا مل يكن عامل بالعيب قبل العقد: "مسألة
قد رضيته معيبا بعد العقد أو وجد منه داللة على الرضا من وطء أو متكني مع العلم بالعيب : أو وقت العقد أو قال

  .فال خيار له؛ ألنه دخل على بصرية فلم يكن له خيار كمشتري املعيب
ار بالنفقة وخيالف ألنه أمر جمتهد فيه فهو كفسخ العنة وكالفسخ لإلعس" وال جيوز الفسخ إال حبكم حاكم: "مسألة

  .خيار املعتقة فإنه متفق عليه
روي ذلك عن ، "وإن ادعت املرأة أن زوجها عنني ال يصل إليها فاعترف أنه مل يصبها أجل سنة منذ ترافعه: "مسألة

وروي ذلك عن ابن مسعود واملغرية بن شعبة وال ، مجاعة من الصحابة ملا روى الدارقطين أن عمر أجل العنني سنة
  .هلم ورواه أبو حفص عن علي رضي اهللا عنه خمالف
وإمنا أجل ، وهو قول من مسينا من الصحابة الذين أجلوه سنة" فإن مل يصبها خريت يف املقام معه أو فراقه: "مسألة

  سنة ألن العجز عن الوطء قد يكون خلقة وقد يكون



رضيت به عنينا : ته قبل نكاحها أو قالتأو فراقه فإن اختارت فراقه فرق احلاكم بينهما إال أن تكون قد علمت عن
قد علمت عنيت ورضيت يب بعد : وإن قال، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن املطالبة مل يسقط حقها، يف وقت

وإن أصاهبا مرة مل يكن عنينا وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء ، علمها فأنكرته فالقول قوهلا
  .ن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع ميينهالثقات ورجع إىل قوهل

  ـــــــ
فإن كان ذلك من يبس زال يف فصل الرطوبة وإن كان ، ملرض عرض به فضربت له سنة لتمر به الفصول األربعة

فإذا مضت الفصول األربعة ، وإن كان من احنراف مزاج زال يف فصل االعتدال، من رطوبة زال يف فصل احلرارة
  .والعنني هو الذي يف ذكره ضعف فال يقدر على اإليالج، خلقة ومل يطأ علم أن ذلك

كالفسخ . مل جيز إال حبكم حاكم ألنه فسخ يف موضع اجتهاد فافتقر إىل احلاكم" فإن اختارت فراقه: "مسألة
فإن كانت علمت به أو قالت قد رضيت به عنينا يف وقت فإن ، لإلعسار هذا إذا مل تكن علمت بالعيب قبل النكاح

  .ارها يبطل؛ ألهنا دخلت على بصرية ورضيت به فأشبه شراء املعيبخي
ال نعلم يف ذلك خالفا؛ ألن سكوهتا بعد العقد " وإن علمت بعد العقد وسكتت عن املطالبة مل يسقط حقها: "مسألة

حلقها ليس بدليل على الرضا به ألنه زمان ال ميلك فيه الفسخ واالمتناع من استمتاعه فلم يكن سكوهتا مسقطا 
  .كسكوهتا بعد ضرب املدة وقبل انقضائها

  .؛ ألن األصل عدم العلم والرضا"وإن قال قد علمت عنيت أو رضيت يب بعد علمها فأنكرت فالقول قوهلا: "مسألة
أكثرهم يقولون مىت وطئ امرأته مرة مث ادعت عجزه مل تسمع دعواها؛ ألنه " وإن أصاهبا مرة مل يكن عنينا: "مسألة

  .قدرته على الوطء يف هذا النكاح وزوال عنته فلم تضرب له مدة كما لو مل يترك وطئهاقد حتققت 
فإن شهدن أهنا عذراء " وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إىل قوهلن: "مسألة

زالت فالقول قوله ألهنا وإن شهدن أن عذرهتا ، أجل سنة؛ ألن الوطء يزيل عذرهتا فوجودها يدل على عدم الوطء
  .تزول بالوطء

فإن يف دعواه ، ألن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه وحجته أقوى" وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع ميينه: "مسألة
وحيلف على صحه ما قال ألن قوله حمتمل ، سالمة العقد وصحته وألن األصل يف الرجال السالمة وعدم العيوب

خيلى معها ويقال له أخرج ماءك على شيء فإن : وقال اخلرقي. يمينه كما يف سائر الدعاوىللكذب فرجحنا قوله ب
كما لو شهد النساء بعذرهتا ، أخرجه فالقول قوله؛ ألن العنني يضعف عن اإلنزال فإذا أنزل تبينا صدقه فيحكم بت

  فإنا نقبل قوهلا لظهور صدقها فإن ادعت أنه ليس مبين جعل على النار فإن

وهلا فراقه من غري حكم حاكم فإن أعتق قبل ، وإن عتقت املرأة وزوجها عبد خريت يف املقام معه أو فراقه :فصل
  وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فال خيار هلا، اختيارها أو وطئها بطل خيارها

  ـــــــ
تمع وييبس وهذا يذوب فيعرف ذاب فهو مين ألنه إمنا يشبه بياض البيض وبياض البيض إذا جعل على النار جي

  ،بذلك
أمجع أهل العلم على أن هلا اخليار يف فسخ " وإن عتقت األمة وزوجها عبد خريت يف املقام معه أو فراقه: فصل"

كاتبت : واألصل فيه حديث بريرة قالت عائشة رضي اهللا عنها، ذكره ابن املنذر وابن عبد الرب وغريمها،النكاح
رواه مالك وأبو داود ، صلى اهللا عليه وسلم يف زوجها وكان عبدا فاختارت نفسهابريرة فخريها رسول اهللا 



؛ وألن عليها عارا وضررا يف كوهنا حرة حتت عبد فكان هلا اخليار كما لو تزوج حرة على أنه حر فبان ١والنسائي
  .عبدا
  .ألنه جممع عليه ال حيتاج إىل اجتهاد" وهلا فراقه من غري حكم حاكم: "مسألة
علمت أن هلا اخليار أو مل تعلم؛ ملا روى اإلمام أمحد بإسناده " فإن عتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها: "لةمسأ

إذا أعتقت األمة : "مسعت رجاال يتحدثون عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: عن احلسن بن عمر بن أمية قال
وروى أبو داود أن بريرة عتقت ، ٢ورواه األثرم". فال خيار هلا فهي باخليار ما مل يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها

وقد ". إن قربك فال خيار لك: "فخريها النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا، وهي عند مغيث عبد آلل أيب أمحد
 عتق إذا ثبت هذا فإنه مىت. ال أعلم هلما خمالفا من الصحابة: وقال ابن عبد الرب، روي ذلك عن عبد اهللا وحفصة

فإن وطئها بطل ، بطل خيارها ألن اخليار لدفع الضرر بالرق وقد زال بعتقه فسقط خيارها كاملبيع إذا زال عيبه
إن قربك فال : "خيارها علمت باخليار أو مل تعلم نص عليه اإلمام أمحد؛ لقوله عليه الصالة والسالم يف حديث بريرة

  .ومل يفرق". خيار لك
فال خيار هلا ألن اخليار إمنا يثبت ملن عتقت كلها وال يلزم من ذلك ثبوته ملن عتق بعضها  "وإن أعتق بعضها: "مسألة

  .ألنه قد ثبت للكل ما ال يثبث للبعض
ألن اخليار إمنا يثبت لدفع العار بكوهنا حرة حتت عبد وهذا " وإن عتقت كلها وزوجها حر فال خيار هلا: "مسألة

  .متفق فيما حنن فيه
  ـــــــ

  .باب إذا حتولت الصدقة -٩٩: والنسائي يف الزكاة. ٢٢٣٥حديث رقم : ه أبو داود يف الطالقروا - ١
  .٥/٣٧٨، ٤/٦٥رواه أمحد يف املسند  - ٢

  كتاب الصداق
  مدخل

...  
  كتاب الصداق

للذي : وكل ما جاز أن يكون مثنا جاز أن يكون صداقا قليال كان أو كثريا؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فإذا زوج الرجل ابنته بأي ". التمس ولو خامتا من حديد: "ال له زوجين هذه املرأة إن مل يكن لك هبا حاجة قالق

  صداق جاز وال ينقصها غري
  ـــــــ
  كتاب الصداق

بدليل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث سهيل " كل ما جاز أن يكون مثنا جاز أن يكون صداقا قل أو كثر"
وهذا ، مائة رطل ذهب: يعين}، وَآَتيُْتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً{: وقال سبحانه. ١" التمس ولو خامتا من حديد: "بن سعد

يدل على جوازه بالقليل والكثري؛ وقوله كل ما جاز أن يكون مثنا جاز أن يكون صداقا؛ ألنه عقد معاوضة أشبه 
  .وز أن تكون رهنا لذلكالبيع فال جيوز باجملهول واحملرم واحلشرات اليت ال جي

سواء كانت بكرا أو ثيبا وسواء كان بصداق مثلها أو دونه " فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز: "مسألة



أال ال تغالوا يف صداق النساء فما : وإن كرهت كبرية كانت أو صغرية؛ ألن عمر رضي اهللا عنه خطب الناس فقال
وظاهره صحة تسميته ، أحدا من نسائه وال بناته أكثر من اثنيت عشرة أوقيةأصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وزوج سعيد ، من زوج مبثل ذلك وإن نقص عن مهر املثل ألن عمر إمنا ذكر ذلك ليحذا ويتأسى به وال يزاد عليه
حلظ البنته بن املسيب ابنته بدرمهني وهو سيد قريش؛ وألنه غري متهم يف حقها فال مينع من حتصيل املقصود وا

ووضع املرأة يف منصب وخلق حسن وليس ، بتفويت غري املقصود فإن املقصود من النكاح الوصلة واالستمتاع
والظاهر من حال األب مع متام شفقته أنه ال ينقص من صداقها إال لتحصيل املعاين املقصودة ، املقصود منه املهر

؛ ألنه متهم فإذا نقصه بإذهنا مل يكن لغريه "مثلها إال بإذهنا وليس لغريه نقصها عن مهر. "بالنكاح؛ فإنه غري متهم
  اإلعتراض ألن احلق هلا وقد أسقطته فأشبه ما لو أذنت يف بيع سلعة هلا بأقل من

  ـــــــ
  .٥١٢٦، ٥١٢١، ٥٠٧٨حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ١

وإن ، معيبا خريت بني أرشه ورده أو أخذ قيمته فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته، األب من مهر مثلها إال برضاها
وإن تزوجها على أن ، وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته وإن كانت عاملة حبريته أو غصبه حني العقد فلها مهر مثلها

  .يشتري هلا عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته
  فصل

  فإن تزوجها بغري صداق صح
  ـــــــ

الويل . والنكاح صحيح ويكون هلا مهر مثلها؛ ألنه قيمة بضعها وليس هلذا، مثن مثلها وإن فعله بغري إذهنا مل جيز
تنقيصه فرجع إىل مهر املثل كاملفوضة وحيتمل أن ال يلزم الزوج إال املسمى والباقي على الويل ألنه املفرط فأشبه ما 

  .لو باع الوكيل بدون مثن املثل
ألنه عوض يف عقد " خريت بني أرشه ورده أو أخذ قيمته"به عيبا " أصدقها عبدا بعينه فوجدت فإذا: "مسألة

معاوضة فريد بالعيب كاملبيع فإذا ردته بالعيب فلها قيمته ألن العقد ال ينفسخ برده فيبقى سبب استحقاقه فكان هلا 
ثله ألنه أقرب إليه وإن اختارت إمساكه القيمة كما لو غصبها إياه وتلف عنده وإن كان من ذوات األمثال فلها م

  .واملطالبه باألرش فلها ذلك كقولنا يف املبيع املعيب
ألهنا رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا وقد تعذر تسليمه فكان هلا " وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته: "مسألة

  .قيمته كما لو وجدته معيبا فردته
  ".هلا مهر مثلها"و " العقد"جاز " صبهوإن كانت عاملة حبريته أو غ: "مسألة
، نص عليه" وإن تزوجها على أن يشتري هلا عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته: "مسألة

ألنه أصدقها حتصيل عبد معني فصح كما لو تزوجها على رد عبدها اآلبق من مكان معلوم فإذا ثبت هذا فإنه إذا 
  .ل العبد فلها قيمته ألنه تعذر الوصول إىل قبض املسمى فوجب قيمته كما لو تلفتعذر عليه حتصي

الَُجَناَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتمُ النَِّساَء َما لَمْ َتَمسُّوُهنَّ أَوْ {: النكاح لقوله سبحانه" وإن تزوجها بغري صداق صح: فصل"
ث بروع بنت واشق اليت قضى فيها ابن مسعود بقضاء رسول اهللا صلى اهللا وحدي}، َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَرِيَضةً َوَمتُِّعوُهنَّ

تزوجها رجل ومل يفرض هلا صداقا " هلا صداق نسائها ال وكس وال شطط وعليها العدة وهلا املرياث: "عليه وسلم
اح أخرجه أبو داود فدل على صحة النكاح بغري تسمية صداق؛ وألن القصد من النك، ومل يدخل هبا حىت مات



الوصلة واالستمتاع دون الصداق فصح من غري ذكره كالنفقة وتسمى هذه مفوضة البضع وهو التفويض 
  .الصحيح

وأعالها خادم وأدناها كسوة }، َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قََدُرُه{: فإن طلقها قبل الدخول مل يكن هلا إال املتعة
وللباقي منهما ، حدمها قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها ال وكس وال شططجتوز هلا الصالة فيها وإن مات أ

املرياث وعليها العدة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى يف بروع بنت واشق ملا مات زوجها ومل يدخل هبا ومل 
الدخول أن يفرض هلا ولو طالبته قبل ، يفرض هلا أن هلا مهر نسائها ال وكس وال شطط وهلا املرياث وعليها العدة

  .فلها ذلك فإن فرض هلا مهر نسائها أو أكثر فليس هلا غريه وكذلك إن فرض هلا أقل منه فرضيت
  فصل

  وكل فرقة جاءت من املرأة قبل الدخول كإسالمها أو ارتدادها أو رضاعها أو
  ـــــــ

واألمر يقتضي الوجود }، َوَمتُِّعوهُنَّ{: لقوله سبحانه وتعاىل" فإن طلقها قبل الدخول مل يكن هلا إال املتعة: "مسألة
؛ ألنه طالق يف نكاح يقتضي عوضا فال معدي عن ١} َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروِف َحقّاً َعلَى الُْمتَّقَِني{: وقال تعاىل

َعلَى الُْموِسعِ { :العوض كما لو مسى مهرا إذا ثبت هذا فاملتعة معتربة حبال الزوج يف يسره وعسره لقوله سبحانه
إذا كان موسرا وإن كان معسرا أمتعها كسوهتا درعا " فأعالها خادم"إذا ثبت هذا } ، قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قََدرُُه

ومخارا وثوبا تصلي فيه وهو قول ابن عباس وعنه يرجع يف تقديرها إىل احلاكم ألنه حيتاج إىل اجتهاد فأشبه سائر 
  .اجملتهدات
فإن مات أحدمها قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها ال وكس وال شطط وللباقي منهما املرياث وعليها ": مسألة

  .وقد سبق" العدة حلديث بروع بنت واشق
ألن النكاح ال خيلو من املهر فوجبت هلا املطالبة ببيان " ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض هلا فلها ذلك: "مسألة

، وإن اتفقا على فرضه جاز ما فرضاه قليال كان أو كثريا ألن احلق ال خيرج عنهما، الفاقدره ال نعلم يف ذلك خ
ألنه بدل البضع فيقدر به كالسلعة إذا تلفت إمنا جيب قيمتها " فإن فرض هلا مهر نسائها أو أكثر فليس هلا غريه"

بطريق األوىل ألنه زادها خريا وإن  فإذا بذل أكثر من مهر نسائها فلزمها قبوله، ومهر نسائها كالقيمة يف السلعة
  .فرض هلا أقل من مهر املثل فرضيته فكذلك ألن احلق هلا وقد رضيت بدونه

أو فسخ "أو ارتضاعها " وكل فرقة جاءت من قبل املرأة قبل الدخول كإسالمها أو ارتدادها أو رضاعها: فصل"
وال جيب هلا متعة ألهنا أتلفت املعوض قبل " مهرها يسقط به"أو ألهنا حتت عبد " لعيبها أو فسخها لعيبه أو إعساره

  .تسليمه فسقط البدل كالبائع يتلف املبيع قبل تسليمه
  ـــــــ

  .٢٤١اآلية : سورة البقرة - ١

وإن جاءت من الزوج كطالقه وخلعه يتنصف ، فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو أعتقها يسقط به مهرها
وإن جاءت من ، ا عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق لآلخرمهرها بينهما إال أن يعفو هل

ومىت تنصف املهر وكان معينا باقيا مل تتغري قيمته صار ، أجنيب فعلى الزوج نصف املهر يرجع به على من فرق بينهما
دت زيادة متصلة مثل أن مسنت وإن زا، بينهما نصفني وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة هلا والغنم بينهما



وإن نقصت فلها اخليار بني أخذ نصفه ناقصا ، الغنم خريت بني دفع نصفها زائدا وبني دفع نصف قيمتها يوم العقد
  وبني أخذ نصف قيمته يوم العقد وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد ومىت دخل هبا استقر املهر ومل

  ـــــــ
مهرها بينهما إال أن يعفو هلا عن "به " يتنصف"وإسالمه وردته " كطالقه وخلعهوإن جاءت من الزوج : "مسألة

َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ {: ؛ لقوله سبحانه"نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق لآلخر
نص على الطالق وسائر ما استقل به الزوج يف معناه؛ ، ١} َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضُتْم

  .ألنه مل يوجد من املرأة إتالف املعوض فإن عفت عن نصفها أو عفا هو عن نصفه جاز ألن احلق ال خيرج عنهما
لآلية " فعلى الزوج نصف املهر"كالرضاع أو وطء ينفسخ النكاح " من أجنيب"الفرقة " وإن جاءت: "مسألة

  .ألنه املتلف فأشبه" على من فرق بينهماويرجع به "
وإن زاد زيادة منفصلة كغنم "لآلية " ومىت تنصف املهر وكان معينا باقيا مل تتغري قيمته صار بينهما نصفني: "مسألة

وإن زادت زيادة متصلة مثل إن مسنت الغنم "، نصفني لآلية" والغنم بينهما"؛ ألنه مناء ملكها "ولدت فالزيادة هلا
فإن دفعت نصفها زائدا لزمه قبوله ألنه أخذ حقه " ني دفع نصفها زائدا وبني دفع نصف قيمتها يوم العقدخريت ب

  .وزيادة وإن أخذ نصف قيمته يوم العقد فهو حقه من غري زيادة
فإن رضي بنصفها ناقصا " وإن نقصت فلها اخليار بني أخذ نصفها ناقصا وبني أخذ نصف قيمتها يوم العقد: "مسألة
وإن تلف فله نصف قيمتها "وإن أخذ نصف قيمتها يوم العقد فهو حقه ألنه نصف ما فرض ، رضي بدون حقه فقد

  .لآلية وقد تعذر الرجوع يف العني فرجع يف القيمة" يوم العقد
نَ زَْوجٍ َوآَتيُْتمْ َوإِنْ أَرَْدُتُم اْستِْبدَالَ زَْوجٍ َمكَا{: لقوله سبحانه" ومىت دخل هبا استقر املهر ومل يسقط بشيء: "مسألة

  إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَال تَأُْخذُوا ِمْنُه َشيْئاً أََتأُْخذُوَنُه ُبْهتَاناً َوإِثْماً
  ـــــــ

  .٢٣٧اآلية : سورة البقرة - ١

مل أطأها وصدقته استقر املهر ووجبت العدة وإن اختلف الزوجان يف : يسقط بشيء وإن خال هبا بعد العقد وقال 
  أو قدره فالقول قول من يدعي مهر املثل مع ميينه الصداق

  ـــــــ
َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتمْ لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما {: أمر بترك الكل هلا وقال}، ُمبِيناً

َوكَْيَف تَأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى {: دخول بدليل قولهفجعل هذا للمطلقة قبل الدخول وذاك للمطلقة بعد ال}، فََرضُْتْم
  .أراد به اجلماع واخللوة هبا ١} َبْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ

؛ ملا روى اإلمام أمحد واألثرم "مل أطأها وصدقته استقر املهر ووجبت العدة: وإن خال هبا بعد العقد وقال: "مسألة
لفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب املهر ووجبت قضى اخل: بإسنادمها عن زرارة بن أوىف قال

، ال يستقر املهر إال بالوطء: روي ذلك عن اخللفاء الراشدين وزيد وابن عمر وعن الشافعي، العدة وإن مل يطأ
اق وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعن أمحد مثل ذلك إذا صدقته املرأة أنه مل يطأها مل يكمل هلا الصد

َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتمْ {: رواه عنه يعقوب بن حبران ودليله قوله سبحانه، وعليها العدة
ُضكُْم إِلَى َوكَْيَف تَأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْع{: وقال، وهذه قد طلقها قبل أن ميسها}، لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرضُْتْم

إِِذَا َنكَْحُتمُ الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن {: وقال، واإلفضاء اجلماع}، َبْعضٍ



يه ليث وليس بالقوي يرو: قال أمحد. ولألوىل إمجاع الصحابة وما روي عن ابن عباس ال يصح، ٢} ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنهَا
وروى ، وحديث ابن مسعود منقطع: قال ابن املنذر. وقد رواه حنظلة خالف ما رواه ليث وحنظلة أوثق من ليث

من كشف مخار امرأة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الدارقطين عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان قال
وألن التسليم املستحق من جهتها قد وجد فيستقر به البدل كما  ".ونظر إليها وجب الصداق دخل هبا أو مل يدخل

فيحتمل أنه كىن بالسبب عن املسبب الذي هو اخللوة }، ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ{: لو أجرت دارها وتسلمها فأما قوله
و اخللوة دخل هبا أو مل يدخل فإن ه: فقال الفراء}، َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ{: وأما قوله. بدليل ما ذكرناه

  .وقد خال بعضكم إىل بعض: اإلفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الشيء اخلايل فكأنه قال
فإذا ادعت " وإن اختلف الزوجان يف الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر املثل منهما مع ميينه: "مسألة

وج مهر مثلها أو أكثر فالقول قوله؛ ألن الظاهر قول من يدعي وإن ادعى الز، املرأة مهر مثلها أو أقل فالقول قوهلا
  .مهر املثل فكان القول قوله قياسا على املنكر يف سائر الدعاوى ويلزمه اليمني ألنه منكر

وإن أنكر الزوج الصداق فالقول قوهلا قبل الدخول وبعده؛ فإذا ادعت مهر مثلها فكذلك إال أن يأيت ببينة : مسألة
  .اها أو أهنا أبرأته من ذلكتشهد أنه وف

  ـــــــ
  .٢١اآلية : سورة النساء - ١
  .٤٩اآلية : سورة األحزاب - ٢

  باب معاشرة النساء

وعلى كل واحد من الزوجني معاشرة صاحبه باملعروف وأداء حقه الواجب إليه من غري مطل وال إظهار لكراهية 
  لبذله وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته يف

  ـــــــ
  باب عشرة النساء

وجيب }، َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف{: ؛ لقوله سبحانه"وعلى كل واحد من الزوجني معاشرة صاحبه باملعروف: "مسألة
  .؛ ألنه من املعاشرة باملعروف"أداء حقه الواجب له إليه من غري مطل وال إظهار الكراهة لبذله"عليه 
؛ ألن املقصود من " ما مل يكن عذرا"ه " وطاعته يف االستمتاع مىت أرادوحقه عليها تسليم نفسها إليه : "مسألة

فإذا "النكاح االستمتاع وال حيصل إال بالتسليم فإن كان هلا عذر من حيض أو نفاس صرب عليها حىت ينقضي العذر 
" دة أمثاهلافلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة واملسكن مبا جرت به عا"يعين سلمت نفسها " فعلت ذلك

ويف ، ١} لُِِيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه فَلُْيْنِفْق ِممَّا آَتاُه اللَُّه{: واألصل يف وجوب النفقة قوله سبحانه
بأمانة  أخذمتوهن: اتقوا اهللا يف النساء فإهنن عوان عندكم: "حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب فقال

: وفيه، رواه مسلم ورواه الترمذي". اهللا واستحللتم فروجيه بكلمة اهللا وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف
خذي : "و قال عليه السالم هلند. ٢حديث صحيح: وقال". وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن"

. جل شحيح وليس يعطيين من النفقة ما يكفيين وولديإن أبا سفيان ر: حني قالت له" ما يكفيك وولدك باملعروف
َوَعلَى الَْمْولُودِ {: وقال اهللا سبحانه، وأمجعوا على وجوب نفقة الزوجات إال الناشزة ذكره ابن املنذر. ٣متفق عليه

جع فيه إىل اجتهاد احلاكم واملعروف قدر الكفاية وقدر الكفاية غري مقدر فري، ٤} لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف



ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدرَ {: ويعترب حبال الزوجني فيعترب يسار الزوج وإعساره لقوله سبحانه، عند التنازع
يوسع : أي. ٥} َمْن َيَشاُء َوَيقِْدُراللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِل{: قال سبحانه. ضيق: وقدر}، َعلَْيِه رِْزقُُه فَلُْيْنِفْق ِممَّا آَتاُه اللَُّه

ويعترب حال املرأة لقوله  ٦} الَ ُيكَلُِّف اللَُّه َنفْساً إِلَّا َما آَتاهَا{: مث قال، الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء
  خذي ما يكفيك وولدك: "عليه السالم هلند
  ـــــــ

  .٧اآلية : سورة الطالق - ١
  .١٤٧حديث رقم : رواه مسلم يف احلج - ٢
  .٧حديث رقم : ومسلم يف األقضية. ٢٢١١حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ٣
  .٢٣٣اآلية : سورة البقرة  - ٤
  .٢٦اآلية : سورة الرعد - ٥
  .٧اآلية : سورة الطالق - ٦

وة واملسكن مبا االستمتاع مىت أراد ما مل يكن هلا عذر وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكس
فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها ، جرت به عادة أمثاهلا

باملعروف؛ ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلند حني قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيين من 
  فإن مل تقدر على األخذ لعسرته". وولدك باملعروفخذي ما يكفيك : "النفقة ما يكفيين وولدي فقال

  ـــــــ
فيفرض احلاكم للموسرة حتت املوسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثاهلا كاحلواري  ١" باملعروف

 والقدر ومن أرفع األدم من اللحم واألرز والدهن على اختالف أنواعه يف بلدانه السمن يف موضع والزيت يف آخر
  .والشحم يف غريه والشريج يف موضع

؛ وألهنا ال بد هلا منها على الدوام فلزمته كالنفقة فيجب " وجتب كسوهتا بإمجاعهم ملا سبق من النصوص: "مسألة
كفايتها منها وليس فيها تقدير من الشرع فهي كالنفقة فريجع فيها إىل اجتهاد احلاكم عند التنازع فيفرض هلا قدر 

وأقله قميص ، حاهلا للموسرة حتت املوسر من أرفع ثياب البلد من الكتان واخلز واالبريسم كفايتها على قدر
وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة للشتاء ويزيد يف عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما ال غناء عنه دون ما 

والكسوة . }رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِفَوَعلَى الْمَْولُوِد لَُه {: واألصل قوله سبحانه، تتجمل به وتتزين بلبسه
  .هي اليت جرت عادهتا وعادة أمثاهلا بلبسه: باملعروف

ما بني نفقة الغين ونفقة الفقري " ويفرض للمتوسطة حتت املتوسط أو إذا كان أحدمها موسرا واآلخر معسرا:فصل "
  .على حسب عادة أمثاهلا على ما يراه احلاكم

فأما الفقرية حتت الفقري فيفرض هلا قدر كفايتها ". املسكن فحكمه حكم النفقة والكسوة على ما سبق وأما: فصل"
من أدىن خبز البلد ومن أدىن أدمه مثل الباقالء والعدس واحلمص والكشك واخلل والبقل والكامخ وما حتتاج إليه 

وما حتتاج إليه للنوم واجللوس مما ، والكتانوما حتتاج إليه من الكسوة من أغلظ القطن ، من الدهن كالزيت وحنوه
  .جرت عادة أمثاهلا به كالكساء اخلشن واحلصري اخلشن وحنوه على حسب ما يراه احلاكم

حلديث " فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها باملعروف: "مسألة
  .هند وقد سبق



فَإِْمَساكٌ {: ؛ لقوله سبحانه"ذ لعسرته أو منعها واختارت فراقه فرق احلاكم بينهمافإن مل تقدر على أخ: "مسألة
  .وقد تعذر اإلمساك باملعروف فتعني التسريح باإلحسان، ٢} بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .٢٢٩اآلية : سورة البقرة - ٢

وإن كانت صغرية ال ميكن ، م بينهما سواء كان الزوج صغريا أو كبرياأو منعها فاختارت فراقه فرق احلاك
االستمتاع هبا أو مل تسلم إليه أو مل تطعه فيما جيب له عليها أو سافرت بغري إذنه أو بإذنه يف حاجتها فال نفقة هلا 

  .عليه
  فصل

ة إذا مل يكن له عذر إصابتها مرة وهلا عليه املبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل مثان إن كانت أم
يف كل أربعة أشهر إذا مل يكن له عذر فإن آىل منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر مث رافعته إىل احلاكم 

  .فأنكر اإليالء أو مضى األربعة أو ادعى أنه أصاهبا وكانت ثيبا فالقول قوله مع ميينه
  ـــــــ

  .لذلك" ا أو كبرياسواء كان الزوج صغري"و : مسألة
إليه أو مل تطعه فيما جيب له عليها أو سافرت "نفسها " إن كانت صغرية ال ميكن االستمتاع هبا أو مل تسلم: "مسألة

؛ ألن النفقة جتب للتمكني من االستمتاع ومل يوجد فأشبه البائع إذا "بغري إذنه أو بإذنه يف حاجتها فال نفقة هلا عليه
وحيتمل أن هلا النفقة إذا سافرت بإذنه يف حاجتها ألهنا سافرت بإذنه فأشبه ما لو سافرت ، امتنع من تسليم املبيع

  .بأمره يف حاجته
: ؛ ألن عمر رضي اهللا عنه قال لكعب بن سور"وهلا عليه املبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة: فصل"

الث نسوة هي رابعتهن فأقضي له بثالثة أيام ولياليهن فإين أرى كأهنا امرأة عليها ث: قال. اقض بني هذا وبني امرأته
واهللا ما رأيك األول بأعجب إيل من رأيك اآلخر اذهب فأنت قاض على : فقال عمر، يتعبد فيهن وهلا يوم وليلة

  .البصرة
ة ليلة من ألهنا على النصف من احلرة واحلرة هلا ليلة من أربع فيكون لألم" مثان"وإن كانت أمة فلها ليلة من : مسألة
  .مثان

؛ ألن الوطء جيب على غري املوىل يف كل أربعة أشهر ويفسخ "إصابتها يف كل أربعة أشهر مرة"وهلا عليه : مسألة
وما ال جيب على غري احلالف ال جيب على احلالف على تركه كسائر املباحات إذ ما ال جيب ال يفسخ ، النكاح لتركه

  .له عذر من سفر أو مرض صربت من أجله حىت ينقضي العذر فإن كان، النكاح لتعذره كزيادة النفقة
" فإن آىل منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر مث رافعته إىل احلاكم فأنكر اإليالء أو مضى األربعة: "مسألة
ليه وال ألنه مما يتعذر إقامة البينة ع" وكذا إن ادعى اإلصابة وهي ثيب"، ؛ ألن األصل معه"فالقول قوله"أشهر 

يعرف إال من جهته؛ وألن األصل بقاء النكاح وهو يدعي ما ينفيه واملرأة تدعي ما يلزمه به رفعه فكان القول قوله 
  كما لو



فإن مل يفي أمر بالطالق فإن طلق ، فإن فاء فإن اهللا غفور رحيم، وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي اجلماع
جعها أو تركها حىت بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة اإليالء وقف هلا كما مث إن را، وإال طلق احلاكم عليه

  مىت قدرت جامعتها ويؤخر حىت يقدر عليها: ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل، وصفت
  ـــــــ

نه ال يقضي وعنه ال يلزمه ميني أل، أدعى الوطء يف العنة وعليه اليمني ألن ما تدعيه املرأة حيتمل فوجب نفيه باليمني
  .فيه بالنكول اختاره أبو بكر

وإن "وهي اجلماع فإن فاء فإن اهللا غفور رحيم " أمر بالفيئة"يعين أقر باإليالء وأنه مل يصبها " وإن أقر بذلك: "مسألة
ُموا الطَّالَق فَإِنَّ اللََّه فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم َوإِنْ َعَز{: إن طلبت ذلك لقوله سبحانه" مل يفيء أمر بالطالق

وعنه أهنا طلقة بائنة ألهنا فرقة ، فإن طلق واحدة فهي رجعية ألهنا طلقة بغري عوض فأشبه غري املوىل، ١} َسِميٌع َعِليٌم
  .لدفع الضرر فأشبهت فرقة العنة

من هو عليه قام احلاكم  ألن ما دخله النيابة وتعني مستحقه وتعني" وإن مل يطلق وإال طلق احلاكم عليه: "مسألة
وعنه إن مل يطلق حبس وضيق ، وهذا إذا طلبته املرأة ألن احلق هلا فأشبهت صاحب الدين، مقامه فيه كقضاء الدين

فإذا طلق عليه احلاكم طلقه وقلنا هي . واألول أصح ملا سبق، عليه حىت يطلق وال يقوم احلاكم مقامه يف الطالق
إن فاء : يعين" ت مث تزوجها وقد بقي أكثر من مدة اإليالء وقف هلا كما وصفتأو تركها حىت بان"رجعية فراجع 

  .فإن اهللا غفور رحيم وإن عزم الطالق فطلق كان احلكم كما سبق
وهي أن يقول لو قدرت جلامعتها ألن ذلك ، جبب أو شلل ففيئته بلسانه" ومن عجز عن الفيئة عند طلبها: "مسألة

مىت قدرت جامعتها ويؤخر : "ن عذره من مرض أو إحرام أو حبس ففيئته أن يقولوإن كا، يزيل ما حصل بإيالئه
يزول عذره؛ ألن القصد بالفيئة ترك ما قصد إليه من اإلضرار وقد ترك قصد اإلضرار مبا أتى به من االعتذار " حىت

د العجز عن طلبها بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عن، والقول قوله مع العذر يقوم مقام فعل القادر
  .يقوم مقام طلبها يف احلضور إلثباهتا] فإنه[

  ـــــــ
  .٢٢٧اآلية : سورة البقرة - ١

  باب القسم و النشوز

...  
  باب القسم والنشوز

  وعلى الرجل العدل بني نسائه يف القسم
  ـــــــ

  باب القسم والنشوز
  ينهم يف وجوب التسويةال نعلم فيه خالفا ب" وعلى الرجل العدل بني نسائه يف القسم"

وليس له ، وإن كانت كتابية وليس عليه املساواة يف الوطء بينهن، وعماده الليل فيقسم لألمة ليلة وللحرة ليلتني
البداءة يف القسم بإحداهن وال السفر هبا إال بقرعة فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه 



  .معهفأيهن خرج سهمها خرج هبا 
  ـــــــ

فَال {: وقد قال تعاىل. وليس مع امليل معروف، ١} َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعرُوِف{: بني زوجاته يف القسم وقد قال سبحانه
: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم بيننا مث يقول: وقالت عائشة. ٢} َتِميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة

  .٣رواه أبو داود". لهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما ال أملكال"
وال خالف يف ذلك ألن الليل للسكن يأوي اإلنسان إىل أهله والنهار للمعاش " الليل"القسم " وعماد: "مسألة

وكان النيب صلى اهللا عليه ، ٤} عَاشاًَوَجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلبَاساً َوَجَعلَْنا النََّهاَر َم{: قال اهللا سبحانه. واخلروج يف األشغال
  .ويف النهار ملعاشه وقضاء حقوق الناس، وسلم يقسم بني نسائه ليلة وليلة

إذا : ؛ ملا روى الدارقطين عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول"ويقسم لزوجته األمة ليلة وللحرة ليلتني: "مسألة
احتج به اإلمام أمحد رمحه اهللا فإن كانت إحدامها كتابية فإنه . تزوج احلرة على األمة قسم لألمة ليلة وللحرة ليلتني

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بني املسلمة والذمية : قال ابن املنذر. يساوي بينهما يف القسم
  .سواء؛ ألنه من حقوق الزوجية فأشبه النفقة والسكىن

ال نعلم فيه خالفا؛ ألن اجلماع طريقه الشهوة وامليل وال سبيل إىل " ءوليس عليه املساواة بينهن يف الوط: "مسألة
، ٥} َولَْن َتْستَِطيُعوا أَنْ َتْعِدلُوا َبْيَن النَِّساِء َولَْو حََرصُْتْم{: وقد قال اهللا سبحانه. فإن القلب مييل، التسوية يف ذلك

وقد كان ، ن يف اجلماع كان أحسن وأبلغ يف العدلوإن أمكنه التسوية بينه، يف احلب واجلماع: قال عبيدة السلماين
  .٦" اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما ال أملك: "النيب صلى اهللا عليه وسلم يقسم فيعدل مث يقول

ألن البداية هبا تفضيل والتسوية واجبة؛ " وليس له البداية يف القسم بإحداهن وال السفر هبا إال بقرعة: "مسألة
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد "ساويات يف احلق فال ميكن اجلمع فوجب املصري إىل القرعة؛ وألهنن مت

  فمن خرجت قرعتها خرج" سفرا أقرع بني نسائه
  ـــــــ

  .١٩اآلية : سورة النساء - ١
  .٢٩سورة النساء اآلية  - ٢
  .٢١٣٤حديث رقم : رواه أبو داود يف النكاح - ٣
  .١٠اآلية : أسورة النب - ٤
  .١٢٩اآلية : سورة النساء - ٥
  .سبق خترجيه - ٦

فيجعله ملن شاء منهن ألن سودة وهبت يومها ، وللمرأة أن هتب حقها من القسم لبعض ضراهتا بإذن زوجها أو له
وإذا أعرس على بكر أقام عندها ، لعائشة فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة

من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم : "لقول أنس. وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثالثا، بعا مث دارس
وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن ، "عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثالثا
ليس بك هوان على أهلك إن : "أقام عندها ثالثا مث قالالبواقي؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا تزوج أم سلمة 

  ".وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، شئت أقمت عندك ثالثا خالصة لك
  فصل



  لو أن أحدكم إذا: "وأن يقول ما رواه ابن عباس، ويستحب التستر عند اجلماع
  ـــــــ

  .بتداء القسم مقيس عليهفالقرعة يف السفر منصوص عليها وا. ١متفق عليه" هبا معه
ألن حقه يف " وللمرأة أن هتب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له فيجعله ملن شاء منهن: "مسألة

أن : وقد روت عائشة رضي اهللا عنها، االستمتاع هبا ال يسقط إال برضاه فإذا رضيا جاز؛ ألن احلق ال خيرج عنهما
  .٢متفق عليه. ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودةسودة وهبت يومها لعائشة فكان رسو

وذلك ملا روى أبو ، "وإذا عرس عند ثيب أقام عندها ثالثا، وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعا مث دار: "مسألة
وإذا تزوج "وقسم " عندها سبعا"أقام " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب: "رضي اهللا عنه قال" أنس"قالبة عن 

ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم متفق : قال أبو قالبة، مث قسم" الثيب أقام عندها ثالثا
أن رسول اهللا صلى : ؛ ملا روي عن أم سلمة"وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل مث قضاهن للبواقي"، ٣عليه

إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك : "قال"و ، "مة أقام عندها ثالثاملا تزوج أم سل"اهللا عليه وسلم 
إن شئت أقمت : "ويف لفظ". إن شئت ثلثت مث درت: "ويف لفظ، ٤رواه مسلم". وإن سبعت لك سبعت لنسائي

  ".عندك ثالثا خالصة لك
  إذا أتى أحدكم" :ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" ويستحب التستر عند اجلماع: فصل"

  ـــــــ
  .٣٨حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥٢١١حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ١
  .٤٧حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥٢١٢حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ٢
  .٤٥، ٤٤حديث رقم : ومسلم يف الرضاع. ٥٢١٤، ٥٢١٣حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ٣
  .٤٣، ٤٢، ٤١حديث رقم : رواه مسلم يف الرضاع - ٤

  ".بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد مل يضره الشيطان أبدا: أتى أهله قال
  فصل

وإن خافت املرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فال بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حني 
وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا ، يطلقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخافت أن 

  هجرها يف املضجع فإن مل يردعها
  ـــــــ

روى ابن " ما"عند اجلماع " أن يقول"ويستحب : قال، أو كما". إىل أهله فليستتر وال ينكشف انكشاف العري
بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: "وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: عباس قال

  .متفق عليه". وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد مل يضره الشيطان أبدا
فال بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها "ملرض أو كرب " وإذا خافت املرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا: فصل"

فروت عائشة رضي اهللا عنها أن سودة " خافت أن يطلقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما فعلت سودة حني
ولقوله . ١متفق عليه. وهبت يومها لعائشة فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة

  .٢} َوإِِن امَْرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنشُوزاً أَْو إِعْرَاضاً{: تعاىل
بأن تظهر منها أمارات النشوز بأن ال جتيبه إىل االستمتاع أو جتيبه متربمة " وإن خاف الرجل نشوز امرأته: "مسألة



وخيوفها اهللا سبحانه ويذكر هلا ما أوجب اهللا له عليها من احلق والطاعة وما يلحقها بذلك من " وعظها"متكرهة فإنه 
َواللَّاِتي َتَخافُونَ ُنُشوَزهُنَّ {: يباح له من ضرهبا فهجرها لقوله سبحانهوما ، اإلمث وما يسقط عنها من النفقة والكسوة

؛ لقوله "فإن أصرت وأظهرت النشوز واالمتناع من فراشه فله أن يهجرها يف املضجع ما شاء، ٣} فَِعظُوُهنَّ
: ؛ لقوله سبحانه"فإن أصرت فله أن يضرهبا ضربا غري مربح. "٤} َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمضَاجِعِ{: سبحانه

بعث احلاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونني "يعين علم " فإن خيف الشقاق بينهما"}، وَاضْرُِبوُهنَّ{
وذلك أن الزوجني إذا خرجا إىل الشقاق والعداوة بعث ، "جيمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعال من ذلك لزمهما

ن يكونا من أهلهما برضامها وتوكيلهما فيكشفان عن حاهلما احلاكم حكمني حرين مسلمني عدلني واألوىل أ
: ويفعالن ما يريانه من مجع بينهما أو تفريق بطالق أو خلع فما فعال من ذلك لزمهما واألصل فيه قوله سبحانه

  َوإِنْ خِفُْتْم شِقَاقَ َبْينِهَِما فَابَْعثُوا َحكَماً ِمْن أَْهِلِه{
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .١٢٨اآلية : رة النساءسو - ٢
  .٣٤اآلية : سورة النساء - ٣
  .٣٤اآلية : سورة النساء - ٤

ذلك فله أن يضرهبا ضربا غري مربح وإن خيف الشقاق بينهما بعث احلاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مؤمنني 
  جيمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعال من ذلك لزمهما

  ـــــــ
  .١} إِنْ ُيرِيَدا إِْصالحاً ُيَوفِّقِ اللَُّه َبيَْنُهَما َوَحكَماً ِمْن أَْهِلَها

واختلفت الرواية عن أمحد يف احلكمني فعنه أهنما وكيالن ال ميلكان التفريق إال بإذهنما ألن البضع حقه واملال : فصل
وعنه مها حاكمان ، حق املرأة ومها رشيدان فال يتصرف غريمها هلما إال بوكالة منهما أو والية عليهما فكانا وكيلني
روي ذلك عن ، وهلما أن يفعال ما يريان من مجع وتفريق بعوض وغريه ال حيتاجان إىل توكيل الزوجني وال رضامها

إِِنْ يُرِيَدا إِْصالحاً ُيَوفِّقِ اللَُّه {: علي وابن عباس ألن اهللا سبحانه مسامها حكمني وال يعترب رضا الزوجني مث قال
احلكمني بذلك وال مينع أن تثبت الوالية على الرشيد عند امتناعه من أداء احلق كما يقضي الدين  فخاطب}، َبْيَنُهمَا

  .من ماله إذا امتنع ويطلق احلاكم على املوىل إذا امتنع
  ـــــــ

  .٣٥اآلية : سورة النساء - ١

  باب اخللع
ا أن تفتدي نفسها منه مبا تراضيا عليه وإذا كانت املرأة مبغضة للرجل وخافت أن ال تقيم حدود اهللا يف طاعته فله

  ويستحب أن ال يأخذ منها أكثر مما أعطاها
  ـــــــ

  باب اخللع



وإذا كانت املرأة مبغضة للرجل وخافت أن ال تقيم حدود اهللا يف طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه مبا : "مسألة
و روى ، ١} ُحُدوَد اللَِّه فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِهفَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا ُيِقيَما {: ؛ لقوله سبحانه"تراضيا عليه
يا رسول اهللا ما أنقم علي : جاءت امرأة ثابت بن قيس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: البخاري قال

أتردين عليه : "لمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس، ثابت يف دين وال خلق إال أين أخاف الكفر يف اإلسالم
  .٢نعم فردت عليه وأمره ففارقها: قالت" حديقته؟
فإن فعل كره وصح روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن " ويستحب أن ال يأخذ منها أكثر مما أعطاها: "مسألة

من زوجي مبا دون  اختلعت: وقالت الربيع بنت معوذ. }فَالَ ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدتْ بِِه{: عباس لقوله سبحانه
عفاص رأسي فأجاز ذلك علي عثمان بن عفان ومثل هذا يشتهر فيكون إمجاعا إذا ثبت هذا فإنه إذا فعل جاز مع 

  الكراهة؛ ألنه روي يف حديث مجيلة فأمره أن يأخذ منها حديقته وال يزداد وروي عن عطاء عن ابن
  ـــــــ

  .٢٢٩اآلية : سورة البقرة - ١
  .٥٢٧٦، ٥٢٧٥، ٥٢٧٤، ٥٢٧٣حديث رقم : يف الطالقرواه البخاري  - ٢

فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ومل يلحقها طالقه بعد ذلك ولو واجهها به وجيوز اخللع بكل ما جيوز أن 
وباجملهول فلو قالت اخلعين مبا يف يدي من الدراهم أو ما يف بييت من املتاع ففعل صح وله ما فيهما ، يكون صداقا

وإن خالعها على عبد معني فخرج معيبا فله أرشه أو ، يكن فيهما شيء فله ثالثة دراهم وأقل ما يسمى متاعافإن مل 
  رده وأخذ قيمته وإن خرج مغصوبا أو حرا

  ـــــــ
: عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من املختلعة أكثر مما أعطاها فيجمع بني اآلية واخلرب فنقول

  .لت على اجلواز والنهي عن الزيادة يف اخلرب للكراهةاآلية د
فإذا قال الرجل " فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه فلم يلحقها طالقه بعد ذلك وإن واجهها به: "مسألة
خالعتك أو فاديتك أو فسخت نكاحك أو طلقها على عوض بذلته له ورضي به فقد بانت منه وملكت : لزوجته

ولو طلقها مل يقع هبا طالقه ولو واجهها به وهو ، راد ارجتاعها مل يكن له ذلك إال بنكاح جديدولو أ، نفسها بذلك
وألهنا ال حتل له إال بنكاح جديد فلم ، قول ابن عباس وابن الزبري ومل يعرف هلما خمالف يف عصرمها فكان إمجاعا

وال فرق بني ، بضعه فلم ميلك طالقها كاألجنبيةيلحقها طالقه كاملطلقة قبل الدخول واملنقضية عدهتا؛ وألنه ال ميلك 
  .أن يواجهها ويقول أنت طالق أو ال يواجهها فيقول فالنة طالق سواء كانت يف العدة أو قد خرجت منها

ألنه عقد معاوضة؛ وألن املرأة خمالع بصداقها فما جاز صداقا " وجيوز اخللع بكل ما جيوز أن يكون صداقا: "مسألة
ودليل ، ال يصح ألنه عقد معاوضة أشبه البيع: وقال أبو بكر، "باجملهول"لع إال أن اخللع يصح جاز عوضا يف اخل

اخلعين على ما يف يدي : فلو قالت"، األول أن اخللع يصح تعليقه على الشرط فجاز أن يستحق به اجملهول كالوصية
ا وإن مل يكن فيهما شيء فله ثالثة دراهم صح وله ما فيهم"فخالعها على ذلك " من الدراهم أو ما يف بييت من املتاع

نص عليه اإلمام أمحد؛ ألنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة فاستحقه كما لو وصى له بدراهم وكذا إن مل " 
  .يكن يف بيتها متاع فله أقل ما يقع عليه اسم املتاع كاملسألة قبلها

؛ ألنه عوض يف معاوضة فيستحق ذلك "رده وأخذ قيمتهوإن خالعها على عبد فخرج معيبا فله أرشه أو : "مسألة
  .كالبيع والصداق



ماال فبان غري مال فاخللع صحيح؛ ألنه " ألنه خالعها على عوض يظنه" وإن خرج معصوبا أو حرا فله قيمته: "مسألة
دا؛ ألهنا عني معاوضة بالبضع فال يفسد بفساد العوض كالنكاح فإذا ثبتت صحته فإنه يرجع عليها بقيمته لو كان عب

  .جيب تسليمها مع سالمتها مع بقاء سبب االستحقاق فوجب بذهلا مقدرا بقيمتها كاملغصوب واملعار

  فله قيمته ويصح اخللع من كل من يصح طالقه وال يصح بذل العوض إال ممن يصح تصرفه يف املال
  ـــــــ

  .إذا ملك الطالق بغري عوض فبعوض أوىل مسلما كان أو ذميا ألنه" ويصح اخللع من كل من يصح طالقه: "مسألة
فلو خالعت احملجور عليها لسفه أو صغر أو جنون مل " وال يصح بذل العوض إال ممن يصح تصرفه يف املال: "مسألة

يصح اخللع؛ ألنه تصرف يف املال وليس هلن أهلية التصرف فيه ويقع طالقه رجعيا ألنه مل يسلم له العوض وسواء 
  .مل يأذن ألنه ليس له اإلذن يف التربعات وهذا تربعأذن هلن الويل أو 

  كتاب الطالق
  مدخل

...  
  كتاب الطالق

  وال يصح الطالق إال من زوج مكلف خمتار وال يصح طالق املكره وال زائل العقل إال السكران
  ـــــــ
  كتاب الطالق

الطالق ملن : "ه لقوله عليه السالمفإما غري الزوج فال يصح من" ال يصح الطالق إال من زوج مكلف خمتار: "مسألة
ال طالق قبل : "وروى اخلالل بإسناده عن علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، "أخذ بالساق

عن : رفع القلم عن ثالثة: "إحدامها ال يقع طالقه لقوله عليه السالم: فأما الصيب العاقل ففيه روايتان. ١" نكاح
إن كان ابن عشر وعقل الطالق صح منه ألنه عاقل : والثانية. وألنه غري مكلف أشبه الطفل ؛٢" الصيب حىت حيتلم

وأما الطفل واجملنون والنائم والزائل العقل ملرض أو شرب دواء أو أكره على شرب اخلمر فال يقع . "أشبه البالغ
. ٣" يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيقرفع القلم عن الصيب حىت يبلغ وعن النائم حىت : "؛ لقوله عليه السالم"طالقه

  .وغري الثالثة مقيس عليهم
: فإنه يقع طالقه إذا كان سكره بغري عذر والشارب ملا يزيل عقله من غري حاجة ففيه روايتان" إال السكران: "مسألة

ان وعلي أرسلين خالد إىل عمر فأتيته يف املسجد ومعه عثم: إحدامها يقع طالقه؛ ملا روى أبو وبرة الكليب قال
: فقال عمر. إن الناس قد اهنمكوا يف اخلمر وحتاقروا العقوبة: إن خالدا يقول: فقلت، وطلحة والزبري وعبد الرمحن

أبلغ : فقال عمر. تراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى املفتري مثانون: فقال علي، هؤالء عندك فسلهم
من مكلف صادق ملكه فوجب أن يقع كالصاحي ويدل  فجعلوه كالصاحي وألنه إيقاع الطالق، صاحبك ما قال

  ال: والثانية. على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة
  ـــــــ

حديث رقم : والترمذي بنحوه يف الطالق. باب ال طالق قبل نكاح -٩: رواه البخاري تعليقا يف الطالق - ١



  .حسن صحيح: وقال. ١١٨١
  .سبق خترجيه - ٢
  .سبق خترجيه - ٣

وميلك احلر ثالث تطليقات والعبد اثنتني سواء كان حتته حرة أو أمة فمىت استوىف عدد طالقه مل حتل له حىت تنكح 
  زوجا غريه نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المرأة

  ـــــــ
قال اإلمام . من الصحابة خالفههذا ثابت عن عثمان وال نعلم أحدا : وقال ابن املنذر، يقع طالقه وهو قول عثمان

من حديث علي وحديث األعمش عن منصور ال يرفعه إىل : يعين، حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح: أمحد
  .علي وألنه زائل العقل أشبه اجملنون والنائم وألنه مفقود اإلرادة أشبه املكره

روي ذلك عن عمر وابنه ومجاعة من " حرة أو أمةوميلك احلر ثالث تطليقات والعبد اثنتني سواء كان حتته : "مسألة
الصحابة؛ وألن اهللا سبحانه خاطب الرجال بالطالق فكان حكمه معتربا هبم ألن الطالق خالص حق الزوج وهو مما 
خيتلف بالرق واحلرية فكان اختالفه به لعدد املنكوحات؛ وألن احلر ميلك أن يتزوج أربعا فملك طلقات ثالثا كما 

وطالق احلرة ثالثة ، وعنه أن الطالق معترب بالنساء فطالق األمة اثنتان حرا كان الزوج أو عبدا، ه حرةلو كان حتت
روي ذلك عن علي وابن مسعود وملا روت عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ، حرا كان زوجها أو عبدا

؛ وألن املرأة حمل الطالق فيعترب هبا ١جهورواه أبو داود وابن ما". طالق األمة تطليقتان وقرؤها حيضتان: "قال
وحديث عائشة قال أبو داود رواية مظاهر بن أسلم وهو منكر احلديث وقد أخرجه ، كالعدة واألوىل أوىل

فال حتل له حىت تنكح زوجا " طالق العبد اثنتان: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الدارقطين عن عائشة قالت
  .وهو نص". ن ويتزوج احلرة على األمة وال يتزوج األمة على احلرةغريه وقرء األمة حيضتا

أما احلرة فلقوله ". فمن استوىف عدد طالقه مل حتل زوجته حىت تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا ويطأها: "مسألة
ما العبد فلحديث عائشة و جيب أن يكون وأ[،٢} فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد حَتَّى تَْنِكَح َزْوجاً غَْيرَُه{: سبحانه

أطلق النكاح وإمنا حيمل املطلق من كالم اهللا ] } حَتَّى تَْنِكحَ َزْوجاً غَيَْرُه{ : النكاح صحيحا ألن اهللا سبحانه قال
سبحانه على الصحيح ال على الفاسد وجيب أن يطأها أيضا ملا روت عائشة أن رفاعة طلق امرأته فبت طالقها 

إهنا كانت عند رفاعة فطلقها : ده بعبد الرمحن بن الزبري فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالتفتزوجت بع
ثالث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرمحن ابن الزبري وإمنا معه مثل اهلدبة فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .٣متفق عليه". ويذوق عسيلتك ال حىت تذوقي عسيلته، لعلك تريدين أن ترجعي إىل رفاعة: "وقال
  ـــــــ

  .٢٠٨٠، ٢٠٧٩حديث رقم : وابن ماجه يف الطالق. ٢١٨٩حديث رقم : رواه أبو داود يف الطالق - ١
  .٢٣٠سورة البقرة اآلية  - ٢
  .١١٥، ١١١حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥٣١٧، ٥٢٦٥حديث رقم : رواه البخاري يف الطالق - ٣

  ".ترجعي إىل رفاعة؟ ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك لعلك تريدين أن: "رفاعة
وال حيل مجع الثالث وال طالق املدخول هبا يف حيضتها أو يف طهر أصاهبا فيه؛ ملا روى ابن عمر أنه طلق امرأة له 

ض مره فلرياجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتي: "وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال



والسنة يف الطالق أن يطلقها يف طهر مل يصبها فيه واحدة مث ". مث تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن ميسها
  يدعها حىت

  ـــــــ
وهو حمرم روي ذلك عن عمر وعلي ومجاعة ، وهو إحدى الروايتني وهو طالق بدعة" وال حيل مجع الثالث: "مسألة

جاء رجل : وعن مالك بن احلارث قال، ن إذا أتى برجل طلق ثالثا أوجعه ضربامن الصحابة فروي عن عمر أنه كا
إن عمك عصى اهللا وأطاع الشيطان فلم جيعل اهللا له خمرجا؛ : إن عمي طلق امرأته ثالثا فقال: إىل ابن عباس فقال

حمرم ألن عوميرا  والرواية األخرى أنه مكروه غري، وألنه حترمي للبضع بقول الزوج من غري حاجة فحرم كالظهار
متفق ، كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهللا: العجالين ملا العن امرأته قال

يا رسول اهللا إن : ويف حديث امرأة رفاعة أهنا قالت، ومل ينقل إنكار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه. ١عليه
، ٣ويف حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثالث تطليقات. ٢عليه متفق. رفاعة طلقين فبت طالقي

وأما حديث املتالعنني فغري الزم ألن الفرقة مل تقع بالطالق وإمنا وقعت مبجرد لعاهنا فال حجة فيه . واألوىل أوىل
ن مقرا عليه على أن وسائر األحاديث مل يقع فيها مجع الثالث بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يكو

حديث فاطمة بنت قيس أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت هلا من طالقها وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها 
  .آخر ثالث تطليقات متفق عليه ومل يكن يف شيء من ذلك مجع الثالث

ملا روي أن ابن عمر "، ق بدعة حمرمفيه ألنه طال" طالق املدخول هبا يف حيضها أو يف طهر أصاهبا"حيل " وال: "مسألة
طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فتغيظ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث 

  .٤" مره فلرياجعها مث ميسها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن ميسها: "قال
  الق أن يطلقها يف طهر مل يصبها فيه واحدة مث يدعها حىتوالسنة يف الط: "مسألة

  ـــــــ
  .١٢، ٩حديث رقم : ومسلم يف اللعان. ٥٣٠٨حديث رقم : رواه البخاري يف الطالق - ١
  .٢، ١حديث رقم : ومسلم يف الطالق. ٥٢٦٠حديث رقم : رواه البخاري يف الطالق - ٢
  .٢حديث رقم : ذلكباب الرخصة يف  -٧: رواه النسائي يف الطالق -٣
  .٧٠حديث رقم : ومسلم يف الرضاع. ٧١٦٠حديث رقم : رواه البخاري يف األحكام - ٤

تنقضي عدهتا فمىت قال هلا أنت طالق للسنة وهي يف طهر مل يصبها فيه طلقت وإن كانت يف طهر أصاهبا فيه أو 
ض أو يف طهر أصاهبا فيه طلقت وإن أنت طالق للبدعة وهي حائ: وإن قال هلا، حيض مل تطلق حىت تطهر من حيضة

فأما غري املدخول هبا واحلامل اليت تبني محلها واآليسة واليت مل حتض . مل تكن كذلك مل تطلق حىت يصيبها أو حتيض
  فال سنة لطالقها وال بدعة فمىت قال هلا أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت يف احلال

  ـــــــ
قاله ابن املنذر وابن عبد الرب . يب للسنة مطلق للعدة اليت أمر اهللا سبحانه هباأمجعوا على أن هذا مص" تنقضي عدهتا

يف احلال؛ ألنه وصف الطلقة بصفتها فوقعت يف " فمىت قال أنت طالق للسنة وهي يف طهر مل يصبها فيه طلقت"
الذي جامعها فيه ؛ ألن الطهر "وهي يف طهر أصاهبا فيه مل يقع حىت حتيض مث تطهر" وإن قال ذلك هلا. "احلال

  .فإذا طهرت من احليضة املستقبلة طلقت حينئذ ألن الصفة وجدت، واحليض بعده زمن بدعة
وإن قال ذلك حلائض مل يقع يف احلال ألن طالقها طالق بدعة لكن إذا طهرت طلقت ألن الصفة وجدت : "مسألة



  ".حينئذ
وإن كانت يف طهر مل يصبها فيه " اهبا فيه طلقتوإن قال هلا أنت طالق للبدعة وهي حائض أو يف طهر أص: "مسألة

وهذه املسألة عكس اليت قبلها ألنه وصف الطلقة بأهنا للبدعة فإن قال ذلك حلائض ، طلقت إذا أصاهبا أو حاضت
أو طاهر طهرا قد أصاهبا فيه وقع الطالق ألنه وصف الطلقة بصفتها وإن كانت يف طهر مل يصبها فيه مل يقع يف احلال 

  .اضت طلقت بأول جزء من احليض وإن أصاهبا طلقت بالتقاء اخلتانني ألن ذلك وطءفإذا ح
وال بدعة فمىت "هلا " فأما غري املدخول هبا واحلامل اليت تبني محلها واآليسة والصغرية اليت مل حتض فال سنة: "مسألة
العلماء أن طالق السنة إمنا هو أمجع : قال ابن عبد الرب". أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت يف احلال: قال هلا

للمدخول هبا أما غري املدخول هبا فليس لطالقها سنة وال بدعة إال يف عدد الطالق ألن العدة تطول عليها بالطالق 
خبالف ، يف احليض وترتاب بالطالق يف الطهر الذي جامعها فيه وينتفي عنها األمران بالطالق يف طهر مل جيامعها فيه

وكذلك ذوات األشهر وهي الصغرية اليت مل ، فإنه ال عدة عليها بنفي تطويلها أو االرتياب فيها غري املدخول هبا
وكذلك احلامل اليت ، فترتاب وال تطول العدة بطالقها، حتض واآليسة ال سنة لطالقها وال بدعة؛ ألهنا ال حتمل

أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت يف : اهنفإذا قال إلحد، استبان محلها فهؤالء األربعة ليس لطالقهن سنة وال بدعة
أنت طالق ومل يزد وأما العدد فيكره له أن يطلق : احلال ولغت الصفة ألن طالقهن ال يتصف بذلك فصار كأنه قال

واحدة منهن ثالثا ألنه ال يبقى له سبيل إىل الرجعة فطالق السنة يف حقهم واحدة ليكون له سبيل إىل الرجعة من 
  .جا غريهغري أن تنكح زو

  باب صريح الطالق و كنايته

...  
  باب صريح الطالق وكنايته

أنت طالق أو مطلقة وطلقتك فمىت أتى به بصريح الطالق طلقت وإن مل : صرحيه لفظ الطالق ما تصرف منه كقوله
 ينوي الكذب ال: ينوه وما عداه مما حيتمل الطالق فكناية ال يقع به الطالق إال أن ينويه فلو قيل له ألك امرأة؟ قال

  طلقتها طلقت وإن نوى الكذب وإن قال المرأته أنت خلية أو برية أو بائن: مل تطلق فإن قال
  ـــــــ

  باب صريح الطالق وكنايته
ألنه " طلقت وإن مل ينوه"به " صرحيه لفظ الطالق وما تصرف منه كقوله أنت طالقة أو مطلقة أو طلقتك فمىت أتى"

  .ه عرف الشرع واالستعمالموضوع له على اخلصوص ثبت ل
ال ينوي : ألك امرأة؟ فقال: وما عداه مما حيتمل الطالق فكناية ال يقع به الطالق إال أن ينويه فلو قيل له: "مسألة

. وإذا نوى الكذب فما نوى الطالق فلم يقع، ألن قوله ما يل امرأة كناية تفتقر إىل نية الطالق" الكذب مل تطلق
  .؛ ألنه أتى بالصريح الذي ال حيتمل غري الطالق"وإن نوى الكذب طلقتها طلقت: فإن قال"

يف " وإن قال المرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي طالقها طلقت ثالثا إال أن ينوي دوهنا: "مسألة
مر وزيد ومل األوىل هي ثالث وإن نوى واحدة؛ ألن ذلك يروى عن علي وابن ع: هذه األلفاظ يف املذهب روايتان

ينقل خالفهم فكان إمجاعا؛ وألنه لفظ يقتضي البينونة بالطالق فوقع ثالثا كما لو طلق ثالثا واقتضاؤه البينونة ظاهر 
وكذلك البتة ألن البت القطع كأنه قطع النكاح كله وبتلة مثله واخللية والربية يقتضيان اخللو ، يف قوله أنت بائن



يل إىل البينونة بدون الثالث وال ميكن إيقاع واحدة بائن ألنه ال يقدر على ذلك من النكاح والرباءة منه وال سب
والثانية يقع ما نواه اختاره أبو اخلطاب؛ ملا روى أبو داود أن ركانة طلق ، بالصريح من غري عوض فكذلك الكناية

واحدة فقال رسول اهللا صلى اهللا  واهللا ما أردت إال: امرأته سهمة البتة فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك وقال
فردها إليه رسول اهللا صلى اهللا ، واهللا ما أردت إال واحدة: ؟ فقال ركانة"واهللا ما أردت إال واحدة: "عليه وسلم
وروى عنه حنبل رواية ثالثة تقع واحدة بائنة ألنه لفظ أقتضى البينونة دون العدد ، إال أن أمحد ضعفه، ١عليه وسلم

  أنت للحرج: ئنة كاخللع وذكر أصحابنا من مجلة هذه األلفاظفوقعت واحدة با
  ـــــــ

  .٢١٩٦حديث رقم : رواه أبو داود يف الطالق - ١

أو بتة أو بتلة ينوي هبا طالقها طلقت ثالثا إال أن ينوي دوهنا وما عدا هذا يقع به واحدة إال أن ينوي ثالثا وإن خري 
قد خرينا رسول : قالت عائشة.  ختتر أو اختارت زوجها مل يقع شيءوإن مل، امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفكان طالقا؟ وليس هلا أن ختتار إال يف اجمللس إال أن جيعله هلا فيما بعده
  ـــــــ

قال واحلقي بأهلك وحبلك على غاربك وأنت حرة ومل يذكرها شيخنا ها هنا أما قوله أنت احلرج وأنت حرة ف
و ، مل يذكرمها ألنه خمتلف فيهما ومل يذكرمها اخلرقي يف الظاهر ومل يعرف فيهما دليال ظاهرا فتركنامها لذلك: شيخنا

ومل يكن النيب صلى اهللا عليه ". احلقي بأهلك: "أما احلقي بأهلك فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال المرأة تزوجها
، رم أو مكروه ومل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل احملرم وال املكروهفإن طالق الثالث حم، وسلم ليطلق ثالثا

والظاهر أنه رجع عن قوله إىل حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقد ذكر األثرم هذا لإلمام أمحد فسكت ومل جيب
وأما قوله حبلك ، واحدةال يقتضي لفظ الثالث وال معناه فإهنا قد تلحق بأهلها بطلقة " احلقي بأهلك: "وألنه قوله

  ".احلقي بأهلك: "على غاربك فال نعلم فيه دليال على الثالث وال يف لفظها ما يقتضيه فهو كقوله
يعين الكنايات اخلفية حنو اخرجي واذهيب وذوقي وجترعي وخليتك وأنت " وما عدا هذا يقع به واحدة: "مسألة

واعتزيل واختاري ووهبتك ألهلك وسائر ما يدل على خمالة وأنت واحدة ولست يل بامرأة واعتدي واستربئي 
  .ألنه حمتمل" إال أن ينوي ثالثا"الفرقة فهذا يقع به واحدة ألهنا اليقني 

فروي عن عمر ، ألنه إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم" وإن خري امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة: "مسألة
إن اختارت نفسها فهي : عمر وعائشة أهنم قالوا يف اخلياروعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعبد اهللا بن 

رواه البخاري عنهم بأسانيده؛ وألن قوله اختاري تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه . واحدة وهو أحق هبا
وال جيوز أن يكون بائنا ألهنا بغري عوض مل يكمل هبا العدد بعد الدخول فأشبه ما لو ، االسم وذلك طلقة واحدة

  .قها واحدةطل
قد خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه : وإن مل ختتر أو اختارت زوجها مل يقع شيء قالت عائشة رضي اهللا عنها: "مسألة

  ".وسلم أفكان طالقا؟
وذلك أن أكثر أهل العلم على أن التخيري على الفور روي ذلك عن عمر " وليس هلا أن ختتار إال يف اجمللس: "مسألة

  .ود وجابر ومل يعرف هلم خمالف فكان إمجاعاوعثمان وابن مسع
  اجمللس فيجوز ألن احلق له وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" إال أن جيعله هلا فيما بعد: "مسألة



  .أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو يف يده ما مل يفسخ أو يطأ: وإن قال
  ـــــــ
فجعل هلا اخليار على . ١" تستعجلي حىت تستأمري أبويكإين ذاكر لك أمرا فال عليك أن ال : "لعائشة ملا خريها

اخليار على خماطبة الكالم أن : قال اإلمام أمحد رمحه اهللا. فأما من أطلق اخليار فهو مقصور على اجمللس. التراخي
  .جتاوبه وجياوهبا إمنا هو جواب كالم إن أجابته من ساعته وإال فال شيء

مىت قال لزوجته أمرك يف يدك " و طلقي نفسك فهو يف يدها ما مل يفسخ أو يطأأمرك بيدك أ"هلا " وإن قال: "مسألة
: قال القاضي. قاله عثمان وابن عمر وابن عباس وعلي رضي اهللا عنهم. فلها أن تطلق نفسها ثالثا وإن نوى واحدة

ىل نيته فيه كقوله وقد نقل عن اإلمام أمحد ما يدل على أنه إذا نوى واحدة فهي واحدة؛ ألنه نوع ختيري فرجع إ
ودليل األوىل أنه لفظ يقتضي العموم يف مجيع أمرها ألنه اسم جنس مضاف فيتناول الثالث كما لو قال ، اختاري

طلقي نفسك ما شئت ويقبل قوله أردت واحدة ألنه خالف ما يقتضيه اللفظ وهو يف يدها ما مل يفسخ أو يطأ؛ ملا 
هو هلا حىت ينكل؛ وألنه توكيل يف الطالق فكان على التراخي : قال روي عن علي يف رجل جعل أمر امرأته بيدها

: أمر امرأيت بيدك وفارق قوله اختاري فإنه ختيري فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: كما لو قال ألجنيب
ا؛ ألنه فسخت ما جعلت إليك بطل ألنه توكيل فأشبه التوكيل يف البيع وإن وطئها قبل اختيارها نفسها كان رجوع

  .نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة كذا ها هنا تصرفه بالوطء يبطل وكالته
  ـــــــ

  .٨٩حديث رقم : ومسلم يف الرضاع. ٢٤٦٨حديث رقم : رواه البخاري يف املظلم - ١

  باب تعليق الطالق بالشروط
إن تزوجت فالنة فهي طالق أو : فلو قال يصح تعليق الطالق والعتاقة بشرط بعد النكاح وامللك وال يصح قبله

  ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها مل تطلق
  ـــــــ

  باب تعليق الطالق بالشروط

إن تزوجت فالنة فهي : يصح تعليق الطالق والعتاق بشروط بعد النكاح وامللك وال يصح قبله فلو قال: "مسألة
: ؛ ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال"ومل تعتق طالق وإن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها مل تطلق

رواه ". ال طالق فيما ال ميلك: "ويف لفظ، رواه الدارقطين. ١" ال طالق وال عتاق فيما ال ميلك ابن آدم وإن عينها"
على  وعنه ما يدل على أن الطالق يقع ألنه يصح تعليقه على اإلحضار فصح تعليقه، حديث حسن: الترمذي وقال
  .واملذهب األول ألن من ال يقع طالقه باملباشرة ال يصح تعليقه كاجملنون، امللك كالوصية
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١

، وليس فيها ما يقتضي التكرار إال كلما، وكلما، ومن، ومىت، وأي، وإذا، إن: وأدوات الشروط ست، ومل تعتق
، إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت واحنل شرطه: فإذا قال ،وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها

كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت وإن كانت نافية كقوله إن مل أطلقك فأنت طالق كانت على : وإن قال



مىت : فإذا قال، وسائر األدوات على الفور، التراخي إذا مل ينو وقتا بعينه فال يقع الطالق إال يف آخر أوقات اإلمكان
كلما مل أطلقك فأنت طالق فمضى زمن ميكن طالقها : وإن قال، مل أطلقك فأنت طالق ومل يطلقها طلقت يف احلال

  فيه ثالثا ومل
  ـــــــ

فإذا " وليس فيها ما يقتضي التكرار إال كلما، وكلما، ومن، ومىت، وأي، وإذا، إن: وأدوات الشرط ست: "مسألة
وكذا سائرها ألن اللفظ ال يقتضي ، ن تكرر القيام مل يتكرر الطالقإن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وإ: قال

كلما قمت فأنت طالق فقامت طلقت وإن تكرر القيام تكرر الطالق ألن اللفظ يقتضي : وإن قال، التكرار لغة
  .التكرار لغة

ت طلقت واحنل إن قمت فأنت طالق فقام: وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها فإذا قال: "مسألة
  .ألهنا تقتضي التكرار" كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت: وإن قال"ألهنا تقتضي ذلك " شرطه
على التراخي إذا مل ينو وقتا بعينه فال يقع "كانت -" إن مل أطلقك فأنت طالق: كقوله-وإن كانت نافية : "مسألة

" إن"حياة أحدمها ال نعلم يف هذا خالفا؛ ألن حرف  وذلك يف آخر جزء من، "الطالق إال يف آخر أوقات اإلمكان
فأنت طالق  -ينوي اليوم-كقوله إن مل أطلقك ، جمرد يقتضي التراخي إال أن ينوي وقتا بعينه فيتقيد بذلك الوقت

  .فإذا خرج اليوم ومل يطلقها طلقت، فإنه يتقيد باليوم
إن : ن جتردت عن النفي فهي على التراخي مثل قولهيعين إذا كانت نافية وإ" وسائر األدوات على الفور: "مسألة

فمىت وجد ، خرجت وإذا خرجت ومىت خرجت وأي حني خرجت ومن خرجت منكن وكلما خرجت فأنت طالق
مىت مل أطلقك : فإذا قال. "اخلروج طلقت وإن كانت نافية فكلها على الفور؛ ألهنا تقتضي ذلك إال إن على ما سبق

كلما مل أطلقك فأنت طالق فمضى زمان ميكن طالقها فيه : وإن قال"، لذلك" ت يف احلالفأنت طالق ومل يطلقها طلق
}، كُلَّ َما َجاَء أُمَّةً َرُسولَُها كَذَُّبوُه{: قال اهللا سبحانه. ألن كلما تقتضي التكرار" ثالثا ومل يطلقها طلقت ثالثا

ا مضى زمن ميكن أن يطلقها فيه بعد ميينه فلم فإذ، فيقتضي تكرار الطالق بتكرار الصفة والصفة عدم تطليقه هلا
وإال بانت باألوىل ومل يلزمها ما " إن كانت مدخوال هبا"يطلقها فقد وجدت الصفة فتقع طلقة وتتبعها الثانية والثالثة 

  .بعدها ألن البائن ال يلحقها طالق

ق فولدت توأمني طلقت باألول كلما ولدت ولدا فأنت طال: وإن قال، يطلقها طلقت ثالثا إن كانت مدخوال هبا
إن حضت فأنت طالق طلقت بأول احليض فإن تبني أنه ليس : وإن قال، وبانت بالثاين؛ النقضاء عدهتا به ومل تطلق به

  .حبيض مل تطلق
إن حضت فأنت : فإن قال، قد حضت وكذبته طلقت بإقراره: وإن قال، قد حضت فكذهبا طلقت: فإن قالت

  .قد حضت قكذهبا طلقت دون ضرهتا: فإن قالت، وضرتك طالقتان
  ـــــــ

؛ ألن "كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمني طلقت باألول وبانت بالثاين ومل تطلق به: وإن قال: "مسألة
  .إذا مت فأنت طالق: العدة انقضت بوضع الثاين فصادفها الطالق بائنا فلم يقع كما لو قال

؛ ألن الصفة وجدت ولذلك حكمنا به حيضا يف املنع "طلقت بأول احليضإن حضت فأنت طالق : وإن قال: "مسألة
  .ألنا تبينا أن الصفة مل توجد" فإن تبني أنه ليس حبيض مل تطلق"من الصالة والصيام والوطء 

َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ {: ألنه يقبل قوهلا يف حق نفسها لقوله سبحانه" قد حضت فكذهبا طلقت: فإن قالت: "مسألة



َوال {: فلوال أن قوهلن مقبول ما حرم اهللا عليهن كتمانه ويصري كقوله سبحانه، ١} كُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنََّي
  .يدل على قبوهلا وألنه ال يعرف إال من جهتها}، َتكُْتمُوا الشََّهاَدةَ

  ".إن قد حضت فكذبته طلقت بإقراره: وإن قال: "مسألة
؛ ألن قوهلا مقبول "قد حضت فكذهبا طلقت دون ضرهتا: حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت: لوإن قا: "مسألة

  .على نفسها ومل تطلق الضرة إال أن تقوم بينة على حيضها
  ـــــــ

  .٢٢٨اآلية : سورة البقرة - ١

  باب ما خيتلف به عدد الطالق و غريه

...  
  باب ما خيتلف به عدد الطالق وغريه

أنت طالق : خل هبا تبينها الطلقة وحترمها الثالث من احلر واالثنتان من العبد إذا وقعت جمموعة كقولهاملرأة إذا مل يد
  ثالثا أو أنت طالق وطالق وطالق وإن

  ـــــــ
  باب ما خيتلف به عدد الطالق وغريه

إذا وقعت جمموعة كقوله  املرأة إذا مل يدخل هبا تبينها الطلقة وحترمها الثالث من احلر واالثنتان من العبد: "مسألة
ثُمَّ {: وذلك أن غري املدخول هبا تبني بطلقة لقوله سبحانه، "أنت طالق وطالق وطالق"قوله " أنت طالق ثالثا أو

من احلر فلقوله وأما كوهنا حترم بالثالث }، طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّونََها
  الطَّالَُق{: سبحانه

أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو مث طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق 
وإن كانت ، مث طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما مث أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا مل يقع هبا إال واحدة

مجيع ما أوقعه ومن شك يف الطالق أو عدده أو الرضاع أو عدده بىن على اليقني وإن قال  مدخوال هبا وقع هبا
  إحداكن طالق ومل ينو واحدة بعينها خرجت بالقرعة وإن طلق جزءا: لنسائه

  ـــــــ
العبد روي ذلك عن علي وابن وحترم االثنتان من }، فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد{: مث قال بعد ذلك، ١} َمرََّتاِن

طالق العبد اثنتان فال حتل له حىت تنكح زوجا : "مسعود ملا روت عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .وهذا النص رواه الدارقطين. ٢"ويتزوج احلرة على األمة وال يتزوج األمة على احلرة. غريه وقرء األمة حيضتان

طالق مث طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق أو "أو " له أنت طالق فطالقوإن أوقعه مرتبا كقو: "مسألة
إن طلقتك فأنت طالق مث طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما مل أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا مل يقع إال 

هبا فتبينها مث تأيت الثانية فتصادفها ألهنا تبني باألوىل فال تقع الثانية ألهنا حروف تقتضي الترتيب فتقع األوىل " واحدة
  .قد بانت عن نكاحه فتلغو

  .ألهنا ال تبينها األوىل فتأيت الثانية فتصادف حمل النكاح فتقع" ولو كانت مدخوال هبا وقع هبا مجيع ما أوقعه: "مسألة



يقن فال يزول عنه ألن النكاح من مت" ومن شك يف الطالق أو عدده أو الرضاع أو عدده بىن على اليقني: "مسألة
  .بالشك
ألن احلقوق إذا تساوت على وجه " إحداكن طالق ومل ينو واحدة بعينها أخرجت بالقرعة: وإن قال لنسائه: "مسألة

وكذلك العبيد ، الميكن التمييز إال بالقرعة صح استعماهلا كالشريكني إذا اقتسما فإنه يسوى بينهما ويقرع بينهما
  .ج من ثلثه إال واحد منهم فإنه يقرع بينهم فكذلك ها هناإذا أعتقهم يف مرضه ومل خير

ألهنا مجلة ال تتبعض يف احلل " وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها: "مسألة
واحلرمة وجد فيها ما يقتضي التحرمي واإلباحة فغلب فيها حكم التحرمي كما لو اشترك مسلم وجموسي يف صيد 

  ه أضاف الطالق إىل جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه اجلزء الشائع فإن من خالف يف ذلك قد سلمهوألن
  ـــــــ

  .٢٢٩اآلية : سورة البقرة - ١
  .سبق خترجيه - ٢

من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها إال الظفر والسن والشعر والريق والدمع وحنوه ال تطلق به 
  .أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة: لوإن قا

  ـــــــ
ألنه جزء ينفصل عنها يف حال السالمة فلم " إال الظفر والسن والشعر والريق والدمع وحنوه ال تطلق به: "مسألة

بل تطلق بطالقه كاحلمل والريق؛ وألن الشعر ال روح فيه وال ينقض الوضوء مسه فأشبه العرق والريق واللنب وق
تطلق إذا طلق الظفر والشعر والسن ألنه جزء يستباح بنكاحها أشبه اإلصبع ولنا ما سبق وأما اإلصبع فإهنا ال 

تنفصل يف حال السالمة خبالف السن فإن ماله إىل االنفصال والدمع والعرق واحلمل والريق متفق عليها ال نعلم 
  .فيها خالفا

ألن الطلقة ال تتبعض فتقع كلها ألن " أقل من هذا طلقت واحدة أنت طالق نصف تطليقة أو: وإن قال: "مسألة
أمجع كل من أحفظ عنه من : قال ابن املنذر. ذكر ما ال يتبعض يف الطالق مثل ذكر مجيعه كما لو قال نصفك طالق

  .أهل العلم على أهنا تطلق بذلك إال داود

  باب الرجعة
أو العبد أقل من اثنتني فله رجعتها ما دامت يف العدة لقول إذا طلق امرأته بعد الدخول بغري عوض أقل من ثالث 

اشهدا أنين : والرجعة أن يقول لرجلني من املسلمني} َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلكَ إِنْ أََرادُوا إِْصالحاً{: اهللا تعاىل
  .رضائها وإن وطئها كان رجعة قد راجعت زوجيت أو رددهتا أو أمسكتها من غري ويل وال صداق يزيده وال

  ـــــــ
  باب الرجعة

امرأته بعد الدخول بغري عوض أقل من ثالث أو العبد أقل من اثنتني فله رجعتها ما "الرجل " وإذا طلق: "مسألة
يعين ىف العدة ذكر ذلك ، ١} َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك إِنْ أََرادُوا إِْصالحاً{: لقوله سبحانه" دامت يف العدة

واملراد هبذه اآلية املدخول هبا بدليل أن غري املدخول هبا ، ٢} وَالُْمطَلَّقَاُت َيتَرَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{: بعد قوله



  .}نَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنهَاثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِ{: ليس عليها عدة بقوله
اشهدا أين قد راجعت زوجيت أو رددهتا أو أمسكتها من غري ويل : والرجعة أن يقول لرجلني من املسلمني: "مسألة

  .لآلية" وال صداق يزيده وال رضاها
  سواء نوى الرجعة أو مل ينو ألن سبب زوال" وإن وطئها كانت رجعة: "مسألة

  ـــــــ
  .٢٢٨: بقرةسورة ال - ١
  .٢٢٨اآلية : سورة البقرة - ٢

وإذا ، والرجعية زوجة يلحقها الطالق والظهار وهلا التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها واخللوة والسفر هبا
ارجتعها عادت على ما بقي من طالقها ولو تركها حىت بانت مث نكحت زوجا غريه مث بانت منه وتزوجها األول 

  يرجعت إليه على ما بق
  ـــــــ

  .امللك انعقد مع اخليار فالوطء من املالك مينع زوال امللك كوطء البائع يف مدة اخليار
الطَّالُق َمرََّتاِن فَإِْمَساكٌ {: بدليل أن اهللا سبحانه مسى الرجعة إمساكا بقوله سبحانه" والرجعية زوجة: "مسألة

" يلحقها"فـ . }َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِّهِنَّ{: بعولة فقال عز من قائل ومسى املطلقني}، بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن
  .طالقه وظهاره ولعانه وخلعه ويرثها وترثه ألهنا زوجته فثبت فيها ذلك كما قبل الطالق

الَِّذيَن َو{: لذلك؛ وألن اهللا سبحانه قال" وهلا التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها واخللوة والسفر هبا: "مسألة
  .وهذه زوجة فيباح له منها ما يباح من الزوجات، ١} ُهْم ِلفُرُوجِهِْم َحاِفظُونَ إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم

األول أن يطلقها ثالثا : وال ختلو املطلقة من ثالثة أحوال" وإذا ارجتعها عادت على ما بقي من طالقها: "مسألة
، قاله ابن املنذر. ول فهذه تعود إليه على طالق ثالث بإمجاع منهمفتنكح زوجا غريه ويصيبها مث يتزوجها األ

أن يطلقها دون الثالث مث تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه تعود إليه على ما بقي من : والثاين
إهنا تعود طلقها دون الثالث فقضت عدهتا مث نكحت غريه مث تزوجها األول ف: الثالث. طالقها بغري خالف نعلمه

إليه على ما بقي من الثالث وهو قول األكابر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر وعلي وأىب ومعاذ 
وعنه تعود إليه على طلقات ثالث وهو قول ابن عمر وابن ، وعمران بن حصني وأيب هريرة وزيد وعبد اهللا بن عمر
يتسع لثالث طلقات كما بعد الثالث؛ وألن وطء الثاين يهدم عباس ألن وطء الزوج الثاين مثبت للحل فيثبت حال 

ودليل األوىل أن وطء الثاين ال حيتاج إليه إلحالل الزوج األول فال يعترب ، الطلقات الثالث فأوىل أن يهدم ما دوهنا
قوهلم إن و، حكم الطالق كوطء السيد؛ وألنه تزويج قبل استيفاء الثالث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاين

أحدمها منع كونه مثبتا للحل أصال وإمنا هو يف الطالق الثالث غاية : وطء الثاين يثبت احلل فال يصح لوجهني
وحىت للغاية وإمنا مسى النيب صلى اهللا عليه }، فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن بَْعُد حَتَّى َتْنِكَح زَْوجاً غَْيرَُه{: للتحرمي بدليل قوله

احللية حملال جتوزا بدليل أنه لعنه ومن أثبت حال ال يستحق لعنا الثاين أن احلل إمنا يثبت يف  وسلم الزوج الذي قصد
وها هنا هي حالل له فال يثبت فيها حل آخر وقوهلم إنه يهدم الطالق قلنا بل هو ، حمل فيه حترمي وهي املطلقة ثالثا

  .غاية لتحرميه وما دون الثالث ال حترمي فيه فال يكون غاية له
  ـــــــ

  .٥اآلية : سورة املؤمنون - ١



وإن ادعى الزوج بعد ، وإذا اختلفا يف انقضاء عدهتا فالقول قوهلا مع ميينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، من طالقها
وإن كانت له بينة حكم له هبا فإن كانت قد تزوجت ، انقضاء عدهتا أنه قد راجعها يف عدهتا فأنكرته فالقول قوهلا

  .ء كان دخل هبا الثاين أو مل يدخل هباردت إليه سوا
  ـــــــ

َوال َيِحلُّ {: لقول اهللا سبحانه" وإذا اختلفا يف انقضاء عدهتا فالقول قوهلا مع ميينها إذا ادعت من ذلك ممكنا: "مسألة
كتمانه كالشهود ملا حرم عليهم  فلوال أن قوهلن مقبول ما حرم عليهن}، لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنَّ

إذا ادعت من ذلك ممكنا يعين أهنا تدعي انقضاء عدهتا بالقروء يف : وقوله، كتمان الشهادة دل على قبوهلا منهم
وإن ادعت انقضاءها يف مدة ال ميكن انقضاؤها فيها مل تسمع دعواها ، زمان ميكن انقضاؤها فيه كالشهرين وحنومها

بالقروء يف أقل من مثانية وعشرين يوما إذا قلنا األقراء األطهار أو يف أقل من تسعة مثل أن تدعي انقضاءها 
ألننا نعلم كذهبا وإن ادعت انقضاءها بالقروء يف شهر مل تقبل دعواها إال ببينة؛ ، وعشرين يوما إذا قلنا هي احليض

  .ندر كندرته يف الشهر فقبل من غري بينةألنه يروى عن علي وألنه يندر جدا فريجع ببينة فإذا زاد على الشهرين مل ي
بإمجاعهم؛ ألنه " وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدهتا أنه قد كان راجعها يف عدهتا فأنكرته فالقول قوهلا: "مسألة

  .ادعاها يف زمن ال ميلكها واألصل عدم الرجعة وحصول البينونة
فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل ". "املدعي البينة على: "؛ لقوله"وإن كانت له بينة حكم له هبا: "مسألة

  .ألهنا زوجته فترد إليه كما لو مل يتزوج" هبا الثاين أو مل يدخل هبا

  باب العدة
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَْحُتمُ {: وال عدة على من فارقها زوجها يف احلياة قبل املسيس واخللوة لقول اهللا تعاىل

  :واملعتدات ينقسمن أربعة أقسام }، اِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَهاالُْمْؤِمَن
  أوالت األمحال فعدهتن أن يضعن محلهن: إحداهن

  ـــــــ
  باب العدة

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَْحُتمُ {: لقوله سبحانه" ل املسيسوال عدة على من فارقها زوجها يف احلياة قب: "مسألة
  .}الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها

  ل فعدهتن أنإحداهن أوالت األمحا: واملعتدات ينقسمن أربعة أقسام: "مسألة

ولو كانت حامال بتوأمني مل تنقض عدهتا حىت تضع الثاين منهما واحلمل الذي تنقضي به العدة وتصري به األمة أم 
  .ولد ما يتبني فيه خلق اإلنسان

ذلك وما قبل املسيس واإلماء على النصف من } َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشْراً{الاليت تويف أزواجهن : الثاين
  .وما بعده سواء

  وقرء األمة حيضتان} َيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{املطلقات من ذوات القروء : الثالث
  ـــــــ
َن َوأُوالتُ الْأَْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْع{: حرائر كن أو إماء من فرقة احلياة أو املمات لقوله سبحانه" يضعن محلهن



  .١} َحْملَُهنَّ
  .لآلية" ولو كانت حامال باثنني مل تنقض عدهتا حىت تضع الثاين منهما: "مسألة
الاليت تويف : الثاين. "؛ ألنه ولد"من خلق اإلنسان"شيء " واحلمل الذي تنقضي به العدة ما يتبني فيه: "مسألة

إن كانت حرة وشهرين ومخسة أيام إن كانت أمة وسواء مات " } شْراًَيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَع{أزواجهن 
َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَزَْواجاً َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ {: قبل الدخول أو بعده إذا مل تكن حامال لقوله سبحانه

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق : "الموقال عليه الصالة والس، ٢} أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشراً
  .٣متفق عليه". ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا

ألن الصحابة رضي اهللا عنهم اتفقوا على أن عدة األمة املطلقة نصف عدة " واألمة على النصف من ذلك: "مسألة
َيتََربَّْصنَ {املطلقات من ذوات القروء : الثالث. "ف عدة احلرةاحلرة فيجب أن يكون املتوىف عنها زوجها عدهتا نص

؛ ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه "وقرء األمة حيضتان} بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء
  .٤" طالق األمة طلقتان وقرءها حيضتان: "قال
: احليض هلذا اخلرب وقول الصحابة رضي اهللا عنهم و قوله عليه السالم إحدامها هي: ويف األقراء روايتان: فصل

فإذا أتى قرءك فال تصلي وإذا مر قرءك فتطهري مث : "وقال لفاطمة، ٥رواه أبو داود". تدع الصالة أيام أقرائها"
  ؛ وألنه٦رواه النسائي". صلي ما بني القرء إىل القرء

  ـــــــ
  .٤اآلية : سورة الطالق - ١
  .٢٣٤اآلية : سورة البقرة - ٢
  .٥٩، ٥٨حديث رقم : ومسلم يف الطالق. ٥٣٣٤حديث رقم : رواه البخاري يف الطالق - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
  .٢٨١حديث رقم : رواه أبو داود يف الطهارة - ٥
  .٣حديث رقم : باب ذكر األقراء -١٣٦: رواه النسائي يف الطهارة - ٦

  ،واألمة شهران} فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَشُْهرٍ َواللَّاِئي لَْم َيِحْضَن} {َن الَْمِحيضَِواللَّاِئي يَِئْسَن ِم{: الرابع
  :ويشرع التربص مع العدة يف ثالثة مواضع 

  إذا ارتفع حيض املرأة ال تدري ما رفعه فإهنا تتربص تسعة أشهر مث تعتد عدة اآليسات وإن عرفت ما رفع: أحدها
  ـــــــ
}، فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{: القروء لألطهار لقوله سبحانه: والثانية، رحم فكان باحليض كاسترباء األمةمعىن يستربئ به ال

إال يف عدهتن وإمنا تطلق يف الطهر فإذا قلنا هي احليض مل حيتسب باحليضة اليت طلقها فيها حىت تأيت بثالث كاملة 
ول الكاملة فإذا انقطع دمها من الثالثة حلت يف إحدى الروايتني ألن ذلك فتتنا}، ثَالثَةَ قُُروٍء{: بعدها لقوله سبحانه

: أخر القروء ويف األخرى ال حتل حىت تغتسل من احليضة الثالثة؛ ألنه يروى عن األكابر من الصحابة رضي اهللا عنهم
ر أحتسبت بالطهر الذي وإن قلنا اإلقراء األطها، أيب بكر وعثمان وعبادة وأيب موسى وأيب الدرداء رضي اهللا عنهم

وإمنا يكون يف عدهتن إذا ، أي يف عدهتن}، فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{: طلقها فيه قرءا ولو بقي منه حلظة لقوله سبحانه
احتسنب بت؛ وألن الطالق إمنا جعل يف الطهر دون احليض كي ال يضر هبا فتطول عدهتا ولو مل حتتسب ببقية الطهر 

: الرابع. "إذا رأت الدم بعده انقضت عدهتا: الثالث. وآخر العدة آخر الطهر، ا بالطالق فيهقرءا مل تقض عدهت



وَاللَّاِئي يَِئْسَن ِمَن {: ؛ لقوله سبحانه"} فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَْشُهرٍ وَاللَّاِئي لَْم َيِحْضَن} {وَاللَّاِئي يَِئْسَن ِمَن الَْمحِيضِ{
إن كانت " و"، هذا إذا كانت حرة، ١} إِنِ اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَشُْهرٍ َواللَّاِئي لَْم َيِحْضَن الَْمِحيضِ ِمْن نَِساِئكُْم

وعنه عدهتا ثالثة أشهر لعموم اآلية وألن ، ؛ ألن كل شهر مكان قرء وعدهتا باإلقراء قرآن"شهران"فعدهتا " أمة"
، وعنه عدهتا شهر ونصف ألن عدهتا نصف عدة احلرة، بأقل من ثالثةاعتبار الشهور ملعرفة براءة الرحم وال حتصل 

  .وإمنا كملنا األقراء لتعذر تنصيفها وتنصيف األشهر ممكن
أحدها إذا ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه فإهنا تتربص تسعة : ويشرع التربص مع العدة يف ثالثة مواضيع: "مسألة

قال . ل؛ ألهنا غالب مدته مث تعتد بعد ذلك ثالثة أشهر عدة اآليساتتسعة أشهر للحم" أشهر مث تعتد عدة اآليسات
  .هذه فتيا عمر رضي اهللا عنه بني املهاجرين واألنصار ومل ينكرها منكر علمناه فصار إمجاعا: الشافعي رمحه اهللا

وإن طال فإهنا تنتظر زوال العارض وعود الدم "من مرض أو رضاع أو نفاس " وإن عرفت ما رفع احليض: "مسألة
وروى األثرم بإسناده عن حممد بن حيىي بن حبان أنه كان عند جده امرأتان هامشية ،" فإن عاد الدم اعتدت به

  وأنصارية فطلق األنصارية وهي ترضع
  ـــــــ

  .٤اآلية : سورة الطالق - ١

من بني أهله فلم يعلم خربه املفقود الذي فقد يف مهلكة أو : الثاين. احليض مل تزل يف عدة حىت يعود احليض فتعتد به
: الثالث. وإن فقد يف غري هذا كاملسافر للتجارة وحنوها مل تنكح حىت تتيقن موته، تتربص أربع سنني مث تعتد للوفاة

  إذا ارتابت
  ـــــــ

 مل أحض فاختصموا إىل عثمان فقضى هلا باملرياث فالمت اهلامشية: فقالت األنصارية، فمرت هبا سنة مث هلك ومل حتض
امرأة املفقود : الثاين. "هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا هبذا يعين علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: فقال، عثمان
أحدمها أن تكون غيبة ظاهرها اهلالك كالذي يفقد من بني أهله ليال أو هنارا أو يف : انقطع خربه وهو قسمان، "الذي

أربعة أشهر وعشرا " مث تعتد للوفاة"أكثر مدة احلمل " أربع سنني تتربص"فإن زوجته ، مفازة مهلكة أو بني الصفني
من ترك هذا القول أي : قال اإلمام أمحد. وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبري، وحتل لألزواج

من انقطع خربه لغيبة : "القسم الثاين. شيء يقول؟ هو عن مخسة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، ؛ ألهنا زوجته بيقني فال تزول بالشك"تتيقن موته"فإن امرأته تبقى أبدا إىل أن ، كالتاجر والسائح" ظاهرها السالمة

وعنه إذا مضى له تسعون سنة قسم ماله وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة ، روي ذلك عن علي رضي اهللا عنه
من يوم والدته ألن الظاهر أنه ال يعيش أكثر من هذا  إمنا اعتربوا التسعني سنة: قال أصحابنا. الوفاة مث تتزوج

واملذهب األول؛ ألن ، فإذا اقترن به انقطاع خربه وجب احلكم مبوته كما لو كان فقده لغيبة ظاهرها اهلالك، العمر
رأة قبل إذا ارتابت امل: الثالث. "هذه غيبة ظاهرها السالمة فلم حيكم مبوته كما قبل األربع سنني أوكما قبل التسعني

وذلك ، " مل تنكح حىت تزول الريبة"من احلركة وانتفاخ البطن وانقطاع احليض " قضاء عدهتا لظهور أمارات احلمل
أحدها أن حتدث هلا الريبة قبل انقضاء عدهتا فإهنا تبقى يف حكم اإلعتداد حىت : أن املرتابة ال ختلو من ثالثة أحوال

وإن زال وبان أنه ليس حبمل تبينا أن عدهتا انقضت مبضي األقراء ، وضعهتزول الريبة فإن بان محل انقضت عدهتا ب
أن : الثاين. فإن تزوجت قبل زوال الريبة مل يصح النكاح ألهنا تزوجت وهي يف حكم املعتدة يف الظاهر، والشهور

يبة مشكوك فيه تظهر الريبة بعد قضاء العدة والتزويج فالنكات صحيح ألنه وجد بعد انقضاء العدة واحلمل مع الر



مث ننظر فإن وضعت الولد ، فال يزول به ما حكم بصحته لكن ال حيل لزوجها وطئها ألنا شككنا يف صحة النكاح
وإن أتت به ألكثر من ذلك ، ألقل من ستة أشهر منذ تزوجيها الثاين ووطئها فنكاحه باطل؛ ألنه نكحها وهي حامل

أحدمها : ظهرت الريبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح ففيه وجهان: احلال الثالث. فالولد الحق به والنكاح صحيح
ال حيل هلا أن تتزوج فالنكاح باطل؛ ألهنا تزوجت مع الشك يف انقضاء العدة فلم يصح كما لو وجدت الريبة يف 

  .حيل هلا النكاح ويصح ألننا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة: والثاين. العدة

انقضاء عدهتا لظهور أمارات احلمل مل تنكح حىت تزول الريبة فإن نكحت مل يصح النكاح وإن ارتابت بعد املرأة بعد 
ومىت نكحت املعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما ، نكاحها مل يبطل نكاحها إال إن علمت أهنا نكحت وهي حامل

  وإن فرق
  ـــــــ

وهلذا ال ينقض احلاكم ما حكم به بتغري اجتهاده ورجوع والسكىن فال جيوز زوال ما حكم به يف الشك الطارىء 
  .الشهود
: ال جيوز نكاح معتدة إمجاعا إىل عدة كانت لقوله سبحانه" ومىت نكحت املعدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما: "مسألة

اح باطل ألهنا ممنوعة من النكاح حلق وإن تزوجت فالنك، ١} َوال تَْعزُِموا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ حَتَّى َيْبلُغَ الْكَِتاُب أََجلَُه{
  .الزوج األول فكان نكاحها باطال كما لو تزوجت وهي يف نكاحه وجيب أن يفرق بينهما لذلك

وال تنقطع بالعقد الثاين ألنه باطل ال تصري به املرأة فراشا " وإن فرق بينهما قبل الدخول أمتت عدة األول: "مسألة
وتقدم عدة " العدة للثاين"وتستأنف " بعد الدخول بنت على عدة األول"بينهما وإن فرق ، وال تستحق بالعقد شيئا

: قال أبو حنيفة. األول؛ ألن حقه أسبق وألن عدته وجبت عن وطء صحيح وال تتداخل العدتان ألهنما من رجلني
: شافعي يف مسندهولنا ما روى ال، تتداخل ألن القصد معرفة براءة الرحم وهذا حيصل به براءة الرحم منهما مجيعا

حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار أن طلحة كانت حتت رشيد الثقفي فطلقها 
أميا امرأة نكحت يف عدهتا فإن كان زوجها : مث قال، ونكحت يف عدهتا فضرهبا عمر وضرب زوجها وفرق بينهما

وإن كان ، عدهتا من زوجها األول وكان خاطبا من اخلطابمث اعتدت بقية ، الذي تزوجها مل يدخل هبا فرق بينهما
وروى بإسناده عن ، قد دخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من األول مث اعتدت من اآلخر وال ينكحها أبدا

علي أنه قضى يف اليت تزوج يف عدهتا أنه يفرق بينهما وهلا الصداق مبا استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من 
األول وتعتد من اآلخر وهذان قوالن سديدان من اخللفاء ومل يعرف هلما خمالف من الصحابة؛ وألهنما حقان عدة 

  .مقصودان آلدميني فلم يتداخال كالدينني
ال ينكحها أبدا : وعنه أهنا حترم عليه على التأبيد لقول عمر" بعد قضاء العدتني"يعين الثاين " وله نكاحها: "مسألة

حلق قبل وقته فحرمه يف وقته كالوارث إذا قتل موروثه؛ وألنه يفسد النسب فوقع التحرمي املؤبد وألنه استعجل ا
ومجيع ، كاللعان ولنا على إباحتها له أنه ال خيلو إما أن يكون حترميها بالعقد أو بالوطء يف النكاح الفاسد أو هبما

وروي عن عمر أنه رجع ، حترميها فقد خالفه علي وما روي عن عمر يف، ذلك ال يقتضي التحرمي بدليل ما لو زىن هبا
  فإذا انقضت: عن قوله يف التحرمي إىل قول علي فإن عليا قال

  ـــــــ
  .٢٣٥اآلية : سورة القرة - ١



بينهما قبل الدخول أمتت عدة األول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة األول من حني دخل هبا الثاين واستأنفت 
وإن أتت بولد من أحدمها انقضت به عدته واعتدت لآلخر وإن أمكن ، حها بعد انقضاء العدتنيالعدة للثاين وله نكا

  .أن يكون منهما أري القافة فأحلق مبن أحلقوه منهما وانقضت به عدهتا منه واعتدت لآلخر
  ـــــــ

يبطل مبا لو زىن هبا  ردوا اجلهاالت إىل السنة ورجع إىل قول علي وقياسه: فقال عمر، عدهتا فهو خاطب من اخلطاب
  .فإنه استحل وطئها وال حترم عليه على التأبيد

فإن كان ميكن أن يكون من األول دون " واعتدت لآلخر"منه " وإن أتت بولد من أحدمها انقضت عدهتا به: "مسألة
يلحق األول  فإنه-وهو أن تأيت به لدون ستة أشهر من وطء الثاين وأربع سنني فما دوهنا من فراق األول -الثاين 

مث تعتد بثالثة أقراء عن الثاين وإن أتت به لستة أشهر فما زاد إىل أربع سنني من وطء الثاين ، وتنقضي به عدهتا منه
وألكثر من أربع سنني منذ بانت من األول فهو يلحق الثاين دون األول فتنقضي به عدهتا عن الثاين مث تتم عدة 

  .عدة األول ألنه ال جيوز أن يكون احلمل من إنسان وتعتد به من غريه وتقدم ها هنا عدة الثاين على، األول
وهو أن تأيت لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاين وألربع سنني فما دوهنا من " وإن أمكن أن يكون منهما: "مسألة

وانقضت به " فإن أحلقته باألول حلق به كما لو أمكن أن يكون منه دون الثاين" أرى القافة"، بينونتها من األول
  .وإن أحلقته بالثاين حلق به وانقضت به عدهتا منه وأعتدت لآلخر" عدهتا منه واعتدت لآلخر

وإن أشكل أمره على القافة أو مل يكن قافة لزمها أن تعتد بعد وضعه بثالثة أقراء ألنه إن كان من األول فقد : فصل
  .ن تكمل عدة األول ليسقط الفرض بيقنيأتت مبا عليها من عدة الثاين وإن كان من الثاين فعليها أ

  باب اإلحداد
وهو واجب على من تويف عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل باإلمثد ولبس الثياب املصبوغة 

  ال حتد: "للتحسني؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ـــــــ
  باب اإلحداد

ال حتد املرأة فوق : "م عطية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالملا روت أ" وهو واجب على املتوىف عنها زوجها"
  .١" ثالثة أيام إال على زوجها فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشرا

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١

وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب وال تكتحل " امرأة على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا
إال إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار وعليها املبيت يف منزهلا الذي وجبت عليها العدة وهي  وال متس طيبا

  ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك فإن خرجت لسفر أو حج فتويف زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد يف بيتها وإن
  ـــــــ

طهرها إذا طهرت من حيضها  االعتداد يف". وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب وال تكتحل وال متس طيبا"
وال احللي  ١ال تلبس املعصفر من الثياب وال املمشق: "ويف حديث أم سلمة. متفق عليه، بنبذة من قسط أو أظفار



وهو اجتناب الطيب والكحل باإلمثد ولبس الثياب املصبوغة حلديث أم  ٢رواه النسائي". وال ختتضب وال تكتحل
  .عطية وأم سلمة

روي ذلك عن عمر وابنه وأم سلمة ملا " بيت يف منزهلا الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيهوعليها امل: "مسألة
روت فريعة بنت مالك بن سنان أهنا جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته أن زوجها خرج يف طلب 

وجي مل يتركين يف مسكن ميلكه وال أعبد له فقتلوه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أرجع إىل أهلي فإن ز
 -أو يف املسجد-فخرجت حىت إذا كنت يف احلجرة : قالت". نعم: "نفقة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فاعتددت فيه ". امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله: "فرددت عليه القصة فقال، "كيف قلت؟: "دعاىن فقال
رواه مالك يف ، بن عفان أرسل إيل فسألين عن ذلك فأخربته فاتبعه وقضى بت أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان

فعلى هذا جيب عليها أن تعتد فيه سواء كان ملكا لزوجها أو معه ، ٣موطئه وأبو داود واألثرم وهو حديث صحيح
ميلكه زوجها ويف ومل تكن يف بيت ، "أمكثي يف بيتك: "بأجرة أو عارية ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لفريعة

يعين زوجك فإن أتاها اخلرب يف غري مسكنها رجعت إىل مسكنها " اعتدي يف البيت الذي أتاك فيه: "بعض األلفاظ
مل ميكنها بأن حيوهلا مالكه أو ختشى من هدم أو غرق أو عدو فإهنا تنتقل ألنه " إذا أمكنها ذلك فإن"للخرب وهذا 

  .الزوج يف حفظ نسب ولده والضرر ال يزال بالضرر عذر وألن القعود للعدة لدفع الضرر عن
وإن "ألهنا يف حكم اإلقامة " فإن خرجت لسفر أو حج فتويف زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد يف بيتها: "مسألة
خريت بني البلدين ألن البلدين تساويا فكانت اخلرية إليها فيما املصلحة هلا فيه ألهنا أخرب مبصلحتها وإن " تباعدت
  فوات احلج مضت يفخشيت 

  ـــــــ
  .املصبوغ بطني أمحر: املمشف: قوله - ١
  .٢حديث رقم : باب ما جيتنب احلادة من الثياب املصبغة -٦٤: رواه املسائي يف الطالق - ٢
  .سبق خترجيه - ٣

  تباعدت مضت يف سفرها واملطلقة ثالثا مثلها إال يف االعتداد يف بيتها
  ـــــــ

  .استويا يف الوجوب وضيق الوقت فوجب أن يقدم األسبق منهما كما لو كانت العدة أسبقسفرها ألهنما عبادتان 
فال جيب عليها العدة يف منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه ملا " واملطلقة ثالثا مثلها إال يف االعتداد يف بيتها: "مسألة

: فقال، ها وكيله بشعري فسخطتهروت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إلي
ليس لك عليه نفقة وال : "واهللا مالك علينا من شيء فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال

". تلك امرأة يغشاها أصحايب اعتدي يف بيت ابن أم مكتوم: "مث قال. وأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك" سكىن
  .١متفق عليه

  ـــــــ
  .٥٣حديث رقم : ومسلم يف الطالق. ٥٣٢٦، ٥٣٢٥حديث رقم : البخاري يف الطالقرواه  - ١

  باب نفقة املعتدات
  :وهن ثالثة أقسام 



الرجعية وهي من ميكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكىن ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة : أحدها
البائن : الثاين. زوج املسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدةوإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد ، املسلم فال نفقة هلما

  يف احلياة بطالق أو فسخ فال سكىن هلا حبال وهلا النفقة إن كانت حامال وإال
  ـــــــ
  باب نفقة املعتدات

والكسوة كالزوجة " من ميكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكىن"وهي " أحدها الرجعية: وهي ثالثة أقسام"
البائن يف احلياة بطالق أو : الثاين. "ألهنا زوجة يلحقها طالقه وظهاره وإيالؤه فكانت هلا النفقة كغري املطلقةسواء 
وهو قول علي وابن عباس وجابر ودليله حديث فاطمة " فال سكىن هلا حبال وال نفقة] "فإن مل تكن حامال" [فسخ

  .بنت قيس وألهنا حمرمة عليه أشبهت األجنبية
أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن {: بإمجاع أهل العلم لقوله سبحانه" إن كانت حامال"والسكىن " ا النفقةوهل: "مسألة
ويف بعض ألفاظ حديث }، َوإِنْ كُنَّ أُوالِت حَْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ حَتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ{: إىل قوله، ١} ُوْجدِكُْم
وألن احلمل ولده فيلزمه اإلنفاق عليه وال ميكنه اإلنفاق عليه إال باإلنفاق " إال أن تكوين حامال ال نفقة لك: "فاطمة

إن كانت حائال وإن " املتوىف عنها زوجها فال نفقة هلا وال سكىن: الثالث"، عليها فوجبت كما وجبت أجرة الرضاع
  .ملإحدامها هلا النفقة والسكىن ألهنا حا: كانت حامال ففيه روايتان

  ـــــــ
  .٦اآلية: سورة الطالق - ١

  اليت تويف عنها زوجها فال نفقة هلا وال سكىن: الثالث. فال
  ـــــــ

وهي أصح ألن املال قد صار للورثة ونفقة : قال القاضي، أشبهت املفارقة يف احلياة والثانية ال نفقة هلا وال سكىن
  .يبه من املرياث كما بعد الوالدةاحلامل إمنا هي للحمل أو من أجله ونفقة احلمل من نص

  باب استرباء اإلماء
  .من ملك أمة مل يصبها حىت يستربئها: أحدها: وهو واجب يف ثالثة مواضع

إذا أعتقهما سيدمها أو عتقا : الثالث. أم الولد واألمة اليت يطؤها سيدها ال جيوز له تزوجيها حىت يستربئها: الثاين
سهما واالسترباء يف مجيع ذلك بوضع احلمل إن كانت حامال أو حيضة إن كانت مبوته مل ينكحا حىت يستربئا أنف

  حتيض
  ـــــــ

  باب استرباء اإلماء

وكذا ال حيل له االستمتاع هبا مبباشرة " من ملك أمة مل يصبها حىت يستربئها: أحدها: وهو واجب يف ثالثة مواضع"
هللا عليه وسلم هنى عن سبايا أوطاس أن توطأ حامل حىت وقبلة حىت يستربئها؛ ملا روى أبو سعيد أن النيب صلى ا

مسعت : وروى األثرم عن رويفع ابن ثابت قال. ١رواه اإلمام أمحد يف املسند. تضع وال حائل حىت حتيض حيضة
ومن ، من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يسقي ماءه زرع غريه: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم حنني



وألنه إذا وطئها قبل استربائها أدى إىل ". ؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يطأ جارية من السيب حىت يستربئها حبيضةكان ي
  .اختالط املياه وفساد األنساب

ألن الزوج ال يلزمه استرباؤها فإذا مل " أم الولد واألمة اليت يطأها سيدها ال جيوز له تزوجيها حىت يستربئها: الثاين"
يعين أم الولد " إذا أعتقهما سيدمها أو عتقا مبوته: الثالث. "لسيد أفضى إىل اختالط املياه واشتباه األنسابيستربئها ا

  .ألهنما صارتا فراشا له" مل ينكحا حىت يستربئا أنفسهما"واألمة كأن يصيبهما 
ملا روى " حتيض"ممن " يف مجيع ذلك بوضع احلمل إن كانت حامال أو حبيضة إن كانت"حيصل " واالسترباء: "مسألة

  .أبو سعيد
إحداهن تستربأ بشهرين كعدة : كالصغرية ففيها ثالث روايات" أو ممن مل حيضن"من اآليسات " وإن كانت: "مسألة

قال أمحد بن . بثالثة أشهر: والثالثة. ألن الشهر أقيم مقام احليضة يف عدة احلرة واألمة" تستربأ بشهر: "األمة الثانية
  قلت أليب: القاسم

  ـــــــ
  .٤/١٢٧رواه أمحد يف املسند  ١

  أو شهر إن كانت آيسة أو من الالئي مل حيضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه
  ـــــــ

من : كيف جعلت ثالثة أشهر مكان احليضة وإمنا جعل اهللا يف القرآن الكرمي مكان كل حيضة شهرا؟ فقال: عبد اهللا
 يف أقل من ذلك فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك ومجع أهل العلم والقوابل فأخربوا أجل احلمل فإنه ال يتبني

إن النطفة أربعني يوما مث : أال تسمع قول ابن مسعود: مث قال، أن احلمل ال يتبني يف أقل من ثالثة أشهر فأعجبه ذلك
وهي حلم فيتبني حينئذ وهذا معروف علقة أربعني يوما مث مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة 

  .عند النساء
وعنه سنة ، استربأت بعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر مكان احليضة" وإن ارتفع حيضها ال تدري ما رفعه: "مسألة

، تسعة أشهر للحمل ألهنا غالب مدته يف حق احلرائر واإلماء وثالثة أشهر مكان الثالثة اليت تستربأ هبا اآليسات
ال تفسدوا علينا : الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا ملا روي عن عمرو بن العاص أنه قال وعنه يف أم

سنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها أربعة أشهر وعشر؛ وألنه استرباء احلرة من الوفاة 
  .ه اهللاأشبهت احلرة واألول أصح وخرب عمرو ال يصح قاله أمحد رمح

  كتاب الظهار
أنت علي كظهر أمي أو من حترم عليه على التأبيد أو يقول أنت علي كأيب يريد حترميها به : وهو أن يقول المرأته

ْم َيْسَتِطعْ فََمْن لَ} { فََمْن لَْم َيجِْد فَصَِياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعيْنِ}، {ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا{فال حتل له حىت يكفر بتحرير رقبة 
  فَإِطَْعاُم ِستَِّني

  ـــــــ
  كتاب الظهار



أمجع أهل العلم على أن تصريح : قال ابن املنذر. فهذا ظهار إمجاعا" وهو أن يقول المرأته أنت علي كظهر أمي"
أنت علي كظهر أمي فذكر ذلك لرسول اهللا : أنت علي كظهر أمي و يف حديث خويلة أنه قال هلا: الظهار أن يقول

  .لى اهللا عليه وسلم فأمره بالكفارةص
كجدته وعمته وخالته فهذا أيضا ظهار يف قول " من حترم عليه على التأبيد"وإن قال أنت علي كظهر : مسألة

كان مظاهرا؛ ألنه نوى بلفظه ما " أنت علي كأيب يريد حترميها"وإن قال ، أكثرهم ألهنن حمرمات بالقرابة فأشبهن األم
أردت يف الكرامة دين ألن لفظه حيتمل وهل يقبل يف احلكم؟ على : أنت علي كأمي وقال: حيتمله فأما إن قال

ال يقبل؛ ألنه ملا قال أنت علي كأمي اقتضى أن يكون عليه فيها حترمي فأشبه : والثانية، إحدامها يقبل لذلك: روايتني
ونص عليه : هو ظهار قال: بو بكرما لو قال أنت علي كظهر أمي فأما إن قال أنت علي كأمي وأطلق ذلك فقال أ

فيه روايتان أظهرمها ال يكون ظهارا حىت ينويه؛ ألن هذا اللفظ يستعمل يف : اإلمام أمحد وحكى ابن أيب موسى
الكراهة أكثر مما يستعمل يف التحرمي فلم ينصرف إليه إال بالنية ككنايات الطالق خبالف التشبيه بالعضو فإنه ال 

هه قول أيب بكر وهي الرواية األخرى أنه شبه امرأته بأمه فأشبه إذا شبهها بعضو من يستعمل يف الكراهة ووج
والذي يصح عندي أنه إن وجدت قرينة تدل على قصد التحرمي مثل أن يكون يف حال : قال شيخنا. أعضائها

ظهارا بإطالقه كما الغصب أو حنو ذلك فهو ظهار وإال فليس بظهار ألنه حيتمل غري الظهار احتماال كثريا فلم يكن 
إمجاعا إذا كان التكفري [لو وقال أنت كحفصة إذا ثبت هذا فإن املظاهر ال حتل له زوجته اليت ظاهر منها حىت يكفر 

اُم فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَي{: وقوله تعاىل}، فََتْحرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا{: ألن اهللا سبحانه قال] بالعتق أو بالصيام
  وأكثرهم على أن التكفري}، َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا

وحكمها وصفتها ككفارة اجلماع يف شهر رمضان فإن وطء قبل التكفري عصى ولزمته الكفارة املذكورة }، ِمْسِكيناً
  ومن ظاهر من امرأته مرارا ومل يكفر فكفارة واحدة

  ـــــــ
يا رسول اهللا إين : أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: لك ملا روى عكرمة عن ابن عباسباإلطعام مثل ذ

رأيت خلخاهلا يف : "قال، ؟"ما محلك على ذلك رمحك اهللا: "ظاهرت من امرأيت فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال
؛ وألهنا ١حديث حسن: الترمذي وقالرواه أبو داود و". فال تقرهبا حىت تفعل ما أمرك اهللا: "قال". ضوء القمر

إحدى كفارات الظهار فيحرم الوطء قبلها كالعتق والصيام وترك النص عليها ال مينع قياسها على املنصوص الذي 
من قبل أن } نِفََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْي}، {ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا{مؤمنة " رقبه"والكفارة عتق . هي يف معناه

َوالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمْن نَِساِئهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما {: بدليل قوله سبحانه}، فََمْن لَْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسِكيناً{يتماسا 
  .٢} قَالُوا فََتْحرِيرُ َرقََبٍة

  .ذكرها يف باب الصيام وقد مضى" وحكمهما وصفتها ككفارة اجلماع يف شهر رمضان: "مسألة
بدليل حديث ابن عباس قبلها وألنه خالف أمر اهللا " فإن وطئ قبل التكفري عصى ولزمته الكفارة املذكورة: "مسألة

  .سبحانه وجتزيه كفارة واحدة لذلك
كفارة  ألنه قول مل يؤثر يف حترمي املرأة فلم جتب به" ومن ظاهر من امرأته مرارا ومل يكفر فكفارة واحدة: "مسألة

وال خيفى أنه مل يؤثر حترميا ألهنا حرمت بالقول األول ومل يزد حترميها وألنه لفظ يتعلق به كفارة ، كاليمني باهللا سبحانه
وعنه إن كرره يف جمالس فكفارات روي ذلك عن علي وألنه ، فإذا كرره كفاه كفارة واحدة كاليمني باهللا عز وجل

وأما الطالق فإنه ، االستئناف تعلق به لكل مرة حكم كالطالق واألول أصحقول يوجب حترمي الزوجة فإذا نوى به 



وأما الثالثة فإهنا تثبت حترميا . ما زاد منه على الطالق الثالث ال يثبت له حكم باإلمجاع وهبذا ينتقض ما ذكروه
  .زائدا وهو التحرمي قبل زوج وإصابة وال يثبت هلا حكم كذلك الظهار

وهو قول عمر وعلي رضي اهللا عنهما وال يعرف هلما " من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدةظاهر "لو " و: "مسألة
خمالف من الصحابة فكان إمجاعا؛ وألن إظهار كلمة جتب مبخالفتها الكفارة فإذا وجدت يف مجاعة أوجبت كفارة 

  .واحدة كاليمني باهللا سبحانه
  ـــــــ

  .١١٩٩رقم : والترمذي يف الطالق. ٢٢٢١حديث رقم : رواه أبو داود يف الطالق - ١
  .٣اآلية : سورة اجملادلة - ٢

أو ظاهرت ، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا
  إال بالصياماملرأة من زوجها أو حرمته مل حيرم وكفارته كفارة ميني والعبد كاحلر يف الكفارة سواء إال أنه ال يكفر 

  ـــــــ
وقال أبو ، "كفارة"ميني " لكل"فقال لكل واحدة منهن أنت علي كظهر أمي فإن " وإن ظاهر منهن بكلمات: "مسألة
هو اتباع لعمر رضي اهللا عنه ألن كفارة الظهار : فيه رواية أخرى أنه جيزيه كفارة واحدة واختار ذلك وقال: بكر

ولنا أهنا أميان متفرقة فكان لكل واحد كفارة كما لو كفر مث ظاهر؛ ، ها كاحلدحق اهللا تعاىل فلم تتكرر بتكرر سبب
وألن الظهار معىن يوجب الكفارة فتتعد الكفارة بتعدده يف احملال املختلفة كالقتل ويفارق احلد فإنه عقوبة تدرأ 

  .بالشبهات
َيا أَيَُّها {: لقوله سبحانه" كفارة ميني"وعليه مل حترم " مباحا"منها " وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا: "مسألة

أي ، ٢} قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُْم{: حني حرم مارية مث أنزل اهللا تعاىل، ١} النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك
لََا {: دة وهو كفارة اليمني وهو قوله سبحانهقد بني لكم حتلة أميانكم أي كفارة أميانكم وذلك البيان يف املائ

  .اآلية. ٣} ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم
ال تكون مظاهرة رواية : قال القاضي". وإن قالت املرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي مل تكن مظاهرة: "مسألة

ظهار؟ فنقل مجاعة عليها كفارة الظهار ملا روى األثرم واختلف عنه هل عليها كفارة ، واحدة وعليها التمكني لذلك
إن تزوجت مبصعب بن الزبري فهو علي كظهر أمي فسألت أهل : بإسناده عن إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قالت

 -وهم يومئذ كثري-وروي أهنا استفتت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، املدينة فرأوا أن عليها الكفارة
، ن تعتق رقبة وتتزوجه رواه سعيد؛ وألهنا زوج أشبهت الرجل وألهنا ميني مكفرة أشبهت اليمني باهللا تعاىلفأفتوها أ

وعنه ال شيء ، وعنه امليل إىل أهنا كفارة ميني مبنزلة من حرم على نفسه شيئا؛ ألنه حترمي احلالل أشبه حترمي املال
  .فعلقه على الزوج فيختص بت}، ونَ ِمْن نِسَاِئهِْمَوالَِّذيَن ُيظَاِهُر{: عليها؛ ألن اهللا سبحانه قال

ألنه ال ميلك شيئا " إال أنه ال يكفر إال بالصيام"، ألن العبد مكلف أشبه احلر" واحلر والعبد يف الكفارة سواء: "مسألة
  .يكفر به

  ـــــــ
  .١اآلية : سورة التحرمي -١
  .٢اآلية : سورة التحرمي - ٢
  .٢٢٥اآلية : سورة البقرة - ٣



  كتاب اللعان
  مدخل

...  
  كتاب اللعان

  إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة احلرة العفيفة املسلمة بالزىن لزمه احلد إن
  ـــــــ
  كتاب اللعان

واألصل فيه قول اهللا ، الطرد واإلبعاد: واللعنة، وهو مشتق من اللعن ألن كل واحد منهما يلعن نفسه يف اخلامسة
وروى سهل بن سعد أن عومير ، ١} الَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواجَُهْم وَلَْم َيكُْن لَُهْم ُشَهَداُء إِلَّا أَْنفُُسُهْمَو{: سبحانه وتعاىل

يا رسول اهللا أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه : العجالين أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
قد أنزل اهللا فيك ويف صاحبتك فاذهب فأت : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم كيف يفعل يا رسول اهللا؟ فقال رسول

كذبت عليها يا : فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما فرغا قال عومير: قال سهل". هبا
وحديث ابن عباس . ٢متفق عليه، رسول اهللا إن أمسكتها فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .٣رواه أبو داود، يف لعان هالل بن أمية
هذه الشروط هي " إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة احلرة املسلمة العفيفة بالزنا لزمه احلد إن مل يالعن: "مسألة

و فاسقة مل جيب شروط لوجوب احلد بالقذف فإنه ال جيب إال باجتماعها فلو قذفها وهي صغرية أو جمنونة أو كافرة أ
وأن ، والعفة، واإلسالم، واحلرية، العقل: عليه احلد؛ ألن احلد ال جيب إال بقذف احملصن وشروط اإلحصان مخسة

وهذا إمجاع وبه يقول مجلة العلماء قدميا وحديثا إال داود فإنه أوجب احلد على قاذف ، يكون كبريا جيامع مثله
واألول أصح ألن من ال حيد قاذفه إذا مل ، إذا قذف ذمية هلا ولد مسلم حيد :وابن املسيب وابن أيب ليلى قاال، العبد

إحدامها يشترط ألنه أحد شرطي : ويف اشتراط البلوغ عن اإلمام أمحد روايتان، يكن له ولد ال حيد وله ولد كاجملنونة
  التكليف فأشبه العقل؛ وألن زنا الصيب ال يوجب حدا فال جيب ال احلد بالقذف

  ـــــــ
  .٦اآلية : سورة النور - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .٢٢٥٤حديث رقم : رواه أبو داود يف الطالق - ٣

واللعان أن يقول حبضرة ، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن مل يالعن وال يعرض له حىت تطالبه، مل يالعن
  أشهد باهللا أين ملن الصادقني فيما: احلاكم أو نائبه
  ـــــــ

نون واألخرى ال يشترط ألنه حر عاقل عفيف يتغري هبذا القول املمكن صدقه أشبه الكبري فعلى هذه به كزنا اجمل
  .الرواية ال بد أن يكون الكبري جيامع مثله وأدناه عشر سنني للغالم وللجارية تسع

كتابينب أو  أن يكون كل من زوجني عاقلني بالغني سواء كانا مسلمني أو: األول: وللعان شروط ال يصح إال هبا
ويف األخرى ال يصح إال من زوجني مسلمني حرين ، أو كان أحدمها كذلك يف إحدى الروايتني، رقيقني أو فاسقني



فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَرَْبُع {: وقال} َولَمْ َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِلَّا أَْنفُسُُهْم{: عدلني؛ ألن اللعان شهادة بقوله سبحانه
وإن كانت املرأة ممن ال حيد بقذفها مل جيب اللعان ألنه يراد إلسقاط احلد وال حد ها هنا فينتفي }، لَِّهَشَهاَداٍت بِال

اآلية؛ وألن اللعان ميني فال يفتقر إىل ما } وَالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاَجُهْم{: ودليل األوىل عموم قوله سبحانه، اللعان
وأنه . ١" لوال األميان لكان يل وهلا شأن: "النيب صلى اهللا عليه وسلم ودليل أنه ميني قول، شرطوه كسائر األميان

يفتقر إىل اسم اهللا تعاىل ويستوي فيه الذكر واألنثى وأما تسميته شهادة فلقوله يف ميينه أشهد باهللا فسمي شهادة وإن 
، ٢} إِنََّك لََرسُولُ اللَِّه واهللا يعلم إنك لرسولهإِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنشَْهُد {: كان ميينا كما قال اهللا سبحانه

: الشرط الثاين. وألن الزوج حيتاج إىل نفي الولد فشرع له طريقا إىل نفيه كما لو كانت زوجته ممن ال حيد بقذفها
  .لزوجته بالزنا وهذا رام: يعين، اآلية} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواَجُهْم {: أن يقذفهما بالزنا لقوله سبحانه

ألن اإلسالم واحلرية من شرائط القذف " ذمية أو أمة فعليه التعزيز إن مل يالعن"زوجته " وإن كانت: "مسألة
وشرع اللعان ها ، وإمنا جيب عليه التعزيز وله إسقاطه باللعان كما له إسقاط احلد باللعان، املوجب للحد ومل يوجدا

  .ولدهنا إلسقاط التعزيز ولنفي الولد إن كان مث 
ال يعرض للزوج بإقامة احلد عليه وال طلب اللعان منه حىت تطالبه : زوجته يعين" وال يعرض له حىت تطالبه: "مسألة

  .زوجته بذلك؛ ألن ذلك حق هلا فال يقام من غري طلبها كسائر حقوقها
  أشهد باهللا إين ملن فيما: يقول"يبدأ الزوج فـ " اللعان أن"وصفة : مسألة

  ـــــــ
  .٢٢٥٦حديث رقم : اه أبو داود يف الطالقرو - ١
  .١اآلية : سورة املنافقون - ٢

اتق : مث يوقف عند اخلامسة فيقال له، رميت به امرأيت هذه من الزىن ويشري إليها فإن مل تكن حاضرة مساها ونسبها
عنة اهللا عليه إن كان من وإن ل: فإن أىب إال أن يتم فليقل، اهللا فإهنا املوجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة

ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني فيما ، الكاذبني فيما رميت به امرأيت هذه من الزىن
وإن غضب اهللا عليها : مث توقف عند اخلامسة ختوف كما خيوف الرجل فإن أبت إال أن تتم فلتقل، رماين به من الزىن

قد فرقت بينكما فتحرم عليه حترميا : ل احلاكممث يقو، فيما رماين به زوجي هذا من الزىنإن كان من الصادقني 
  .سواء كان محال أو مولودا-وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه ، مؤبدا

  ـــــــ
مث "، حىت يكمل ذلك أربع مرات" رميت به امرأيت هذه من الزنا ويشري إليها وإن مل تكن حاضرة مساها ونسبها

: هنا املوجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة فإن أىب إال أن يتم فليقلاتق اهللا فإ: يوقف عند اخلامسة فيقال له
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع ، وأن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني فيما رميت به امرأيت هذه من الزنا

ا خوف الرجل فإن أبت إال مث توقف عند اخلامسة وختوف كم، شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني فيما رماين به من الزنا
قد : مث يقول احلاكم، وإن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني فيما رماين به زوجي هذا من الزنا: أن تتم فلتقل

اآليات؛ وملا روى ابن }، وَالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاجَُهْم{: ودليل هذا قوله سبحانه" فرقت بينكما فتحرم عليه حترميا مؤبدا
: فقال هلالل، فجاءت" أرسلوا إليها: "هالل بن أمية قذف امرأته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعباس أن 

اتق اهللا فإن عذاب الدنيا أهون : "فلما كانت اخلامسة قال له، فشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني" اشهد"
واهللا ال يعذبين اهللا عليها كما مل جيلدين : لفقا". من عذاب اآلخرة وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب



مث شهدت مثله وقيل هلا مثله ففرق رسول اهللا صلى ، فشهد اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني، عليها
  .١اهللا عليه وسلم بينهما

فى من ولدها ففرق ملا روى ابن عمر أن رجال العن امرأته فانت" وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه: "مسألة
ينتفي عنه : وقال أبو بكر" وسواء كان محال أو مولودا. "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما وأحلق الولد باألم

واشترط اخلرقي يف نفي الولد أن ، وكذلك محلها ينتفي وإن مل يذكره، الولد بزوال الفراش وإن مل يذكره يف لعانه
أفاد اللعان ألنه مل ينتف باللعان األول وهو اختيار القاضي؛ ألن من سقط حقه باللعان ينفيه يف اللعان فإن مل يذكره 
  .واشترط اخلرقي أيضا يف احلمل أن ال ينتفي حىت ينفيه بعد وضعها له ويالعن، كان ذكره فيه شرطا كالزوجة

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١

أن رجال العن امرأته وانتفى من ولدها ففرق : ى ابن عمرما مل يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على اإلقرار ملا رو
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما وأحلق الولد باألم

  فصل
: ومن ولدت امرأته أو أمته اليت أقر بوطئها ولدا ميكن كونه منه حلقه نسبه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لد املرأة إال باللعان وال ولد األمة إال بدعوى عدم استربائها وإن مل وال ينتفي و، "الولد للفراش وللعاهر احلجر"
  ميكن كونه منه مثل أن تلد

  ـــــــ
وال يصح تعليق ، وينفي الولد يف اللعان ألن احلمل غري مستيقن جلواز أن يكون رحيا فيصري نفيه مشروطا بوجوده

حامل فلم ينقل عنه تعرض للحمل بنفي وال غريه  اللعان بشرط ودليل األول أن هالل بن أمية العن زوجته وهي
اآلثار الدالة على هذا كثرية وألن احلمل مظنون بأمارات : قال ابن عبد الرب. فنفاه عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم

ويصح ، ظاهرة تدل عليه وهلذا ثبت للحامل أحكام ختالف فيما للحامل من النفقة والفطر يف الصيام وغري ذلك
فإن هالال العن امرأته وهي ، احلمل فكان كالولد بعد وضعه وهذا أقرب إىل الصواب ملوافقته األحاديث استلحاق

انظروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو هلالل وإن جاءت به كذا وكذا : "حامل وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .عاد لعاهنا فلم ينقلومل يعد لعاهنا عند وضعه إذ يبعد أن يكون أ". فهو الذي رميت به

؛ ألنه أقر لولده حبق فلم "به مل يكن له نفيه بعد ذلك" أو وجد منه ما يدل على اإلقرار"بالولد " أقر"فإن : مسألة
وإن أقر بتوأمه كان إقرارا باآلخر إذ ال ميكن أن يعلم الذي له منها فإذا نفى ، يكن له جحده كما لو بانت منه
وكذا إن هنئ به فأمن على الدعاء أو ، وإن هنئ به فسكت كان إقرارا بت، فال يقبل اآلخر كان رجوعا عن إقراره

  .قال رزقك اهللا مثله لزمه الولد؛ ألن ذلك جواب الراضي يف العادة
بأن تأيت به ألكثر من ستة أشهر من حني " ومن ولدت امرأته أو أمته اليت أقر بوطئها ولدا ميكن كونه منه: فصل"

  .١متفق عليه". الولد للفراش وللعاهر احلجر: "به لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمحلقه نس"، وطئها
فلو أراد نفيه باللعان مل " وال ولد األمة إال بدعوى عدم استربائها"ملا سبق " وال ينتفي ولد املرأة إال باللعان: "مسألة

فإن ادعى ذلك ، يدعي استرباءها بعد وطئهوال ينتفي عنه ولدها إال أن ، جيز ألن اللعان ال يكون إال بني زوجني
فالقول قوله وينتفي ولدها عنه ألن الولد ال يلحق إال بعد االسترباء كما ال يلحق ولد الزوجة بالزوج بعد قضاء 

  .عدهتا ويقوم



  ـــــــ
  .٣٧، ٣٦حديث رقم : ومسلم يف الرضاع. ٢٢١٨حديث رقم : رواه البخاري يف البيوع - ١

أشهر منذ وطئها أو امرأته ألقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ولو كان الزوج ممن ال يولد ملثله  أمته ألقل من ستة
  .مل يلحقه -كمن له دون عشر سنني أو اخلصي اجملبوب-

  فصل
وإذا وطئ رجالن امرأة يف طهر واحد بشبهة أو وطئ رجالن شريكان أمتهما يف طهر واحد فأتت بولد أو ادعى 

  الن أري القافة معهما أو مع أقارهبما فأحلق مبن أحلقوه منهما وإن أحلقوه هبما حلق هبمانسب جمهول النسب رج
  ـــــــ

: والثاين. أحدمها ال حيلف ألنه أمر ال يقضى فيه بالنكول: ذلك مقام اللعان يف نفي الولد وهل حيلف؟ على وجهني
  .لدعاوىحيلف الحتمال أن يكون كاذبا يف دعواه فيستحلف كما يف غريه من ا

وإن مل ميكن كونه منه مثل أن تلد أمته ألقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته ألقل من ذلك منذ أمكن : "مسألة
أو ألكثر من أربع سنني منذ أباهنا مل يلحق بالزوج؛ ألننا علمنا أهنا علقت به قبل النكاح وال حيتاج إىل " اجتماعهما

ني جعلت لتحقيق أحد اجلائزين أو نفي أحد احملتملني وما ال جيوز ال حيتاج إىل نفيه باللعان؛ ألن اللعان ميني واليم
إذا أتت زوجته بولد مل يلحقه نسبه؛ " كان الزوج ممن ال يولد ملثله كمن له دون عشر سنني"كذلك إذا " و"، نفيه

به وال حيتاج " مل يلحق"صيتني ألنه مل يوجد ولد ملثله وال ميكنه الوطء وإن ولدت زوجة اجملبوب املقطوع الذكر واخل
  .إىل نفيه باللعان ألنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما فال يكون الولد منه فال حيتاج إىل نفيه ملا سبق

شريكان أمتهما يف طهر واحد فأتت بولد أو "الـ " وإذا وطئ رجالن امرأة يف طهر واحد بشبهة أو وطئ: فصل"
منهما "به " فأحلق مبن أحلقوه" -بعد موهتما -"ة معهما أو مع أقارهبماادعى نسب جمهول النسب رجالن أري القاف

بدليل ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب ، ألن قول القافة معترب يف نظر الشرع" فإن أحلقوه هبما حلق هبما
نظر آنفا إىل زيد  أمل تري أن جمززا املدجلي: "صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها مسرورا تربق أسارير وجهه فقال

فلوال جواز ، ١متفق عليه". إن هذه األقدام بعضها من بعض: وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال
وألن عمر رضي اهللا عنه قضى به حبضرة ، االعتماد على القافة ملا سر به النيب صلى اهللا عليه وسلم وال اعتمد عليه

اعا؛ وألنه حكم بظن غالب ورأي راجح ممن هو من أهل اخلربة فجاز كقول الصحابة فلم ينكره أحد منهم فكان إمج
  .املقومني

  ـــــــ
  .٤٠، ٣٩، ٣٨حديث رقم : ومسلم يف الرضاع. ٣٥٥٥حديث رقم : رواه البخاري يف املتاقب - ١

ال يقبل قول وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو مل يوجد قافة ترك حىت يبلغ فيلحق مبن انتسب إليه منهما و
  .القائف إال أن يكون عدال جمربا يف اإلصابة

  ـــــــ
؛ ألن ذلك "القافة أو مل توجد قافة ترك حىت يبلغ فيلحق مبن انتسب إليه منهما"على " وإن أشكل أمره: "مسألة

جلني وقعا وقد أومأ أمحد إىل هذا يف ر: قال القاضي. يروى عن عمر وألن اإلنسان مييل طبعه إىل قريبه دون غريه
يضيع نسبه وال يقبل قوله يف االنتساب ألن الطبع مييل : وقال أبو بكر، على امرأة يف طهرها خري االبن أيهما اختار



  .إىل غري القرابة إلحسانه إليه وحسن أخالقه وكثرة يساره
كم واحلكم تعترب له ؛ ألن قوله ح"جمربا يف اإلصابة"حرا ذكرا " وال يقبل قول القائف إال أن يكون عدال: "مسألة

  .هذه الشروط

  باب احلضانة
أحق الناس بالطفل أمه مث أمهاهتا وإن علون مث األب مث أمهاته مث اجلد مث أمهاته مث األخت من األبوين مث األخت من 

  األب مث األخت من األم مث
  ـــــــ
  باب احلضانة

ولد فأمه أحق حبضانته إذا كملت الشرائط فيها ال إذا افترق الزوجان وبينهما " الطفل أمه"حبضانة " أحق الناس"و 
؛ وألهنا أقرب إليه وأشفق عليه وال ١رواه أبو داود" أنت أحق به ما مل تنكحي: "نعلم فيه خالفا؛ لقوله عليه السالم

يق وروي أن أبا بكر الصد، يشاركها يف ذلك إال أبوه وليس له مثل شفقتها وإمنا يتوىل احلضانة النساء دون الرجال
حجرها ورحيها ومسها خري له منك : رضي اهللا عنه حكم على عمر بن اخلطاب وقضى بعاصم ألمه أم عاصم وقال

  .رحيها ومشها ولفظها خري له منك: رواه سعيد وقال، حىت يشب فيختار
اية أخرى وعنه رو، األقرب فاألقرب ألهنن نساء والدهتن متحققة فهن يف معىن األم" مث أمهاهتا وإن علون: "مسأله

أن أم األب تقدم على أم األم ألهنا تديل بعصبة فعلى هذه الرواية يكون األب أوىل بالتقدمي ألهنن يدلني به فيكون 
مث األب مث أمهاته مث اجلد مث "واألوىل هي املشهورة وأن املقدم األم مث أمهاهتا وإن علون ، األب بعد األم مث أمهاته

وإن مل يكن وارثات ألهنن يدلني بعصبة من أهل احلضانة خبالف أم أيب األم فإهنا ال حق مث جد األب مث أمهاته " أمهاته
  .هلا ألهنا تديل مبن ليس له حق منهما

  ألهنا تليها يف" مث األخت من األب"ألهنا أقرب " مث األخت من األبوين: "مسألة
  ـــــــ

  .٢٢٧٦حديث رقم : رواه أبوداود يف الطالق - ١

وال حضانة لرقيق وال فاسق وال امرأة ، مث عصباته األقرب فاألقرب، ة مث األقرب فاألقرب من النساءاخلالة مث العم
  مزوجة ألجنيب من الطفل

  ـــــــ
فلو اجتمعت مع أخيها قدمت على األخ يف احلضانة ألهنا امرأة من أهل احلضانة فقدمت " من األم"اليت " مث"املرياث 

  .تقدم األم على األب ألهنا تلي احلضانة بنفسها والرجل ال يليها بنفسهعلى من يف درجتها من الرجال ك
فإذا انقرض األخوات فبعدهن اخلاالت ألهنن أخوات األم فتقدم اخلالة من األبوين مث اخلالة من األب مث من : مسألة

بعد " مث"، ااألم كاألخوات ويقدمن على األخوال؛ ألهنن نساء من أهل احلضانة كما تقدم األخت على أخيه
ألهنن أخوات األب فتقدم اليت من األبوين على اليت من األب مث اليت من األم كما قلنا يف " العمات"اخلاالت 

اخلاالت ويقدمن على األعمام ألهنن نساء من أهل احلضانة كما قلنا يف تقدمي اخلاالت على األخوال وعلى الرواية 
بغي أن تقدم العمات على اخلاالت ألهنن يدلني باألب وهو عصبة فهن أوىل اليت تقول بتقدمي أم األب على أم األم ين



  .من اخلاالت
إذا انقرض العمات انتقلت احلضانة إىل خاالت األم ألهنن أخوات أمها ، "مث األقرب فاألقرب من النساء: "مسألة

ساء من أهل احلضانة وألهنن وعلى الرواية األخرى تنتقل إىل خاالت األب ألهنن أخوات أم األب فيقدمن ألهنن ن
فإذا انقرض النساء فاحلضانة للعصبات من الرجال وأوالهم األب مث اجلد أبو األب وإن ، يدلني بعصبة وهو األب

مث العم لألبوين مث العم لألب على حسب تقدميهم يف ، عال مث األخ لألبوين مث األخ لألب مث بنوهم وإن سفلوا
  .املرياث
ألنه ال يويف احلضانة حقها وال حظ للولد يف " فاسق"لـ " وال"لعجزه عنها خبدمة سيده " رقيقوال حضانة ل: "مسألة

  .حضانته ألنه ينشأ على طريقته
يا : ؛ ملا روى عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت"المرأة مزوجة ألجنيب من الطفل"حضانة " وال: "مسألة

، وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقين وأراد أن ينزعه مين رسول اهللا إن ابين هذا كان بطين له وعاء
؛ وألهنا تشتغل باالستمتاع عن ١رواه أبو داود". أنت أحق به ما مل تنكحي: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كل واحد منهما له احلضانة فإذا زوجت املرأة مبن هو من أهل احلضانة كاجلدة املزوجة باجلد مل تسقط حضانتها ألن 
احلضانة منفردا فمع اجتماعهما أوىل وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل بنت محزة عند خالتها ملا كانت مزوجة 

  .جبعفر ابن عمتها إذ كانت من أهل احلضانة لكونه عصبة
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١

، سنني خري بني أبويه فكان عند من اختار منهما فإن زالت املوانع منهم عاد حقهم من احلضانة وإذا بلغ الغالم سبع
وإذا بلغت اجلاربة سبعا فأبوها أحق هبا وعلى األب أن يسترضع لولده إال أن تشاء األم أن ترضعه بأجر مثلها 

  فتكون أحق به من غريها سواء كانت يف حبال الزوج أو مطلقة
  ـــــــ

عاد حقهم "زوجة أو عتق الرقيق أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق مثل إن طلقت امل" فإذا زالت املوانع منهم: "مسألة
  .ألنه زال املانع فثبت احلكم بالسبب اخلايل من املانع" من احلضانة

؛ ملا روى أبو هريرة أن رسول اهللا "وإذا بلغ الغالم سبع سنني خري بني أبويه فكان عند من اختار منهما: "مسألة
جاءت امرأة إىل : وروى أبو داود عن أيب هريرة قال، رواه سعيد، ني أبيه وأمهصلى اهللا عليه وسلم خري غالما ب

يا رسول اهللا إن زوجي يريد أن يذهب بابين وقد سقاين من بئر أيب عتبة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
أخذ بيد أمه فانطلقت هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ف: "وقد نفعين فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

: وعن عمارة احلرير قال، وألنه إمجاع الصحابة وروي عن عمر أنه خري غالما بني أبيه وأمه رواه سعيد. ١" به
وروي حنو ذلك عن أيب هريرة وهذه قصص يف مظنة ، خريين علي بني أمي وأيب وكنت ابن سبع سنني أو مثان

  .الشهرة ومل تنكر فكانت إمجاعا
ألن الغرض باحلضانة احلظ للجارية يف الكون عند أبيها ألهنا حتتاج " بلغت اجلارية سبعا فأبوها أحق هباوإذا : "مسألة

إىل احلفظ واألب أوىل بذلك فإن األم حتتاج إىل من حيفظها ويصوهنا؛ وألن اجلارية إذا بلغت السبع فقد قاربت 
وإمنا ختطب اجلارية من أبيها ألنه  ٢هي بنت سبعالصالح للتزويج و قد تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة و

  .املالك لتزوجيها وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث فيقدم على غريه كما يقدم يف العقد



إال أن تشاء األم أن ترضعه بأجر "ألن نفقته عليه واجبة فكذلك رضاعه " وعلى األب أن يسترضع لولده: "مسألة
ألهنا أقرب إليه وأشفق عليه وال نعلم يف " سواء كانت يف حبال الزوج أو مطلقة مثلها فتكون أحق به من غريها

وقال ، فقدمهن على غريهن ٣} َوالَْواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ{: وقد قال سبحانه، ذلك خالفا
  .٤} فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ{: سبحانه

  ـــــــ
  .٢٢٧٧حديث رقم : رواه أبو داود يف الطالق - ١
  .سبق خترجيه -٢
  ٢٣٣اآلية : سورة البقرة - ٣
  .٦اآلية : سورة الطالق - ٤

  .فإن مل يكن له أب وال مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر مرياثهم منه
  ـــــــ

: ألن اهللا سبحانه قال، منه" ى قدر مرياثهمأب وال مال فعلى ورثته أجرة رضاعه عل"للصيب " فإن مل يكن: "مسألة
فأوجب على الوارث أجرة ، ١} َوَعلَى الَْوارِِث ِمثْلُ ذَِلَك{ -إىل قوله-} وَََعلَى الْمَْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسوَُتُهنَّ{

َوَعلَى الَْوارِِث {: الرضاع وتكون واجبة عليهم على قدر مرياثهم منه ألن اهللا سبحانه رتب النفقة على اإلرث بقوله
فيجب أن تترتب يف املقدار عليه فإذا كان للصيب أم وجد فعلى األم الثلث والباقي على اجلد وإن كان }، ِمثْلُ ذَِلَك

: له جد وأخ فعلى اجلد السدس والباقي على األخ كالنفقه سواء ولو كان له أب كان اجلميع عليه لقوله سبحانه 
خذي ما يكفيك وولدك : "فجعل أجرة الرضاع عليه دوهنا وقال هلند } فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم{

  .٢" باملعروف
  ـــــــ

  .٢٣٣اآلية : سورة البقرة - ١
  .سبق خترجيه - ٢

  باب نفقة األقارب و املماليك

...  
  باب نفقة األقارب واملماليك

ن سفلوا ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق وعلى اإلنسان نفقة والديه وإن علوا وأوالده وإ
  ،عليهم

  ـــــــ
  باب نفقة األقارب واملماليك

، ومن اإلحسان اإلنفاق عليهما، ١} َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساناً{: لقوله سبحانه" وعلى اإلنسان نفقة والديه وإن علوا"
  .٢رواه أبو داود". ن كسبه وإن ولده من كسبهإن أطيب ما أكل الرجل م: "وقال عليه السالم

. ٣" خذى ما يكفيك وولدك باملعروف: "األوالد بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم هلند" نفقة"جتب " و: "مسألة



} ي آَدَمَيا بَنِ{: وقال، ٤} ِملَّةَ أَبِيكُْم إِْبَراهِيَم{: وجتب نفقة األجداد وأوالد األوالد ألهنم آباء وأوالد وقال سبحانه
٥.  

سواء ورثه اآلخر أو ال كعمته وعتيقه سوى الزوج لقول اهللا " من يرثه بفرض أو تعصيب"جتب نفقة " و: "مسألة
فأوجب على الوارث }، َوَعلَى الَْوارِِث مِثْلُ ذَِلَك{ -إىل قوله-} َوَعلَى الَْمْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ{: سبحانه

من أبر؟ : وروى أبو داود أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يجب أن تلزمه نفقتهأجرة رضاع الصيب ف
وقضى عمر على بين عم ، ٦" أمك وأباك وأختك وأخاك وموالك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورمحا موصوال: "قال

  .منفوس بنفقته وألهنا قرابة تقتضي التوريث فتوجب اإلنفاق كقرابة الولد
  ـــــــ

  .٨٣اآلية : سورة البقرة - ١
  .٣٥٢٨حديث رقم : رواه أبو داود يف البيوع - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .٧٨اآلية : سورة احلج - ٤
  .٢٦اآلية : سورة األعراف - ٥
  .٥١٤٠حديث رقم : رواه أبو داود يف األدب - ٦

وعلى مالك ، نفقته على أبيه خاصةوإن كان للفقري وارثان فأثر فنفقته عليهم على قدر مرياثهم منه إال االبن فإن 
  .اململوكني اإلنفاق عليهم وما حيتاجون إليه من مؤنة وكسوة فإن مل يفعلوا أجربوا على بيعهم إذا طلبوا ذلك

  ـــــــ
فإن كان غنيا مبال أو " فقر من جتب نفقته"أحدمها : ويشترط لوجوب اإلنفاق على القريب ثالثة شروط: مسألة

مال ينفق "أن يكون للمنفق : والثاين. جبت على سبيل املواساة فال تستحق مع الغين كالزكاةكسب مل جتب ألهنا و
". ابدأ بنفسك مث مبن تعول: "فاضال عن نفقة نفسه وزوجته ملا روى جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" عليهم

أن يكون : الثالث. اجة األصلية؛ وألهنا مواساة فيجب أن تكون يف الفاضل عن احل١حديث صحيح: قال الترمذي
ال جتب نفقتهم رواية واحدة إذا كانوا من غري : املنفق عليه وارثا فأما من ال يرث كذوي األرحام فقال القاضي

خيرج : وقال أبو اخلطاب. وأما إن كانوا من عمودي النسب فلهم النفقة لوجود اإليالد واحملرمية، عمودي النسب
ال نفقة هلم ألهنم ال يرثون أشبهوا : والثانية، جتب ألهنم أقارب أشبهوا الوارث: إحدامها: نروايتا، يف وجوهبا عليهم

  .األجانب
" فإن كان للفقري وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر مرياثهم منه إال من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة: "مسألة

  .كما قلنا يف أجرة الرضاع وقد سبق
باملعروف؛ ملا روى أبو ذر عن " ملوكني اإلنفاق عليهم وما حيتاجون إليه من مؤنة وكسوةوعلى مالك امل: "مسألة

هم إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان له أخوه حتت يده فليطعمه مما : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وروى أبو هريرة أن ، ٢متفق عليه". يأكل وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه

رواه ". للمملوك طعامه وكسوته باملعروف وال يكلف من العمل ما ال يطيق: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .الشافعي وأمجع العلماء على وجوب نفقة اململوك على سيده

مع اإلخالل بالواجب عليه من نفقة  ألن بقاء ملكه عليه" فإن مل يفعلوا أجربوا على بيعهم إذا طلبوا ذلك: "مسألة



ولذلك أحبنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن اإلنفاق ، وكسوة باملعروف إضرار به وإزالة الضرر واجبة
  .عليها

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .٤٠حديث رقم : ومسلم يف األميان. ٣٠حديث رقم : رواه البخاري يف اإلميان - ٢

  باب الوليمة
  العرس وهي مستحبة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعبد الرمحن بن عوف وهي دعوة

  ـــــــ
  باب الوليمة

  حكاه ثعلب وغريه من أهل اللغة والعذيرة دعوة" دعوة العرس"اسم لـ " وهي"

: ليه وسلمواإلجابة إليها واجبة لقول رسول اهللا صلى اهللا ع". بارك اهللا لك أومل ولو بشاة: "حني أخربه أنه تزوج
  والنثار والنقاطه مباح مع الكراهة". ومن مل جيب فقد عصى اهللا ورسوله ومن مل حيب أن يطعم دعا وانصرف"

  ـــــــ
واحلذاق الطعام عند ، اخلتان واخلرسة دعوة الوالدة والوكرية دعوة البناء والنقيعة لقدوم الغائب والعقيقة للمولود

مستحبة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد الرمحن بن "دعوة العرس " و" ،واملأدبة اسم لكل دعوة، حذق الصيب
؛ وألهنا طعام سرور أشبه سائر األطعمة وال خالف بني أهل العلم أهنا سنة ١" أومل ولو بشاة: "عوف حني تزوج

أومل رسول اهللا صلى ما : وقال أنس، مشروعة واألصل فيها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعلها وأمر هبا عبد الرمحن
اهللا عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أومل على زينب جعل يبعثين فأدعو له الناس وأطعمهم خبزا وحلما حىت 

  .٢متفق عليهن. وأومل على صفية بنت حيي حيسا يف نطع صغري، شبعوا
ال خالف يف وجوب إتيان : عبد الرب قال ابن. إذا عينه الداعي املسلم يف اليوم األول" واإلجابة إليها واجبة: "مسألة

إذا دعي أحدكم يف : "وروى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، الوليمة ملن دعي إليها إذا مل يكن فيها هلو
ومن مل جيب فقد ، شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها األغنياء ويترك الفقراء: وقال أبو هريرة. ٣" وليمة فليأهتا
  .٤روامها البخاري، ورسولهعصى اهللا 

إذا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ملا روى أبو هريرة قال" ومن مل حيب أن يطعم دعا وانصرف: "مسألة
  .٥رواه أبو داود". دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم

من : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنر مخس بدنات وقالملا روى عبد اهللا بن قرط " والنثار والتقاطه مباح: "مسألة
. وهذا جار جمرى النثار وألنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان، رواه اإلمام أمحد وأبو داود". شاء اقتطع

؛ ٦املسند رواه البخاري واإلمام أمحد يف، ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن النهىب واملثلة" وهو مكروه"
  وألن فيه

  ـــــــ
  .٨٠، ٧٩حديث رقم : ومسلم يف النكاح. ٥٠٧٢حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ١



حديث : ومسلم يف النكاح. ٢٢٣٥حديث رقم : والبيوع. ٥١٧١حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ٢
  .٩٥، ٩٠رقم 
  .٥١٧٣حديث رقم : رواه البخاري يف النكاح - ٣
  .٥١٧٧حديث رقم : در عاليهاملص - ٤
  .٣٧٣٧، ٣٧٣٦حديث رقم : رواه أبو داود يف األطعمة - ٥
  .٤٢٨و  ٣٠٧و  ٤/٢٤٦وأمحد يف املسند . ٢٤٧٢حديث رقم : رواه البخاري يف املظامل - ٦

  .وإن قسم على احلاضرين كان أوىل
  ـــــــ

من حيب صاحب النثار صيانة لنفسه ومروءته وحرمه ، تزامحا وقتاال ورمبا أخذه من يكره صاحبه لقوته وشدة نفسه
فكره ملا فيه من الدناءة فأما خرب البدنات فيحتمل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علم أنه ال هنبة ، عن مزامحة السفلة

ومن أخذ منه شيئا ، أو فعله الشتغاله باملناسك وهو مباح يف اجلملة غري حمرم، يف ذلك لكثرة اللحم وقلة اآلخذين
  .كه ألنه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيفان وإمنا الكالم يف الكراهيةمل

وقد روى البخاري عن أيب ، وال خالف يف أن ذلك حسن غري مكروه" وإن قسم على احلاضرين كان أوىل: "مسألة
سبع قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما بني أصحابه مترا فأعطى كل إنسان سبع مترات فأعطاين : هريرة قال

وسألت أبا عبد اهللا : قال املروذي. ١مترات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن مترة أعجب إيل منها شدت يف مضاغي
وفرق أبو عبد اهللا على الصبيان اجلوز لكل واحد مخسا ، يعطون من يقسم عليهم: وقال. عن اجلوز نثري فكرهه

  .واهللا أعلم، مخسا ملا حذق ابنه حسن
  ـــــــ

  .٥٤١١حديث رقم : ري يف األطعمةرواه البخا - ١

  كتاب األطعمة
  مدخل

...  
  كتاب األطعمة
واألشربة كلها مباحة ، حيوان وغريه فأما غري احليوان فكله مباح إال ما كان جنسا أو مضرا كالسموم: وهي نوعان

مسكر حرام وما كل : "إال ما أسكر فإنه حيرم قليله وكثريه من أي شيء كان لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  "أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام

  ـــــــ
  كتاب األطعمة

ُهَو الَِّذي {: ألن األصل يف األشياء اإلباحة لقوله سبحانه" وهي نوعان حيوان وغريه فأما غري احليوان فكله مباح"
بدليل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  فإنه حرام األكل" إال ما كان جنسا"، ١} َخلََق لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً

، ٢} إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر َوالْأَْنَصاُب َوالْأَْزالُم رِْجٌس{: وقال سبحانه". اكفئوها فإهنا رجس: "احلمر األهلية



فدل على حترميه }، فَاجَْتنُِبوُه{وقد أمر يف أثناء اآلية باجتنابه بقوله ، والنجس مستقذر، والرجس اسم ملا استقذر
  .وحنوها" كالسموم"واملضر حرام أيضا لضرره 

لقوله " إال ما أسكر فإنه حيرم قليله وكثريه من أي شيء كان"ألن األصل اإلباحة " واألشربة كلها مباحة: "مسألة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : رواه ابن عمر وعن جابر قال". كل مسكر مخر وكل مخر حرام: "عليه السالم

نزل حترمي اخلمر وهي من : وقال عمر، ٣روامها أبو داود واألثرم وغريمها". ما أسكر كثريه فقليله حرام: "وسلم
  .العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري وألنه مسكر فأشبه عصري العنب

  ـــــــ
  .٢٩: اآلية: سورة البقرة - ١
  .٩٠اآلية : سورة املائدة - ٢
ومسلم . ٦١٢٤حديث رقم : والبخاري يف األدب. ٣٦٧٩حديث رقم : األشربة:  األول رواه أبو داود يف - ٣

  .٣٦٨١حديث رقم : رواه أبو داود يف األشربة: والثاين. ٧٥، ٧٣حديث رقم : يف األشربة

  وإن ختللت اخلمرة طهرت وحلت وإن خللت مل تطهر
  فصل

وأما الربي فيحرم منه كل ، ضفدع والتمساححبري وبري فأما البحري فكله حالل إال احلية وال: واحليوان قسمان
ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري كالنسور والرخم وغراب البني األبقع واحلمر األهلية والبغال وما 

  يأكل اجليف من
  ـــــــ

حترمي ملا نزل : ؛ ملا روى أبو طلحة قال"وإن خللت مل تطهر"وهذا إمجاع " وإن ختللت اخلمر طهرت وحلت: "مسألة
فأمر بإرقاهتا ولو كان حيل ختليلها ملا . ١" ال أرقها: "يا رسول اهللا أخللها؟ قال: اخلمر كان عندي مخر أليتام فقلت

  .أمر بإراقتها ألنه يكون إتالف مال وتضيع على األيتام وذلك ال جيوز
هو : " عليه وسلم يف البحرلقول النيب صلى اهللا، "حبري وبري فأما البحري فكله حالل: واحليوان قسمان : فصل"

ألهنما من اخلبائث وقد هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم " إال احلية والضفدع"وهذا عام . ٢" الطهور ماؤه احلل ميتته
  .ألنه يأكل الناس وله ناب جيرح" إال التمساح"عن قتل الضفدع 

أنياهبا الشيء وتفرس وهو مذهب وهي اليت تضرب ب" وأما الربي فيحرم منه كل ذي ناب من السباع: "مسألة
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من : أكثر أهل العلم؛ ملا روى أبو ثعلبة اخلشين قال

أكل كل ذي ناب : "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه، متفق عليه، السباع
  .هذا حديث ثابت صحيح جممع على صحته وهذا نص صريح: بد الربقال ابن ع. ٣" من السباع حرام

هنى : وهي اليت تعلف مبخالبها الشيء وتصيد هبا ملا روى ابن عباس قال" وحيرم كل ذي خملب من الطري: "مسألة
وعن خالد بن الوليد رضي ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري

حرام عليكم احلمر األهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  عنه قالاهللا
  .٤روامها أبو داود". خملب من الطري

  ملا روى جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى يوم خيرب عن" احلمر األهلية"حترم " و: "مسألة
  ـــــــ



  .٣٦٧٥حديث رقم : بةرواه أبو داود يف األشر - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .١٥، ١٢حديث رقم : ومسلم يف الصيد. ٥٥٢٧حديث رقم : رواه البخاري يف الذبائح - ٣
  .٣٨٠٦حديث رقم : املصدر عاليه: والثاين. ٣٨٠٣حديث رقم : رواه أبو داود يف األطعمة: األول - ٤

  والضب ألنه أكل على وما يستخبث من احلشرات كالفار وحنوها إال الريبوع، الطري
  ـــــــ

  .١متفق عليه. حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل
ما البغل إال شيء من : قال قتادة. حمرمة ألهنا متولدة منها واملتولد من شيء له حكمه يف التحرمي" والبغال: "مسألة
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البغال ذحبنا يوم خيرب اخليل والبغال واحلمري فنهانا رسو: وعن جابر قال، احلمار

  .واحلمر ومل ينهنا عن اخليل
ومن يأكل الغراب وقد مساه : كالنسور والرخم وغراب البني األبقع قال عروة" وما يأكل اجليف من الطري: "مسألة

ق يقتلن يف مخس فواس: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفاسق؟ ولعله يعين قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فهي حمرمة ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه . ٢" الغراب واحلدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور: احلل واحلرم

  .وسلم مساها فواسق وأمر بقتلها وما حيل أكله مل حيل قتله بل يذبح
الفأر واألوزاغ كالديدان واجلعالن وبنات وردان واخلنافس و" ما يستخبث من احلشرات"حيرم كل " و: "مسألة

وهذه من اخلبائث ، ٣} وَُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الَْخبَاِئثَ{: واحلرباء والعظاء واجلراذين والعقارب واحليات لقوله سبحانه
ويف حديث ". الغراب والفأرة والعقرب واحلدأة والكلب العقور: مخس يقتلن يف احلل واحلرم: "وقال عليه السالم
الَ َتقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَْنُتمْ {: نت من الصيد املباح ملا أبيح قتلها للمحرم ألن اهللا سبحانه قالولو كا، مكان الفأرة احلية

وكذلك القنفذ ملا روى أبو داود أن أبا ، ٥} َوُحرَِّم َعلَْيكُْم صَْيُد الَْبرِّ َما ُدمُْتْم ُحُرماً{: وقال سبحانه، ٤} ُحُرٌم
  ".هو خبيثة من اخلبائث: "صلى اهللا عليه وسلم فقالذكر القنفذ لرسول اهللا : هريرة قال

يعين أنه مباح ألن عمر رضي اهللا عنه حكم فيه جبفرة وألن األصل اإلباحة ما مل يرد حترمي " إال الريبوع: "مسألة
  .وعنه أنه حرام ألنه يشبه الفأر

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رس: حالل ملا روى ابن عباس قال" والضب: "مسألة
ال : "فقلت أحرام هو يا رسول اهللا؟ قال-هو ضب يا رسول اهللا فرفع يده : "بيت ميمونة فأيت بضب حمنوذ فقيل

  قال" ولكنه مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه
  ـــــــ

  .٣٦حديث رقم : ومسلم يف الصيد. ٥٥٢٠حديث رقم : رواه البخاري يف الذبائح - ١
  .٦٩حديث رقم : ومسلم يف احلج. ٩٢٦حديث رقم : البخاري يف جزاء الصيد رواه - ٢
  .١٥٧اآلية : سورة األعراف - ٣
  .٩٥اآلية : سورة املائدة - ٤
  .٩٦اآلية : سورة املائدة - ٥



وما عدا هذا مباح ويباح أكل ". ال: "أحرام هو؟ قال: مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ينظر وقيل له
  .ل والضبع ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن يف حلوم اخليل ومسى الضبع صيدااخلي

  ـــــــ
إن رسول اهللا صلى اهللا : وقال عمر ١متفق عليه، فاجتررته فأكلته ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر: خالد

  .٢عليه وسلم مل حيرم الضب ولكنة قذره ولو كان عندي ألكلته
  .حلديث جابر وقد تقدم" اخليلويباح أكل : "مسألة
صيد هي؟ : أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأكل الضبع قلت: ملا روى جابر قال" الضبع"يباح " و: "مسألة
هو : "فقال. سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الضبع: واحتج به اإلمام أمحد ويف لفظ قال". نعم: "قال

  .٣رواه أبو داود". احملرم صيد وجيعل فيه كبشا إذا صاده
  ـــــــ

  .٤٣حديث رقم : ومسلم يف الصيد والذبائح. ٥٥٣٧حديث رقم : رواه البخاري يف الذبائح والصيد - ١
  .١/٢٩رواه أمحد يف املسند  ٢
  .سبق خترجيه - ٣

  باب الذكاة
إال ما يعيش يف الرب " ل ميتتهاحل: "يباح كل ما يف البحر بغري ذكاة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البحر

  فال حيل حىت يذكى إال السرطان وحنوه وال يباح من الربي
  ـــــــ

  باب الذكاة

  .١" هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "يباح كل ما يف البحر بغري ذكاة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البحر"
: قال أمحد. كالطيور والسلحفاة وكلب املاء" حىت يذكى"يباح " فال"من دواب البحر " إال ما يعيش يف الرب: "مسألة

وروي ، ال: يذبح؟ قال: فقيل له، السرطان ال بأس بت: وقال، كلب املاء نذحبه وال أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذحبت
 :وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ٢" كل شيء يف البحر مذبوح: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وروي حنو ذلك عن أيب بكر وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا ". إن اهللا ذبح كل شيء يف البحر البن آدم"
على ساحل البحر دابة يقال هلا العنرب ميتة فأكلوا منها شهرا وادهنوا حىت مسنوا وال يذكى السرطان ألنه ليس له 

  .نفس سائلة
  .}ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ{: لقوله سبحانه" وال يباح من الربي شيء بغري ذكاة: "مسألة

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
معلقا وموقوفا على شريح . }أُحِِلَ لَكُْم َصْيُد الَْبحْرِ{: باب قول اهللا تعاىل -١٢: أورده البخاري يف الذبائح - ٢

  .صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .شيء بغري ذكاة إال اجلراد وشبهه
حنر وذبح وعقر ويستحب حنر اإلبل وذبح ما سواها فإن حنر ما يذبح أو ذبح ما ينحر : تنقسم ثالثة أقسام والذكاة
  :ويشترط للذكاة كلها ثالثة شروط ، فجائز

  ـــــــ
فيدل ذلك على اشتراط الذكاة يف احلل؛ وألن غري املذكى يسمى ميتة وامليتة حرام ، ١} إلَّا َما ذَكَّيُْتْم{ -إىل قوله-

  .وملا أباح النيب ميتة البحر دل على حترمي غريها وأن الذكاة شرط فيها
غزونا مع رسول اهللا : وقد قال عبد اهللا بن أيب أوىف، فإنه يباح أكله بإمجاع أهل العلم" إال اجلراد وشبهه: "مسألة

فامليتتان . ٣" ودمانأحلت لنا ميتتان : "وقد قال عليه السالم، ٢صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات نأكل اجلراد
ومل " أحلت لنا ميتتان: "وال فرق بني أن ميوت بسبب أو غريه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، السمك واجلراد

  .يفصل وألنه لو افتقر إىل سبب الفتقر إىل ذبح وذابح وآلة كبهيمة األنعام
فالنحر هو أن يضرهبا " بل وذبح ما سواهاحنر وذبح وعقر ويستحب حنر اإل: والذكاة تنقسم ثالثة أقسام: "مسألة

حبربة أو حنوها يف الوهدة اليت بني أصل العنق والصدر وثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنر بدنة وضحى بكبشني 
وأما الذبح فهو عبارة عن قطع الودجني واحللقوم واملريء وذلك معلوم . متفق عليه، ٤أملحني أقرنني ذحبهما بيده

وروي . ٥" الذكاة يف احللق واللبة: "وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال، والبقر والطيوريف الغنم 
وسيأيت ذلك وأما العقر فهو يف الصيد وما ال يقدر على تذكيته فريميه بنشابة أو ، ذلك عن عمر رواه سعيد واألثرم

  .يطعنه برمح يف أي موضع اتفق فيحل
. ٦" أمر الدم مبا شئت: "؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعدي"أو حنر ما يذبح فجائزفإن ذبح ما ينحر : "مسألة

حنر رسول اهللا : وعن عائشة قالت، ٧حنرنا فرسا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكلناه: وقالت أمساء
  ؛ وألن ما كان ذكاة يف٨صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع بقرة واحدة

  ـــــــ
  .٣سورة املائدة اآلية  - ١
  .٥٢حديث رقم : ومسلم يف الصيد. ٥٤٩٥حديث رقم : رواه البخاري يف الذبائح - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
  .معلقا وموقوفا على ابن عباس: باب النحر والذبح -٢٤: أورده البخاري يف الذبائح - ٥
  .٣١٧٧حديث رقم : وابن ماجه يف الذبائح. ٢٨٢٤حديث رقم : رواه أبو داود يف األضاحي - ٦
  .٥٥١٠حديث رقم : رواه البخاري يف الذبائح - ٧
  .١٧٥٠حديث رقم : رواه أبو داود يف املناسك - ٨

أهلية املذكي وهو أن يكون عاقال قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا فأما الطفل واجملنون والسكران : أحدها 
  .ل ذبيحتهوالكافر الذي ليس بكتايب فال حت

أن يذكر اسم اهللا تعاىل عند الذبح وإرسال اآللة يف الصيد إن كان ناطقا وإن كان أخرس أشار إىل السماء : الثاين
فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا مل حتل وإن تركها ساهيا حلت وإن تركها على الصيد مل حيل عمدا كان أو 

  سهوا



  ـــــــ
  .ئر احليواناتحيوان كان ذكاة حبيوان آخر سا

" أن يكون عاقال"األول : وهلا ثالثة شروط، "أحدها أهلية املذكي: ويشترط للذكاة كلها ثالثة شروط: "مسألة
يعرف الذبح ليقصده فإن كان ال يعقل كالطفل واجملنون والسكران مل حيل ما ذحبه ألنه ال يصح منه القصد فأشبه ما 

: والثاين. لو وقعت احلديدة بنفسها على عنق شاة فذحبتها مل حتل وكذلك، لو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة
أمجع كل من حنفظ عنه من : قال ابن املنذر. ليتحقق منه فلو كان صبيا أو امرأة صح" قادرا على الذبح"أن يكون 

اهللا سبحانه  ؛ ألن"مسلما أو كتابيا"الدين فيشترط أن يكون : والثالث. أهل العلم على إباحة ذبيحة املرأة والصيب
َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ ِحلٌّ {: وأحل طعام أهل الكتاب بقوله تعاىل}، إِلَّا َما ذَكَّْيُتْم{: أحل لنا ما ذكيناه بقوله

معناه ذبائحهم كذا فسره العلماء؛ وألن املذكاة من مجلة األطعمة وأما غري الكتايب كالوثين فال حتل ذبيحته }، لَكُْم
إرسال اآللة يف الصيد إن كان "عند " و، يذكر اسم اهللا تعاىل عند الذبح"للذكاة أن ": الثاين"الشرط .  طعامهوال

فتشترط التسمية يف حق كل ذابح مع العمد سواء كان مساملا أو كتابيا لقوله " ناطقا وإن أخرس أشار إىل السماء
فإن مل يعلم أمسى الكتايب أم ال؟ فذبيحته حالل ألن اهللا ، ١} اللَِّه َعلَْيِه َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَمْ ُيذْكَرِ اْسُم{: سبحانه

  .سبحانه أباح لنا أكل ما ذحبه الكتايب وقد علم أننا ال نقف على كل ذابح
عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان وما : "لقوله عليه السالم" ساهيا حلت"التسمية على الذبيحة " وإن ترك: "مسألة

قال رسول اهللا : وروى سعيد قال، من نسي التسمية فال بأس: وقد روي عن ابن عباس أنه قال، ٢" ليهاستكرهوا ع
َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ {: ولقوله سبحانه، "ذبيحة املسلم حالل وإن له يسم إذا مل يتعمد: "صلى اهللا عليه وسلم

  .والناسي ليس بفاسق}، َوإِنَّهُ لَِفْسٌق{: حممول على من ترك عمدا بدليل قوله}، اْسُم اللَِّه
  هذا حتقيق املذهب" وإن تركها على الصيد مل حيل عمدا كان أو سهوا: "مسألة

  ـــــــ
  .١٢١اآلية : سورة األنعام - ١
  .سبق خترجيه - ٢

 صلى أن يذكي مبحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غريه إال السن والظفر لقول رسول اهللا: الثالث
ويعترب يف الصيد أن يصيد مبحدد أو ، "ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل ليس السن والظفر: "اهللا عليه وسلم

يرسل جارحا فيجرح الصيد فإن قتل الصيد حبجر أو بندق أو شبكة أو قتل اجلارح الصيد بصدمته أو خنقه أو 
  روعته مل حيل

  ـــــــ
اخلالل سها حنبل يف نقله فإن يف أول : قال. سمية على الذبيحة والكلب أكلإن نسي الت: ونقل حنبل عن أمحد

فَكُلُوا ِممَّا {: وقال. }َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسمُ اللَِّه{: ودليل األوىل قوله تعاىل، مسألته إذا نسي وقتل مل يأكل
". إذا أرسلت كلبك ومسيت فكل: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، ١} أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم َواذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه

متفق ". ال تأكل فإنك إمنا مسيت على كلبك ومل تسم على غريه: "وأرسل كليب فأجد معه كلبا آخر؟ قال: قلت
ا صدت ويف حديث ثعلبة م". إذا خالط كالبا مل يذكر اسم اهللا عليها فأمسكن وقتلن فال تأكل: "ويف لفظ. ٢عليه

يقتضي نفي اإلمث ألنه جعل . ٤" عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان: "وقوله. ٣بقوسك وذكرت اسم اهللا عليه فكل
الشرط املعدوم كاملوجود بدليل ما لو نسي شروط الصالة والفرق بني الصيد والذبيحة أن الذبح وقع يف حمله فجاز 



أن يذكي مبحدد سواء كان : الشرط الثالث. علم هلا أصالواألحاديث خبالف هذا ال ن، أن يسامح فيه خبالف الصيد
ما أهنر الدم وذكر اسم : "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم، من حديد أو حجر أو قصب أو غريه إال السن والظفر

  .٥متفق عليه". اهللا عليه فكله ما مل يكن سنا أو ظفرا
ألن االصطياد قام مقام الذكاة واجلارح " يجرح الصيدويعترب يف الصيد أن يصيد مبحدد أو يرسل جارحا ف: "مسألة

. ٦" فإن أخذ الكلب ذكاته: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. آلة كالسكني وعقره احليوان مبنزلة إفراء األوداج
أو قتل باملعراض ، والصائد مبنزلة املذكي وكذلك السهم ينبغي أن يكون حمددا فإن كان غري حمدد كاملصطاح مل حيل

قتل الصيد حبجر أو بندق "وكذا لو . فإنه حيل ما أصاب حبده وال حيل ما أصاب بعرضه؛ ألن هذا كله من املوقوذة
  .ألنه موقوذ" أو قل اجلارح الصيد بصدمته أو خبنقه أو روعته مل حيل"فمات فيها " أو شبكة

  ـــــــ
  .٤اآلية : سورة املائدة - ١
  .٣، ١حديث رقم : ومسلم يف الصيد. ١٧٥م حديث رق: رواه البخاري يف الوضوء - ٢
  .٥٤٧٨حديث رقم : رواه البخاري يف الذبائح - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
  .٢٠حديث رقم : ومسلم يف األضاحي. ٥٤٩٨حديث رقم : رواه البخاري يف الذبائح - ٥
  .٤حديث رقم : ومسلم يف الصيد. ٥٤٧٥حديث رقم : رواه البخاري يف الذبائح - ٦

عراض أكل ما قتل حبده دون ما قتل بعرضه وإن نصب املناجيل للصيد ومسى فعقرت الصيد أو قتلته وإن صاد بامل
  .حل
  فصل

أن يكون يف احللق واللبة فيقطع احللقوم واملريء وما ال تبقى : أحدمها: ويشترط يف الذبح والنحر خاصة شرطان
ح فإن مل يكن فيه إال كحياة املذبوح وما أبينت حشوته أن يكون يف املذبوح حياة يذهبها الذب: الثاين، احلياة مع قطعه

كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا : مل حيل بالذبح وال النحر وإن مل يكن كذلك حل ملا روى كعب قال
  شاة موتى فكسرت حجرا فذحبتها به فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها

  ـــــــ
  .لذلك" ما قتل بعرضه"ومل يأكل " اد باملعراض كل ما قتل حبدهوإن ص: "مسألة
ألنه قتل الصيد حبديدة على الوجه املعتاد " وإن نصب املناجل للصيد ومسى فعقرت الصيد أو قتلته حل: "مسألة

جرى فأشبه ما لو رماه هبا؛ وألنه قصد قتل الصيد مبا قد جرت العادة بالصيد به أشبه ما ذكرناه؛ وألن التسبب 
  ".كل ما ردت عليك يدك: "وقال عليه السالم، جمرى املباشرة يف الضمان فكذلك يف الصيد

أحدمها أن يكون يف احللق واللبة فيقطع احللقوم واملريء وما ال : ويشترط يف الذبح والنحر خاصة شرطان: فصل"
وعن اإلمام أمحد رمحه اهللا رواية ، همافيعترب يف الذكاة قطع احللقوم واملريء ويكفي ذلك في، "تبقى احلياة مع قطعه

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شريطة : أخرى أنه يعترب مع هذا قطع الودجني؛ ملا روى أبو هريرة قال
ودليل األوىل أنه قطع ، رواه أبو داود، الشيطان وهي اليت تذبح فتقطع اجللد وال تفري األوداج مث يترك حىت ميوت

فأما احلديث فمحمول على من مل يقطع . ياة مع فقده يف حمل الذبح فأجزأ كما لو قطع الودجنيما ال تبقى احل
، واملريء وهو جمرى الطعام والشراب، احللقوم وهو جمرى النفس: فإذا ثبت هذا فالكمال أن يقطع األربعة، املريء



: الثاين"الشرط . ف عليه فيكون أوىلوالودجني ومها عرقان حميطان باحللقوم؛ ألنه أعجل خلروج روح احليوان فيخ
أن يكون يف املذبوح حياة يذهبها الذبح فإن مل يكن فيه إال كحياة املذبوح وما أبينت حشوته مل حيل بالذبح وال 

، وهلذا لو أبان رجل حشوة إنسان فضرب اآلخر عنقه كان القاتل األول، ألن هذا قد صار يف حكم امليت" النحر
بالذبح يعين بذلك أن يدركها وفيها حياة حبيث " وإن مل يكن كذلك حل"، بح اجملوسي مل حتلولو ذبح الشاة بعد ذ

ويف حديث جارية كعب أهنا أصيبت شاة من }، إِلَّا َما ذَكَّْيُتْم{: إذا ذحبها يكون الذبح هو الذي قتلها لقوله سبحانه
  وسواء". كلوها: "لغنمها فأدركتها فذحبتها حبجر فسئل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقا

واألنعام ملا روى أبو ، وأما العقر فهو القتل جبرح يف غري احللق واللبة ويشرع يف كل حيوان معجوز عنه من الصيد
إن هلذه البهائم : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رافع أن بعريا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه

ولو تردى بعري يف بئر فتعذر حنره فجرح يف أي موضع ". منها فاصنعوا به هكذاأوابد كأوابد الوحش فما غلبكم 
  ،من جسده فمات به حل أكله

  ـــــــ
كانت قد انتهت إىل حال يعلم أهنا ال تعيش معه أو تعيش لعموم اآلية واخلرب وكون النيب صلى اهللا عليه وسلم مل 

إذا : فقال، هبيمة حىت تبني فيها آثار املوت إال أن فيها الروحوقال اإلمام أمحد يف هبيمة عقرت . يسأل ومل يستفصل
وسئل اإلمام أمحد عن شاة ، مصعت بذنبها أو طرفت بعينها وسال الدم فأرجو إن شاء اهللا أن ال يكون بأكلها بأس

و ذنبها مريضة خافوا عليها املوت فذحبوها فلم يعلم منها أكثر من أهنا طرفت بعينها أو حركت يدها أو رجلها أ
ونص عليه ، إذا انتهت إىل حد ال تعيش معه مل تبح بالذكاة: وقال بعض أصحابنا، فال بأس: بضعف فنهر الدم قال

إن كان يعلم أهنا متوت من عقر السبع فال تؤكل : وقال، اإلمام إذا شق الذئب بطنها فخرج قصبها فذحبها ال تؤكل
والشيء يصيبها فبادرها فذحبها فيأكلها وليس هذا مثل هذه وال وإن ذكاها وقد خياف على الشاة املوت من العلة 

واألول أصح ألن عمر رضي اهللا عنه : وقال شيخنا، ندري لعلها تعيش واليت خرجت أمعاؤها قد علم أهنا ال تعيش
. ذاانتهى به اجلرح إىل حد علم أنه ال يعيش فصحت وصاياه ووجبت عليه العبادة؛ وألن ما ذكرنا فيما قبل يرد ه

، وما رويناه عن اإلمام أمحد فالصحيح أهنا إذا كانت تعيش زمانا يكون املوت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح: قال
  .واهللا أعلم
روى "؛ ملا "وأما العقر فهو اجلرح يف غري احللق واللبة وشرع يف كل حيوان معجوز عنه من الصيد واألنعام: "مسألة

فند بعري وكان يف القوم خيل يسرية فطلبوه : كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال" رافع بن خديج رضي اهللا عنه
إن هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش : "فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ه رجل بالسيف وذكر وحرن ثور يف بعض دور األنصار فضرب. ١متفق عليه". فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا
وتردى بعري يف بئر فذكي من قبل شاكلته فبيع ، ذكاة وجبت فأمرهم بأكله: اسم اهللا عليه فسأل عنه عليا فقال

  .بعشرين درمها فأخذ ابن عمر عشره بدرمهني رواه سعيد؛ وألنه حيوان غري مقدور على تذكيته فأشبه الوحشي
  .لذلك" جرح يف أي موضع من جسده فمات حل أكلهولو تردى بعري يف بئر فتعذر حنره ف: "مسألة

  ـــــــ
  .٢٠رقم : ومسلم يف األضاحي. ٥٤٩٨حديث رقم : رواه البخاري يف الذبائح - ١



  كتاب الصيد
  مدخل

...  
  كتاب الصيد

كل ما أمكن ذحبه من الصيد مل يبح إال بذحبه وما تعذر ذحبه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثالثة يف 
  .أن يكون اجلارح الصائد معلما وهو ما يسترسل إذا أرسل وجييب إذا دعي: والرابع، اةالذك

أن يرسل الصائد اآللة فإن : الثاين. ويعترب يف الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك مل يأكل وال يعترب ذلك يف الطائر
صيب به غرضا أو كلبه وال يرى أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه لي: الثالث. استرسل الكلب بنفسه مل يبح صيده

  ،صيدا
  ـــــــ
  كتاب الصيد

فأما املقدور عليه فال . وقد سبق ذكر املعجوز عن تذكيته" كل ما أمكن ذحبه من الصيد مل يبح إال بذحبه: "مسألة
  ".فإن أدركته حيا فاذحبه: "وقوله عليه السالم يف حديث عدي، يباح إال بالذبح بال خالف بني أهل العلم

أن : والرابع"، وقد مضى تعليلها" وما تعذر ذحبه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثالثة يف الذكاة: "لةمسأ
وََما َعلَّْمُتْم ِمَن الْجََوارِحِ {: وال خالف يف اعتبار هذا الشرط واألصل فيه قوله سبحانه" يكون اجلارح الصائد معلما
أتيت رسول اهللا صلى : وروى أبو ثعلبة اخلشين قال}، لََّمكُُم اللَُّه فَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْمُمكَلِّبَِني ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َع
يا رسول اهللا أنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكليب املعلم وأصيد بكليب الذي ليس : اهللا عليه وسلم فقلت

، صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم اهللا عليه فكل أما ما ذكرت أنكم بأرض: "مبعلم فأخربين ما يصلح يل؟ قال
". وما صدت بكلبك الذي ليس مبعلم فأدركت ذكاته فكل، وما صدت بكلبك املعلم وذكرت اسم اهللا عليه فكل

  .متفق عليه
إذا كان كلبا " وإذا أمسك مل يأكل"إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر : تعليمه ثالثة شروط" ويعترب يف: "مسألة

وال يعترب ترك األكل يف الطائر ألن ، ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حىت يصري معلما يف حكم العرف، فهداأو 
، يباح: والثانيه. تعليمه بأن يأكل عند أهل العرف بذلك فإن أكل غري الطائر من الصيد مل يبح يف إحدى الروايتني

  وروي

قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم ال يعلم ومىت شارك يف الصيد ما ال يباح ، فأصاب صيدا مل يبح
مرسله أو ال يعلم أنه مسي عليه أو رماه بسهم مسموم يعني على قتله أو غرق يف املاء أو وجد به أثرا غري أثر السهم 

  أو الكلب حيتمل أنه مات
  ـــــــ

قال رسول اهللا صلى اهللا : وعن أيب ثعلبة}، ْيكُْمفَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَ{: ذلك عن مجاعة من الصحابة لعموم قوله
، ذكره اإلمام أمحد وأخرجه أبو داود". إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم اهللا عليه فكل وإن أكل: "عليه وسلم

إذا أرسلت كلبك املعلم : "ودليل الرواية األوىل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف حديث عدي بن حامت
وإن قتل إال أن يأكل الكلب فإن أكل فال تأكل : "وإن قتل؟ قال: قلت". اهللا فكل ما أمسك عليك وذكرت اسم



وهذا إمنا أمسك ، وأما اآلية فإهنا تتناول ما أمسكن علينا. متفق عليه". فإين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه
وعلى أن حديث عدي أصح ألنه متفق عليه  ،خيتلفون فيه عن هشيم: وحديث أيب ثعلبة قال اإلمام أمحد، على نفسه

حديث الشعيب عن عدي من أصح ما روي : قال أمحد. وعدي بن حامت أضبط ولفظه أبني؛ ألنه ذكر احلكم والعلة
أن "وهو اخلامس ": الثاين. "كان جاري وربيطي فحدثين والعمل عليه: الشعيب يقول، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

إذا أرسلت : "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم" مل يبح صيده"فقتل " إن استرسل بنفسهيرسل الصائد املصيد ف
وهو السادس ": الثالث. "؛ وألن إرسال اجلارحة جعل مبنزلة الذبح وهلذا اعتربت التسمية معه"كلبك ومسيت فكل

نه مل يقصد برميه عينا ؛ أل"أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا وال يرى صيدا فأصاب صيدا مل يبح"
  .فأشبه من نصب سكينا فانذحبت هبا شاة

ومىت شارك يف الصيد ما ال يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم ال يعلم مرسله أو ال : "مسألة
ليب إين أرسل ك: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: مل يبح؛ ملا روي أن عديا قال" يعلم أنه مسي عليه
فإن وجدت مع : "ويف لفظ، "ال تأكل فإنك إمنا مسيت على كلبك ومل تسم على اآلخر: "قال. فأجد معه كلبا آخر

: ويف لفظ، "كلبك كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فال تأكله فإمنا ذكرت اسم اهللا على كلبك
االصطياد املباح فوجب إبقاء حكم التحرمي أخرجه البخاري؛ وألنه شك يف وجود ". فإنك ال تدري أيهما قتل"

وكذلك احلكم يف سهمه إذا وجد معه سهما آخر وقد قتل ال يباح ألنه إمنا ذكر اسم اهللا على سهمه ومل يذكره 
فإن مل جتد فيه إال أثر سهمك فكله إن : "واحلديث حجة فيهما مجيعا ويف بعض ألفاظ حديث عدي، على سهم غريه

  .وجد فيه أثر غريه ال يأكله مفهومه أنه إن، "شئت
وحيتمل أنه مات به مل حيل ألن قتله بالسهم حرام وقتله بالسهم " وإن رماه بسهم مسموم يعني على قتله: "مسألة

حيتمل أنه مات " وإن رماه فغرق يف ماء"مباح فقد اشتبه احملظور باملباح فيحرم كما لو مات بسهم جموسي ومسلم 
  ألن يف" حرم. "بذلك

إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم اهللا : "ل ملا روى عدي بن حامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالمل حي
عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذحبه وإن قتل ومل يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب له ذكاة فإن أكل فال تأكل 

ريها فال تأكل فإنك إمنا مسيت على كلبك وإن خالطها كالب من غ. فإين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه 
ومل تسم على غريه وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم اهللا عليه وإن غاب عنك يوما أو يومني ومل جتد فيه إال أثر 

  " .سهمك فكله إن شئت وإن وجدته غريقا يف املاء فال تأكل فإنك ال تدري املاء قتله أو قتله سهمك
  ـــــــ

  " .وإن وجدته غريقا يف املاء فال تأكل فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمك": بعض ألفاظ حديث عدي

  باب املضطر
  ومن اضطر يف خممصة فلم جيد إال حمرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه

  ـــــــ
  باب املضطر



ة األكل من أمجع العلماء على إباح" رمقه"به " ومن اضطر يف خممصة فلم جيد إال حمرما فله أن يأكل منه ما يسد"
إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ وَالدَّمَ {: واألصل فيه قوله سبحانه، امليتة للمضطر وكذلك سائر احملرمات اليت ال تزيل العقل

ويباح له أكل ما يسد به الرمق }، ِهَولَْحَم الْخِْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ بِهِ ِلَغْيرِ اللَِّه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد فَال إِثَْم َعلَْي
: والثانية، أحدمها ال يباح: ويف الشبع روايتان، وحيرم عليه ما زاد على الشبع باإلمجاع، ويأمن معه املوت باإلمجاع

أسلخها حىت : حيل له الشبع اختارها أبو بكر؛ ملا روى جابر بن مسرة أن رجال نزل احلرة فنفقت عنده ناقة فقال
؟ "هل عندك غين يغنيك: "حىت أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: فقال، وشحمها ونأكلهنقدد حلمها 

ودليل ، ؛ وألن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كاملباح١رواه أبو داود". فكلوها ومل يفرق: "قال، ال: قال
إليه فإذا اندفعت الضرورة مل حيل له األكل األوىل أن اآلية الكرمية دلت على حترمي امليتة مث استثىن منها ما ضطر 

كحالة االبتداء وألنه بعد سد الرمق غري خائف للتلف فلم جيز له األكل كغري املضطر حيققه أنه بعد سد الرمق كهو 
إذا ثبت هذا فإن الضرورة املبيحة هي اليت خياف منها التلف إن ترك ، قبل أن يضطر ومث مل يبح له األكل هكذا هنا

  إذا كان خيشى على نفسه أن يتلف سواء كان من جوع أو خياف إن ترك: قال اإلمام أمحد. األكل
  ـــــــ

  .٣٨١٦حديث رقم : رواه أبو داود يف األطعمة - ١

وإن وجد متفقا على حترميه وخمتلفا فيه أكل من املختلف فيه فإن مل جيد إال طعاما لغريه به مثل ضرورته مل يبح له 
فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له مىت قدر فإن قتل املضطر فهو شهيد ، غنيا عنه أخذه منه بثمنهأخذه وإن كان مست
وال يباح التداوي مبحرم وال شرب اخلمر ملن عطش ويباح دفع ، وإن قتل املانع فال ضمان فيه، وعلى قاتله ضمانه

  ،الغصة هبا إذا مل جيد مائعا غريها
  ـــــــ

  .طع عن الرفقة أو يعجز عن الركوب فيهلكاألكل عجز عن املشي وانق
ألنه أخف حترميا كاخلنزير متفق على حترميه " أكل من املختلف فيه، وإن وجد متفقا على حترميه وخمتلفا فيه: "مسألة

  .والثعلب خمتلف فيه والقنفذ وما شاكل ذلك
حب الطعام ساواه يف الضرورة وانفرد ألن صا" فإن مل جيد إال طعاما لغريه به مثل ضرورته مل يبح له أخذه: "مسألة

  .بامللك فأشبه غري حال الضرورة
فإن مل يبعه إال : قال القاضي. ألنه أمكن الوصول إليه برضا صاحبه" وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه: "مسألة

ان العوض معه دفعه إليه فإن ك، بأكثر من مثن مثله فاشتراه بذلك مل يلزمه إال بثمن مثله ألنه صار مستحقا له بقيمته
قلنا يا رسول اهللا ما حيل : قال أبو هريرة. وإال بقي يف ذمته وال يباح للمضطر من مال غريه إال ما يباح له من امليتة

  ".يأكل وال حيمل ويشرب وال حيمل: "ألحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال
وذلك ألن صاحب الطعام إذا كان ] لى مثله أو قيمتهع" [فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له مىت قدر: "مسألة

مستغنيا عنه لزمه بذله للمضطر ألنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله له كما يلزمه بذل منافعه يف 
فإن مل يبذله له فللمضطر أخذه منه قهرا ألنه مستحق له دون مالكه فجاز له أخذه كعني ، ختليصه من الغرق واحلرق

بالقصاص أو " فإن قتل املضطر فهو شهيد وعلى اآلخر ضمانه. "ه فإن احتيج يف ذلك إىل قتال فله املقاتلة عليهمال
كما قلنا يف الصائل إذا قتله املصول عليه دفعا عن نفسه ومل ميكنه " وإن آل آخذه إىل قتل مالكه فهو هدر"الدية 

  .دفعه إال بالقتل



رواه اإلمام أمحد يف كتاب ". ال شفاء ألميت فيما حرم عليها: "قوله عليه السالمل" وال يباح التداوي مبحرم: "مسألة
  .١" إن اهللا مل جيعل فيما حرم عليكم شفاء: "األشربة ولفظه

  .ألنه ال يروي" شرب اخلمر من عطش"جيوز " وال: "مسألة
مل يفعل ذلك خلاف املوت ألهنا تقتل ألنه حالة ضرورة إذ لو " ويباح دفع الغصة هبا إذا مل جيد مائعا غريها: "مسألة
  .صاحبها

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١

  باب النذر
فإن كان ال يطيقها " من نذر أن يطيع اهللا فليطعه: "من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من نذر نذرا ال يطيقه : "لمفعليه كفارة ميني؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وس -كشيخ نذر صياما ال يطيقه-
  ومن نذر املشي إىل بيت اهللا احلرام" فكفارته كفارة ميني
  ـــــــ

  باب النذر

وأما السنة فما روت عائشة } ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ{: واألصل يف النذر الكتاب والسنة واإلمجاع أما الكتاب فقوله سبحانه
". ر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصهمن نذ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

وأمجع املسلمون على صحة النذر يف اجلملة وهو غري مستحب ألن ابن عمر روى عن النيب ، ١أخرجه البخاري
  .٢متفق عليه". إنه ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل: "صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن النذر وقال

كشيخ كبري نذر صياما  -فإن كان ال يطيق "حلديث عائشة رضي اهللا عنها " ومن نذر أن يطيع اهللا فليطعه: "مسألة
نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا احلرام حافية فأمرتين أن : ملا روى عقبة بن عامر قال" فعليه كفارة ميني -ال يطيقه

ولتكفر : "وأليب داود، ٣متفق عليه". لتمش ولتركب: "لأستفيت هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستفتيته فقا
من نذر نذرا ومل يسمه فكفارته كفارة ميني ومن نذر : قال ابن عباس. ٥" ولتصم ثالثة أيام"وللترمذي . ٤" ميينها

مبا نذر نذرا يف معصية فكفارته كفارة ميني ومن نذر نذرا ال يطيقه فكفارته كفارة ميني ومن نذر نذرا يطيقه فليف هللا 
إحدامها ال يلزمه ألن الكفارة إمنا وجبت لترك الفعل فلو : فإذا كفر فهل يلزمه مع الكفارة إطعام؟ على روايتني

أوجبنا فدية عن الصيام جلمعنا بني كفارتني وألنه لو نذر ما ال يطيقه غري الصوم ملا يلزمه أكثر من كفارة كذا ها 
م مسكينا كما قلنا يف رمضان إذا عجز عن صيامه واألول أصح وأقيس ألن يلزمه أن يطعم عن كل يو: والثانية، هنا

  .موجب النذر اليمني واليمني إمنا هلا كفارة واحدة
ألن املشي املعهود يف الشرع إىل " ومن نذر املشي إىل بيت اهللا احلرام مل جيزه املشي إال يف حج أو عمرة: "مسألة

  ق الناذرالبيت هو املشي يف حج أو عمرة فإذا أطل
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .٧، ٣حديث رقم : ومسلم يف النذر. ٦٦٠٩، ٦٦٠٨حديث رقم : رواه البخاري يف القدر - ٢
  .١١حديث رقم : ومسلم يف النذر. ٢٧باب : رواه البخاري يف الصيد - ٣



  .٣٢٩٥حديث رقم : رواه أبو داود يف األميان والنذور - ٤
  .هذا حديث حسن: وقال. ١٥٤٤حديث رقم  :رواه الترمذي يف النذور - ٥

مل جيزه املشي إال يف حج أو عمرة فإن عجز عن املشي ركب وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا 
وكفر وإن ترك التتابع لعذر يف أثنائه خري بني استئنافه وبني البناء والتكفري وإن تركه لغري عذر وجب استئنافه وإن 

  فأفطر يف بعضه أمته وقضى وكفر بكل حالنذر معينا 
  ـــــــ

محل على املعهود الشرعي ويلزمه املشي ألن املشي إىل العبادة أفضل؛ وهلذا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 
فإن عجز عن املشي "، فإذا ثبت هذا فإنه إن أتى البيت ماشيا فقد وىف بنذره، مل يركب يف عيد وال جنازة قط

كفارة : "وروى عقبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، كفر كفارة ميني حلديث عقبة بن عامر وقد سبقو" ركب
وعنه رواية أخرى يلزمه دم ألن ابن عباس رضي اهللا عنهما روى أن أخت عقبة نذرت أن . ١" النذر كفارة ميني

والصحيح األول ملا ، وهتدي هديا وفيه ضعفمتشي إىل بيت اهللا احلرام فأمرها النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تركب 
سبق وألن املشي مما ال يوجبه اإلحرام فلم جيب الدم بتركه كما لو نذر صالة ركعتني فلم يصلهما فإن قيل خرب 

جيوز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم علم عجزها ملعرفته : قلنا، ]عن املشي[عقبة ليس فيه ذكر عجز أخته 
ودليل هذا ، أن الظاهر من حال املرأة أهنا ال تطيق املشي يف احلج كله أو ذكر له ذلك فلم ينقل حباهلا أو من حيث

  .التأويل أن املشي قربة والقربة تلزم بالنذر فال جيوز أن يأمرها النيب صلى اهللا عليه وسلم بتركه من غري عذر
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أخت عقبة " وإن نذر شهرا متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر: "مسألة

  .بن عامر بالكفارة لعجزها عن املشي ألن النذر كاليمني ولو حلف ليصومن متتابعا فأخل به لزمته الكفارة
وال شيء عليه ألنه أتى مبا نذره على " خري بني استئنافه"من مرض أو حيض " وإن ترك التتابع لعذر يف أثنائه: "مسألة
ألن الكفارة تلزم لتركه املنذور وإمنا جوزنا له البناء ها هنا ألن الفطر لعذر "  أن يبين على صيامه ويكفروبني"وجهه 

ال يقطع التتابع حكما بدليل أنه لو أفطر يف صيام الشهرين املتتابعني من غري عذر كان له البناء وإن كان العذر يبيح 
ال يقطعه ألنه عذر يف : والثاين، دمها يقطعه ألنه يفطر باختيارهأح: الفطر كالسفر فهل يقطع التتابع؟ فيه وجهان

  .الفطر يف رمضان فأشبه املرض
وال كفارة عليه ألنه ترك التتابع املنذر ولغري عذر مع إمكان اإلتيان به " وإن تركه لغري عذر وجب استئنافه: "مسألة

  .فلزمه كما لو نذر صوما معينا فصام قبله
  سواء" ما معينا فأفطر يف بعضه أمته وقضى وكفر بكل حالوإن نذر صيا: "مسألة

  ـــــــ
  .١٣حديث رقم : رواه مسلم يف النذر - ١

  وإن نذر رقبة فهي اليت جتزئ عن الواجب إال أن ينوي رقبة بعينها وال نذر يف معصية
  ـــــــ

ا تركه ألنه واجب بالنذر فلزمه ولكنه يقضي م، أفطر لعذر أو لغري عذر وال يلزمه استئناف نص عليه اإلمام أمحد
قضاؤه كالواجب بالشرع ويكفر ألنه فات عليه ما نذره فلزمته الكفارة ألنه كاليمني واملذهب أنه إن تركه لغري 

عذر لزمه االستئناف والكفارة ألنه صوم جيب متتابعا بالنذر فأبطله الفطر لغري عذر كما لو شرط التتابع وذكر أبو 



ولو أفطر يف رمضان لعذر مل ،  كفارة عليه إذا تركه لعذر ألن املنذور حممول على املشروعاخلطاب رواية أنه ال
، "لتركب وتكفر ميينها: "يلزمه شيء ولنا أنه فات عليه ما نذره فلزمته الكفارة بدليل قوله عليه السالم ألخت عقبة

  .وفارق رمضان فإنه لو أفطر لغري عذر مل يكن عليه كفارة إال يف اجلماع
يعين ال جيزيه إال رقبة مؤمنة سليمة من " ومن نذر رقبة فهي اليت جتزئ عن الواجب إال أن ينوي رقبة بعينها: "مسألة

العيوب املضرة بالعمل وهي اليت جتزئ يف الكفارة ألن النذر املطلق حيمل على املعهود يف الشرع والواجب بأصل 
فأما إن نوى رقبة ] "ي رقبة كانت ألنه نوى بلفظه ما حيتملهو يف وجه ألصحاب الشافعي جيزيه أ[، الشرع كذلك
  .بنذره كما لو نذر صوم يوم بعينه" بعينها تعينت

وجيب ، "من نذر أن يعصي اهللا فال يعصه: "وال حيل الوفاء به إمجاعا لقوله عليه السالم" وال نذر يف معصية: "مسألة
وعنه ما يدل على أنه ال كفارة عليه لقوله ، ي اهللا عنهمروي ذلك عن مجاعة من الصحابة رض. عليه كفارة ميني
ليس على الرجل نذر فيما ال : "وقال، ١رواه مسلم". ال نذر يف معصية اهللا وال يف ما ال ميلك العبد: "عليه السالم

رة وألن النذر ومل يأمر بكفا، ٣رواه أبو داود". ال نذر إال فيما ابتغي به وجه اهللا تعاىل: "وقال. ٢متفق عليه". ميلك
التزام الطاعة وهذا التزام معصية وألنه نذر غري منعقد فلم يوجب شيئا كاليمني غري املنعقدة ووجه األوىل ما روت 

رواه اإلمام أمحد وأبو ". ال نذر يف معصية اهللا وكفارته كفارة ميني: "عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وما كان من نذر يف معصية اهللا فال وفاء فيه : "ويف حديث عمران ٤.ريبهو حديث غ: داود وقال الترمذي

وأما ما سبق من األحاديث فمعناها ال يويف بالنذر يف معصية اهللا وإن مل يبني الكفارة فيها ". وتكفريه ما يكفر اليمني
  .فقد بينها ها هنا
  ـــــــ

  .٨حديث رقم : رواه مسلم يف النذر - ١
  .٨حديث رقم : ومسلم يف النذر. ٦٠٤٧حديث رقم :  األدبرواه البخاري يف - ٢
  .٢١٩٢حديث رقم : رواه أبو داود يف الطالق - ٣
  .سبق خترجيه - ٤

ال نذر يف : "وال فيما قصد به اليمني لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال مباح وال فيما ال ميلك ابن آدم
وإن مجع يف النذر بني ، "ال نذر إال فيما ابتغي به وجه اهللا سبحانه: "الوق، "معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم

أبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال : الطاعة وغريها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها ملا روى ابن عباس قال
مروه : "فقال، ويصومأبو إسرائيل نذر أن يقوم يف الشمس وال يقعد وال يستظل وال يتكلم : قائما فسأل عنه فقالوا

  ،وإن قال هللا علي نذر ومل يسمه فعليه كفارة ميني". فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه
  ـــــــ

  .ملا سبق" فيما ال ميلك ابن آدم"نذر " وال: "مسألة
ويكفر كمن نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته فالناذر خمري بني فعله فيرب وبني تركه " وال نذر يف مباح: "مسألة

كاليمني على ذلك ويتخرج يف املذهب أن ال ينعقد هذا النذر وال كفارة عليه بتركه وهو مذهب الشافعي رضي اهللا 
  .ومل يذكر كفارة، "ال نذر إال فيما ابتغي به وجه اهللا تعاىل: "عنه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أيت يف باب األميان إن شاء اهللا تعاىلوهو نذر اللجاج وسي" وال نذر فيما قصد به اليمني: "مسألة
رضي اهللا عنهما " وإن مجع يف النذر بني الطاعة وغريها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها؛ ملا روى ابن عباس: "مسألة



أبو إسرائيل نذر أن يقوم يف : فسأل عنه فقالوا"بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب إذا هو برجل قائم ": قال"
مروه فليجلس وليستظل : "النيب صلى اهللا عليه وسلم" فقال، يقعد وال يستظل وال يتكلم ويصوم الشمس و ال

  .١رواه البخاري". وليتكلم وليتم الصوم
وقد ، ويسمى النذر املبهم فيه كفارة ميني يف قول أكثرهم" وإن قال هللا علي نذر ومل يسمه فعليه كفارة ميني: "مسألة

ال ينعقد نذره : ضوان اهللا عليهم وال نعلم فيها خمالفا إال الشافعي رضي اهللا عنه قالروي عن مجاعة من الصحابة ر
كفارة النذر إذا مل يسم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ولنا ما روى عصبة بن عامر قال، وال كفارة عليه
ة من الصحابة رضوان اهللا وهذا نص وهو قول مجاع، ٢حديث حسن صحيح: وقال، رواه الترمذي". كفارة اليمني

  .عليهم أمجعني وال نعرف هلم يف عصرهم خمالفا فكان إمجاعا
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .١٥٢٨حديث رقم : رواه الترمذي يف النذور واألميان - ٢

  كتاب األميان
  مدخل

...  
  كتاب األميان

ه كفارة ميني إال أن يقول إن شاء اهللا متصال ومن حلف أن ال يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه يف وقت فلم يفعله فيه فعلي
  ،بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا فال كفارة عليه

  ـــــــ
  كتاب األميان

واألصل يف ذلك " ومن حلف أن ال يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه يف وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة ميني: "مسألة
بِاللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم َولَِكْن يَُؤاِخذُكُمْ بَِما َعقَّدُْتُم الْأَْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعَشَرةِ  الَ يُؤَاِخذُكُُم اللَُّه{: قول اهللا سبحانه

هللا إين وا: "وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم، ١} َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُْم أَْو ِكسَْوتُُهْم أَْو َتحْرِيُر َرقَبٍَة
وقال عليه ، ٢متفق عليه". إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال أتيت الذي هو خري وحتللتها

. ٣متفق عليه". إذا حلف أحدكم على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه: "السالم
فإذا . ٤" ا خريا منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينكإذا حلفت على ميني فرأيت غريه: "وقال لعبد الرمحن

: وكذلك إن حلف ليفعلنه يف وقت فلم يفعله فيه كقوله، حلف أن ال يفعل شيئا ففعله فقد حنث ولزمته الكفارة
اليمني اليت : قال ابن عبد الرب. ألصومن غدا فلم يصم حنث ولزمه الكفارة ال خالف يف هذا بني فقهاء األمصار

  .الكفارة بإمجاع املسلمني هي اليمني على املستقبل من األفعالفيها 
فال حينث إن فعله " متصال بيمينه"أو ألفعلن إن شاء اهللا " إن شاء اهللا"ال فعلت " يقول"يستثين فـ " إال أن: "مسألة

رواه أبو داود من ". إن شاء اهللا فقد اسثتىن: من حلف على ميني فقال: "أو مل يفعله لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .٥حديث ابن عمر
  ـــــــ



  .٨٩اآلية : سورة املائدة - ١
  .٩حديث رقم : ومسلم يف األميان. ٦٦٢١حديث رقم : رواه البخاري يف األميان - ٢
  .١٧حديث رقم : ومسلم يف األميان. ٦٦٢٢حديث رقم : رواه البخاري يف األميان - ٣
  .١٩حديث رقم : رواه مسلم يف األميان - ٤
  .٣٢٦١حديث رقم : رواه أبو داود يف األميان والنذور - ٥

وال كفارة يف احللف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن وال يف اليمني اجلارية على لسانه من 
  غري قصد إليها كقوله يف عرض حديثه ال واهللا

  ـــــــ
إن اهللا جتاوز : "لقوله عليه الصالة والسالم" سيا مل حينثوإن حلف أن ال يفعل شيئا ففعله مكرها أو نا: "مسألة

؛ وألن فعل املكره ال ينسب إليه فلم جتب عليه كفارة كما لو مل ١" ألميت عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
  .يفعله
على وذلك أن اليمني " وال كفارة يف احللف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن: "مسألة

ما هو فيه صادق فال كفارة فيه إمجاعا وما هو متعمد الكذب فيه فهي تسمى ميني : املاضي ينقسم ثالثة أقسام
، فيها الكفارة: وقال الشافعي رضي اهللا عنه، الغموس ألهنا تغمس صاحبها يف اإلمث وال كفارة فيها يف ظاهر املذهب

ولنا أهنا ميني غري ، الفة مع القصد فلزمته الكفارة كاملستقبلةوعن اإلمام أمحد مثله ألنه وجدت منه اليمني واملخ
منعقدة فال توجب كفارة كاللغو أو ميني على ماض فأشبه اللغو وبيان أهنا غري منعقدة أهنا ال توجب برا وال ميكن 

ترفع إمثها فال تشرع  وألهنا قارهنا ما ينافيها وهو احلنث فلم تنعقد كالنكاح إذا قارنه الرضاع وألن الكفارة ال، فيها
الكبائر اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين : "فيها بدليل أهنا كبرية فإنه يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

اإلشراك باهللا والفرار : مخس من الكبائر ال كفارة هلن: "وروي فيه ٢رواه البخاري". وقتل النفس واليمني الغموس
وال يصح ، ٣" ل املسلم بغري حق واحللف على ميني فاجرة يقتطع فيها مال امرئ مسلممن الزحف وهبت املؤمن وقت

قول : قال ابن املنذر. القياس على املستقبلة ألهنا ميني معمودة فتجب الكفارة يف حلها وهذه ال عقد هلا فال حل هلا
الكفارة إمنا جتب باحللف على فعل  يدل على أن" فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خري: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

: ما يظنه فيتبني خبالف ما ظنه فال كفارة فيها ألهنا من لغو اليمني واللغو نوعان: القسم الثالث. يفعله فيما يستقبله
هذه ال كفارة فيها ألهنا ميني غري منعقدة ألن احلنث مقارن هلا فأشبهت ميني الغموس وألنه غري قاصد : أحدمها

. وعن اإلمام أمحد أنه ليس من لغو اليمني وفيه الكفارة واملذهب األول ملا سبق، أشبه ما لو حنث ناسيااملخالفة ف
وقال ، "على لسانه من غري قصد إليها"أن حيلف بلسانه من غري أن يعقد عليها قلبه بل متر "من اللغو : النوع الثاين

هو كالم : "عليه وسلم قال يعين يف اللغو يف اليمني إن رسول اهللا صلى اهللا: قالت عائشة رضي اهللا عنها: عطاء
  .٤أخرجه أبو داود وروي". ال واهللا وبلى واهللا: الرجل يف بيته

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .٦٦٧٥حديث رقم : رواه البخاري يف األميان - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .٣٢٥٤حديث رقم : رواه أبو داود يف األميان - ٤



وال جتب الكفارة إال يف اليمني باهللا تعاىل أو اسم . }الَ يَُؤاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم{:  تعاىلوبلى واهللا لقول اهللا
من أمسائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكالمه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته إال يف النذر الذي 

  ،يقصد به اليمني فإن كفارته كفارة ميني
  ولو حلف هبذا كله والقرآن مجيعه فحنث أو كرر اليمني على

  ـــــــ
واحلديث الذي ال يعقد عليه القلب وألن ، أميان اللغو ما كان يف املراء واهلزل واملزاحة: عن عائشة موقوفا قالت

الَ {: اهللا سبحانهاللغو يف كالم العرب الكالم غري املعقود وهذا كذلك وإذا ثبت هذا فاللغو ال كفارة فيه لقول 
فجعل }، َعاُم َعَشَرِة َمَساِكَنيُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم َولَِكْن يَُؤاِخذُكُْم بَِما َعقَّدُْتُم الْأَْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِطْ

  .الكفارة لليمني اليت يؤاخذ هبا ونفي املؤاخذة باللغو فيلزم انتفاء الكفارة
وال جتب الكفارة إال يف اليمني باهللا تعاىل أو اسم من أمسائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكالمه وعزته ": مسألة

واهللا أو تاهللا أو باهللا : أمجع أهل العلم على أن من حلف باهللا عز وجل فقال" وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته
من : والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولونوكان مالك : قال ابن املنذر. فحنث أن عليه الكفارة

وكذلك إن أقسم بصفة من ، حلف باسم من أمساء اهللا عز وجل فحنث فعليه الكفارة وال نعلم يف ذلك اختالفا
يبطل ألنه حيتمل املعلوم قلنا : وقال أبو حنيفة يف قوله وعلم اهللا ال يكون ميينا، صفات ذات اهللا تعاىل يف قوهلم مجيعا

  .بقوله وقدرة اهللا فإنه حيتمل املقدور وقد سلموه
بأن -وذلك أنه مىت أخرج النذر خمرج اليمني " إال يف النذر الذي يقصد به اليمني فإن كفارته كفارة ميني: "مسألة

م إن كلمت زيدا فعلي احلج أو صدقة مايل أو صو: مينع نفسه أو غريه به شيئا أو حينث به على شيء مثل أن يقول
فهذا ميني حكمه أنه خمري بني الوفاء مبا حلف عليه فال يلزمه شيء وبني أن حينث فيتخري بني فعل املنذور -شهر 

ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب وال يتعلق عليه الوفاء به وإمنا يلزم نذر التربر على ما سبق يف باب ، وكفارة ميني
  .النذر
ألن الكفارة إمنا تلزم باحللف باهللا سبحانه حلرمة االسم " وال بصدقة مالهوقيل ال شيء عليه باحللف باحلج : "مسألة

وقال ، وهذا ما حلف باسم اهللا وال جيب ما مساه ألنه مل خيرجه خمرج القربة وإمنا التزمه على طريق العقوبة فال يلزمه
 صلى اهللا عليه وسلم مسعت رسول اهللا: ولنا ما روي عن عمران بن حصني قال، يلزمه كنذر التربر: أبو حنيفة

: وعن عائشة رضي اهللا عنها. وسعيد بن منصور، أخرجه اجلوزجاين". ال نذر يف غضب وكفارته كفارة ميني: "يقول
  من حلف باملشي أو اهلدي أو جعل ماله يف سبيل اهللا عز وجل: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  واحدة مل يلزمه أكثر من كفارةأو حلف على أشياء بيمني ، شيء واحد قبل التكفري
  ـــــــ

؛ وألنه قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة "أو يف املساكني أو يف رتاج الكعبة فكفارته كفارة ميني
وزينب بنت أم سلمة رضي اهللا عنهم أمجعني وال خمالف هلم يف عصرهم نعلمه فكان إمجاعا؛ وألنه ميني فيدخل يف 

ودليل أنه ميني أنه يسمى بذلك ويسمى }، ؤَاِخذُكُْم بَِما َعقَّْدُتُم الْأَْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعشََرِة َمَساكَِنيوَلَِكْن ُي{: قوله
قائله حالفا وفارق نذر التربر فإنه مل خيرجه خمرج اليمني وإمنا قصد به التقرب وها هنا خرج خمرج اليمني فأشبهها 

وعن أمحد يتعني عليه الكفارة وال جيزيه الوفاء بنذره ، ه فخريناه بني الوفاء به والكفارةمن وجه وأشبه النذر من وج
ألهنا ميني واألول أوىل؛ ألنه مجع الصيغتني فيجب العمل هبما واخلروج من عهدته مبا خيرج به عن عهدة كل واحد 



  .منهما
عه فحنث أو كرر اليمني على شيء واحد قبل والقرآن مجي"يعىن بأمساء اهللا وصفاته " لو حلف هبذا كله: "مسألة

أما إذا حلف باهللا وصفاته كلها أو ". مل يلزمه أكثر من كفارة] "فحنث" [التكفري أو حلف على أشياء بيمني واحدة
مث حنث فليس عليه " واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون قريشا: "كرر اليمني على شيء واحد مثل قوله عليه السالم

عليه كفارات إذا كررت اليمني إال أن يقصد التأكيد ألن أسباب : وقال أصحاب الرأي، واحدةإال كفارة 
الكفارات تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل وإتالف صيد احلرم؛ وألن اليمني الثانية مثل األوىل فتقتضي ما تقتضيه 

: صل بقوله عليه السالمولنا أهنا أسباب كفارات من جنس فتداخلت كاحلدود من جنس واحد وقد ثبت األ
وألن الثانية ال تفيد إال ما أفادته األوىل فلم جيب أكثر من كفارة كما لو قصد التأكيد ، "احلدود كفارات ألهلها"

  .وقياسهم ينتقض مبا إذا قصد التأكيد
روي ذلك ، وعنه يلزمه لكل آية كفارة، وأما إذا حلف بالقرآن مجيعه فحنث فعليه كفارة واحدة نص عليه: مسألة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال اإلمام أمحد ال أعلم شيئا يدفعه وعن جماهد قال، عن ابن مسعود رضي اهللا عنه
رواه األثرم ووجه ". من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة ميني فمن شاء بر ومن شاء فجر: "وسلم

وهذه ميني فتدخل يف عموم اآلية }، قَّدُْتُم الْأَْيَمانَ فَكَفَّاَرُتهُ إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساِكَنيوَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما َع{: األوىل قوله
وألهنا ميني فلم توجب أكثر من كفارة كسائر األميان؛ وألن إجياب كفارات بعدد اآليات يفضي إىل منع احلالف من 

َوالَ َتْجَعلُوا اللََّه عُْرَضةً ِلأَْيمَانِكُْم أَنْ َتَبرُّوا {: ن ذلك بقولهالرب والتقوى واإلصالح بني الناس وقد هنى اهللا سبحانه ع
، وألن احلالف بصفات اهللا كلها وتكرار اليمني باهللا سبحانه ال يوجب أكثر من ١} َوَتتَّقُوا وَُتْصِلحُوا َبْيَن النَّاسِ

  كفارة فاحللف
  ـــــــ

  .٢٢٤اآلية : سورة البقرة - ١

ومن تأول يف ميينه فله تأويله إال أن يكون ظاملا فال ينفعه تأويله ، نا على شيء فعليه لكل ميني كفارهتاوإن حلف أميا
  ".ميينك على ما يصدقك به صاحبك: "لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
ن املنصوص عنه لكل بصفة واحدة من صفاته أوىل أن جتزيه كفارة وحيمل كالم أمحد على الندب ال على اإلجياب فإ

آية كفارة فإن مل ميكنه فكفارة واحدة ورده إىل واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غري واجب واهللا 
وحديث جماهد مرسل وقول ابن مسعود حيمل على االختيار واالحتياط لكالم اهللا سبحانه واملبالغة يف تعظيمه ، أعلم
  .الغري
واهللا ال أكلت وال : ألهنا ميني واحدة كقوله" بيمني واحدة مل يلزمه أكثر من كفارةوإن حلف على أشياء : "مسألة

  .وإن حنث يف جنس احنلت يف اجلميع ولزمته الكفارة وال نعلم يف هذا خالفا، شربت وال لبست
لكل ميني فعليه "واهللا ال أكلت وال شربت وال لبست فحنث يف اجلميع : أشياء فقال" وإن حلف أميانا على: "مسألة
قال . جتزيه كفارة واحدة نقلها ابن منصور عن اإلمام أمحد: وقال أبو بكر، نص عليه يف رواية املروذي" كفارهتا
ما نقله املروذي عن أمحد قول أول أليب عبد اهللا ومذهبه أن كفارة واحدة : قال أبو بكر. وهي الصحيحة: القاضي

دود من جنس واحد إذا اختلفت حماهلا بأن يسرق من مجاعة أو جتزيه ألهنا كفارات من جنس واحد فتداخلت كاحل
ولنا أهنا أميان ال حينث يف إحداهن باحلنث يف األخرى فلم تكفر إحداها بكفارة األخرى كما لو كفر ، يزين بنساء



حنث يف عن إحداها قبل احلنث يف األخرى كاألميان املختلفة الكفارة وهذا فارق االميان على شيء واحد فإنه مىت 
إحداها كان حنثا يف األخرى فلما كان احلنث واحدا كانت الكفارة واحدة وها هنا احلنث متعدد فكانت الكفارة 

  .متعددة
ميينك على ما : "لقوله عليه السالم" ومن تأول يف ميينه فله تأويله إال أن يكون ظاملا فال ينفعه تأويله: "مسألة

يقصد بكالمه حمتمال خيالف ظاهره حنو أن حيلف أن هذا أخي ويعين به  ومعىن التأويل أن. ١" يصدقك به صاحبك
أو يقول ، وال ذكرته يعين ما قطعت ذكره، وما رأيت فالنا يعين ما ضربت برئته، أنه أخوه يف اإلسالم أو املشاهبة

ه فهو تأويل ألنه فهذا وأشباهه إذا عناه بيمين، ونسائي طوالق يعين أقاربه دون زوجاته، جواري أحرار يعين سفنه
  أحدها أن يكون: خالف الظاهر فال خيلو احلالف من ثالثة أحوال

  ـــــــ
  .٣٢٥٥حديث رقم : رواه أبو يف األميان - ١

..............................................................................  
  ـــــــ

ه لظلمه أو ضره أو خياف على مسلم من ظامل فيحلف عنه مظلوما مثل أن يستحلفه سلطان على شيء لو صدق عند
أن يكون احلالف ظاملا : الثاين. يعين سعة". إن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب: "فهذا له تأويله لقوله عليه السالم

 صلى كالذي يستحلفه احلاكم فهذا ينصرف ميينه إىل ظاهر اللفظ وال ينفعه تأويله ملا روى أبو هريرة أن رسول اهللا
ولو ساغ ذلك للظامل لكان وسيلة إىل ، رواه أبو داود". ميينك على ما يصدقك به صاحبك: "اهللا عليه وسلم قال

فإذا ساغ له ، جحد احلقوق ألن مقصود اليمني ختويف احلالف لريتدع عن اجلحود خوفا من عاقبة اليمني الكاذبة
مل يكن ظاملا وال مظلوما فظاهر كالم اإلمام أمحد له :ثالثال. التأويل انتفى ذلك وصار وسيلة إىل إبطال احلقوق

وقد كان النيب ، تأويله؛ ألنه عين بكالمه ما حيتمله على وجه مل يتضمن إبطال حق أحد فجاز كما لو كان مظلوما
  .صلى اهللا عليه وسلم ميزح وال يقول إال حقا

  باب جامع األميان
  ويرجع فيها إىل النية فيما حيتمله اللفظ

  ـــــــ
  باب جامع األميان

فاملوافق للظاهر هو أن ، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو خمالفا له" ويرجع فيها إىل النية فيما حيتمله اللفظ"
أحدها أن ينوي بالعام : مثل أن ينوي باللفظ العام العموم واملخالف يتنوع أنواعا] األصلي[ينوي باللفظ موضوعه 

لف ال يأكل حلما وال فاكهة ويريد حلما بعينه أو فاكهة بعينها ومثل أن حيلف ال كلمت رجال اخلاص مثل أن حي
ومنه أن حيلف على ترك شيء مطلقا ويريد وقتا ، ويريد رجال بعينه أو ال يتغدى يريد غداء بعينه اختصت ميينه بت

العطش يريد قطع املنة فتتناول ميينه كل ما  أن ينوي باخلاص العام مثل أن حيلف ال أشرب له املاء من: والثاين. بعينه
فيه منة فإنه شائع يف الكالم التنيه باألدىن على ما فوقه وباألعلى على ما دونه فإذا نبه بشرب املاء يف حال العطش 
على اجتناب كل نفع يصل إليه منه ومينت به عليه كان صحيحا فإن مل يكن له نية رجع إىل سبب اليمني وما هيجها 



ال عربة بالنية والسبب فيما خيالف اللفظ ألن احلنث خمالفة ما : وقال الشافعي رضي اهللا عنه، ه دال على النيةألن
عقد عليه اليمني واليمني لفظه ولو أحنثناه على ما نواه ألحنثناه على ما نوى ال على ما حلف؛ وألن اليمني ال تنعقد 

َما {: نه شائع يف كالم العرب التعبري باخلاص عن العام بدليل قولهبالنية وكذلك ال حينث مبخالفته ما نواه ولنا أ
  والقطمري لفافة، ٣} فَإِذاً ال يُْؤُتونَ النَّاَس َنقِرياً، {٢} َوال ُيظْلَُمونَ فَِتيالً، {١} َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ
  ـــــــ

  .١٣اآلية : سورة فاطر - ١
  .٤٩اآلية : سورة النساء - ٢
  .٥٣اآلية : ساءسورة الن - ٣

وإن حلف ال يشرب له ، فإذا حلف ال يكلم رجال يريد واحدا بعينه أو ال يتغدى يريد غداء بعينه اختصت ميينه به
وإن حلف ال يلبس ثوبا من غزهلا يريد قطع منتها فباعه ، املاء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منة

  دا يريد أن ال يتجاوزه فقضاه اليوم مل حينثوإن حلف ليقضينه حقه غ، وانتفع بثمنه حنث
  ـــــــ

  :وقال احلطيئة، ومل يرد ذلك بعينه بل نفي كل شيء، والنقري النقرة يف ظهرها، النواة والفتيل ما يف شقها
  وال يظلمون الناس حبة خردل

فظه؛ وألننا أمجعنا على فقد نوى بكالمه ما حيتمله فيحنث كما لو ل، يريد ال يظلمون الناس شيئا وإذا كان سائغا
إمنا : "وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، صحة التأويل يف اليمني لغري الظامل وهو إرادة ما الظاهر خالفه وهذا مثله

فيدخل فيه ما اختلفنا فيه وألن الشارع قد ينص على احلكم يف صورة خاصة ملعىن فيثبت ، ١" لكل امرئ ما نوى
املعىن وال يقف على لفظه كتنصيصه على حترمي الربا يف األعيان الستة فثبت التحرمي فيما احلكم يف كل ما وجد فيه 

  .وجد فيه معناها كذلك يف كالم اآلدمي
وإن "كما ذكرنا " فإذا حلف ال يكلم رجال يريد واحدا بعينه أو ال يتغدى يريد غداء بعينه اختصت ميينه به: "مسألة

ألن مبىن األميان على النية ال على اللفظ " ريد قطع منته حنث بكل ما فيه منةحلف ال يشرب له املاء من العطش ي
  .ونيته قطع املنة فيحنث بكل ما فيه منة

  .لذلك" وإن حلف ال يلبس ثوبا من غزهلا يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث: "مسألة
اعتبارا بنيته؛ ألن مقتضى هذه " مل حينث وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن ال يتجاوزه فقضاه اليوم: "مسألة

اليمني تعجيل القضاء قبل خروج الغد فإذا قضاه قبله فقد قضاه قبل خروج الغد وزاده خريا؛ وألننا قد بينا أن مبىن 
ع األميان على النية وهذا نوى بيمينه أن ال جياوز الغد فتعلقت ميينه هبذا املعىن كما لو صرح به فإن مل يكن له نية رج

فإن كانت تقتضي التعجيل فهو كما لو نواه وإن مل يكن له نية وال سبب فظاهر كالم ] وما هيجها[إىل سبب اليمني 
فلو حلف ليصومن شعبان فصام رجبا مل يرب ولو ، اخلرقي أنه ال يرب إال بقضائه يف الغد خاصة وهكذا يف سائر األميان

رب وإن أكل بعضه اليوم وبعضه غدا مل يرب؛ ألن اليمني يف اإلثبات ال حلف ليأكلن هذا الطعام يف غد فأكله اليوم مل ي
  .يرب فيها إال جبميع احمللوف عليه فترك أكل بعضه إىل الغد كترك مجيعه إال أن ينوي بيمينه أن ال جياوز ذلك الوقت

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١



أراد أن ال ينقصه عن مائة وإن حلف ليتزوجن على  وإن حلف ال يبيع ثوبه إال مبائة فباعه بأكثر منها مل حينث إذا
وإن حلف ، وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها مل يرب إال بضرب يؤملها، امرأته يريد غيظها مل يرب إال بتزوج يغيظها به

فإن عدمت النية رجع إىل سبب اليمني وما هيجها ، ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضرهبا ضربة واحدة مل يرب
فإن عدم ذلك محلت ميينه على ظاهر لفظه فإن كان له عرف شرعي كالصالة ، مقام نيته لداللته عليها فيقوم

ولو حلف ال يبيع فباع بيعا فاسدا مل حينث إال أن يضيفه إىل ما ال يصح ، والزكاة محلت ميينه عليه وتناولت صحيحه
  رف شرعي وكان لهوإن مل يكن له ع، بيعه كاحلر واخلمر فتتناول ميينه صورة البيع

  ـــــــ
  .لذلك" وإن حلف ال يبيع ثوبه إال مبائة فباعه بأكثر منها مل حينث إذا كان أراد أن ال ينقصه عن مائة: "مسألة
  .ملا سبق" وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها مل يرب إال بتزوج يغيظها به: "مسألة
  .ألنه قصد ذلك وبىن األميان على القصد والنية" إال بضرب يؤملهاوإن حلف ليضربنها يريد تأليمها مل يرب : "مسألة
؛ ألنه ال يفهم من ضرب عشرة "وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضرهبا هبا ضربة واحدة مل يرب: "مسألة

أسواط إال عشر ضربات متفرقات فيجب أن حتمل اليمني عليه؛ وألن السوط آلة أقيم مقام املصدر وانتصب 
فَاْجِلُدوُهمْ ثََمانِنيَ {: وكذلك ملا قال اهللا سبحانه وتعاىل، ألضربن عشر ضربات بسوط: صابه فمعىن كالمهانت

فإن : } َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثاً فَاْضرِبْ بِِه َوال َتْحَنثْ{: وأما قوله سبحانه، مل جيزه ضربة واحدة بثمانني سوطا}، َجلْدَةً
وكذلك املريض الذي خياف عليه التلف ، سالم ورخص له وهلذا امنت عليهاهللا سبحانه خص هبا أيوب عليه ال

  .أرخص له
يعين عدم " فإن عدمت النية رجع إىل سبب اليمني وما هيجها فيقوم مقام نيته لداللته عليها فإن عدم ذلك: "مسألة

ميني احلالف على  وموضوع لغوي محلت" فإن كان له عرف شرعي"اللفظ " محلت على ظاهر"السبب والنية مجيعا 
  .الشرعي دون اللغوي كالصالة والصوم والزكاة واحلج وهذا ال نعلم فيه خالفا

ألن اليمني تتعلق بالبيع " فلو حلف ال يبيع فباع بيعا فاسدا مل حينث"وتتناول اليمني الصحيح دون الفاسد : مسألة
  ".ر واخلمر فتتناول ميينه صورة البيعإال أن يضيفه إىل ما ال يصح بيعه كاحل"الشرعي والفاسد ليس بشرعي 

  وإن مل يكن له عرف شرعي وكان له عرف يف العادة كالدابة والظعينة محلت: "مسألة

عرف يف العادة كالرواية والظعينة محلت ميينه عليه فلو حلف ال يركب دابة فيمينه على اخليل والبغال واحلمري وإن 
، وإن حلف ال يطأ امرأته حنث جبماعها، والشواء هو اللحم املشوي، حلف ال يشم الرحيان فيمينه على الفارسي

وإن حلف ال يأكل حلما وال رأسا وال بيضا فيمينه على كل حلم ، وإن حلف ال يطأ دارا حنث بدخوهلا كيفما كان
  واألدم كل ما جرت العادة بأكل اخلبز، ورأس كل حيوان وبيضه

  ـــــــ
ألن الدابة اسم " فلو حلف ال يركب دابة فيمينه على اخليل والبغال واحلمري"ذلك ألن الظاهر أنه أراد " ميينه عليه
  .لذلك عرفا

  .ألنه امسه يف العرف" حلف ال يشم الرحيان فيمينه على الفارسي"إن " و: "مسألة
  .وإن أكل بيضا مشويا مل حينث لذلك" وإن حلف ال يأكل شواء فأكل حلما مشويا حنث: "مسأله
وإن حلف ال يطأ دار "، ألن الوطء العريف يف الزوجة هو اجلماع" لف ال يطأ امرأته حنث جبماعهاوإن ح: "مسألة

  .ملا ذكرناه" كيف ما كان"و ، ماشيا وراكبا" أخيه حنث بدخوهلا



ألن لفظه عام " وإن حلف ال يأكل حلما وال رأسا وال بيضا فيمينه على كل حلم ورأس كل حيوان وبيضه: "مسألة
ال حينث بأكل حلم السمك إال : وقال ابن أيب موسى يف اإلرشاد، أن يكون له نية فيقتصر على ما نواه يف ذلك إال

أن ينويه بيمينه ألنه ال ينصرف إليه إطالق اسم اللحم فإنه لو أمر وكيله أن يشتري له حلما فاشترى مسكا مل يلزمه 
كا فلم يتعلق به احلنث عند اإلطالق كما لو حلف وإمنا أكلت مس، ويصح أن ينفي عنه االسم فيقول ما أكلت حلما
ولنا قول ، وقد مساها اهللا تعاىل سقفا حمفوظا ألنه جماز كذا ها هنا، ال يقعد حتت سقف ال حينث بقعوده حتت السماء

َوِمْن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحماً {: وقال تعاىل، ١} َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر لَِتأْكُلُوا ِمْنُه لَْحماً طَرِّياً{: اهللا سبحانه وتعاىل
وما ذكروه يبطل بلحم العصافري وصغار الطري فإنه حلم ، ؛ وألنه من جسم حيوان فكان حلما كسائر اللحم٢} طَرِيّاً

وأما السماء فإن احلالف ال يقعد حتت ، مع ما ذكروه ودعوى اجملاز حتتاج إىل دليل واألصل يف اإلطالق احلقيقة
  .التحرز من القعود حتته فلم يكن مراده بيمينه خبالف ما حنن فيه سقف ال ميكنه

". كاللحم والبيض وامللح واجلنب والزيتون: واألدم كل ما جرت العادة بأكل اخلبز به من مائع وجامد: "مسألة
  ما ال يصطبغ به ليس بأدم ألن كل واحد منهما: وقال أبو حنيفة
  ـــــــ

  .١٤اآلية : سورة النحل - ١
  .١٢اآلية : سورة فاطر - ٢

وإن حلف ال يسكن دارا تناول ما يسمى سكىن فإن ، به من مانع وجامد كاللحم والبيض وامللح واجلنب والزيتون
كان ساكنا هبا فأقام بعد ما أمكنه اخلروج منها حنث وإن قام لنقل قماشه أو كان ليال فأقام حىت يصبح أو خاف 

  .على نفسه فأقام حىت أمن مل حينث
  ـــــــ

وألنه يؤتدم به عادة أشبه ما يصطبغ ". سيد اإلدام اللحم: "يرفع إىل الفم مفردا ولنا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
فإن أكل ملحا فقد توقف اإلمام ، وال عربة برفعه مفردا ألهنما جيتمعان يف املضغ والبلع الذي هو حقيقة األكل، بت

  .اخلبز حنث إن أكله مع: وقال القاضي، أمحد عنه
" وإن حلف ال يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا فإن كان ساكنا هبا فأقام بعدما أمكنه اخلروج منها حنث: "مسألة

سكنت هذه الدار شهرا كما يقول : ألن استدامة السكىن كابتدائها يف وقوع اسم السكىن عليها أال تراه يقول
  .لبست هذا الثوب شهرا

ألن االنتقال ال يكون إال باألهل واملال فيحتاج إىل أن ينقل ذلك " قماشه مل حينث"حله و ر" وإن أقام لنقل: "مسألة
معه حىت يكون منتقال وعن زفر أنه حينث وإن انتقل يف احلال ألنه ال بد أن يكون ساكنا عقيب ميينه ولو حلظة 

يراد باليمني؛ وألنه ترك والتارك ال  فيحنث هبا وليس بصحيح فإن ما ال ميكن االحتراز منه ال تقع اليمني عليه وال
  .يسمى ساكنا

حينث ولنا أن االنتقال إمنا يكون باألهل واملال فال : وقال الشافعي، وإن أقام لنقل قماشه وأهله مل حينث: مسألة
  .ميكنه التحرز من هذه اإلقامة فال تقع اليمني عليها

يف طلب النقلة ينتظر زاول املانع منها " فأقام"أو ماله  "كان ليال فأقام حىت يصبح أو خاف على نفسه"وإن : مسألة
  .وإن مكث أياما وليايل ألن إقامته لدفع الضرر وانتظار اإلمكان ال للسكىن، "مل حينث"



  باب كفارة اليمني
  إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُمْ أَْو ِكْسوَُتُهْم أَْو{: وكفارهتا

  ـــــــ
  باب كفارة اليمني

َيجِْد فَِصَيامُ  إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُمْ أَْو ِكْسوَُتُهْم أَوْ َتْحرِيرُ َرقََبٍة فََمْن لَْم{وكفارهتا "
م وإن شاء كسا وإن شاء أعتق أي ذلك فعل أمجع املسلمون على أن احلانث يف ميينه باخليار إن شاء أطع}، ثَالثَِة أَيَّامٍ

ال {: وهى للتخيري قال اهللا سبحانه" أو"، أجزأه؛ ألن اهللا سبحانه عطف هذه اخلصال بعضها على بعض حبرف
  طَْعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْنُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم َولَِكْن يَُؤاِخذُكُْم بَِما َعقَّدُْتُم الْأَْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِ

  .}َتْحرِيُر َرقََبٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ
  ـــــــ

والواجب يف اإلطعام إطعام عشرة مساكني لنص اهللا }، أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو َتحْرِيُر َرقَبٍَة
أن يكونوا مساكني وهم الصنف الذي يدفع إليهم يف : األول: عترب فيهم أربعة شروطسبحانه على عددهم وي

وأن يكونوا أحرارا واختار الشريف أبو جعفر دفعها إىل املكاتب ، والفقري داخل فيهم ألنه مسكني وزيادة، الزكاة
املساكني فيدل على أنه ليس ألنه ممن جيوز دفع الزكاة إليه ولنا أن اهللا سبحانه عده صنفا يف الزكاة غري صنف 

والكفارة إمنا هي للمساكني بدليل اآلية وألن املسكني يدفع إليه لتتم كفايته واملكاتب إمنا يأخذ لفكاك ، مبسكني
وخيالف الزكاة فإهنا تدفع إىل الغين ، رقبته ما كفايته فإهنا حاصلة بكسبه فإن عجز رجع إىل سيده فاستغىن بإنفاقه

جيوز دفعها إىل أهل : وقال أصحاب الرأي، ويشترط أن يكونوا مسلمني فال جيوز صرفها إىل كافروالكفارة خبالفها 
وخرج أبو اخلطاب وجها لذلك ولنا أهنم كفار فلم جيز إعطاوهم كمستأمين أهل ، الذمة لدخوهلم يف اسم املساكني

ا الطعام فإن كان طفال مل يأكل مل جيز أن يكونوا قد أكلو: الشرط الرابع. واآلية خمصوصة هبذا فنقيس عليه، احلرب
هذا قول : قال أبو اخلطاب. وعنه ال يشترط ذلك، الدفع إليه يف ظاهر كالم اخلرقي وهي إحدى الروايتني عن أمحد

وهذا يقتضي }، إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساكَِني{: أكثر الفقهاء ألنه حر مسلم حمتاج فأشبه من يطعم ولنا قوله عز وجل
فإذا مل تعترب حقيقة األكل وجب اعتبار مظنته وال تتحقق مظنة األكل ممن مل يطعم؛ وألنه لو كان املقصود أكلهم له 

وهذا يقيد ما ذكروه فإذا اجتمعت هذه األوصاف جاز الدفع إليه ، دفع حاجته جاز دفع القيمة ومل يتعني اإلطعام
  .غري أن احملجور يقبض له وليه

واملخرج يف الكفارة ، ن حنطة أو دقيق أو رطالن من خبز أو مدان مترا أو شعرياويطعم لكل مسكني مد م": فصل"
إحدامها جيزئه لقوله : ما جيزئ يف الفطرة وهو الرب والشعري والتمر والزبيب قياسا هلا عليها ويف اخلبز روايتان

ال جيزئه ألنه خرج عن حال الكمال واألخرى ، ومن أخرج اخلبز فقد أطعم، ١} فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسكِيناً{: سبحانه
لكل مسكني رطل خبز ألن الغالب : وقال اخلرقي، فأشبه اهلريسة فإن قلنا جيزئه اعترب أن يكون من مدبر فصاعدا

أهنا تكون إال من مد أو أكثر وال جيزئ من الرب أقل من مد وال من غريه أقل من مدين؛ ملا روى اإلمام أمحد بإسناده 
جاءت امرأة من بين بياضة بنصف وسق شعري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : دين قالعن أيب يزيد امل

  .وهذا نص، ٢" أطعم هذا فإن مدي شعري مكان مدبر: "للمظاهر
  .اآلية. }فََمْن لَْم َيجِْد فَصَِياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ{: مسألة



  ـــــــ
  .٤اآلية : سورة اجملادلة - ١
  .٦/٤١٠، ٤/٣٧سند رواه أمحد يف امل - ٢

من حلف على ميني : "وهو خمري بني تقدمي الكفارة على احلنث أو تأخريها عنه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، "فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه: "وروي". فرأى غريها خريا منها فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خري

وجيزئه أن يطعم مخسة مساكني ويكسو ، للرجل ثوب وللمرأة درع ومخار: وجيزئه يف الكسوة ما جتوز الصالة فيه
  مخسة

  ـــــــ
من حلف على ميني فرأى : "لقوله عليه السالم" وهو خمري بني تقدمي الكفارة على احلنث وتأخريها عنه: "مسألة

متفق ". ليكفر عن ميينهفليأت الذي هو خري و: "وروي". غريها خريا منها فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خريا
  .١عليه
جيزيه أول ما يقع : وقال الشافعي" للرجل ثوب وللمرأة درع ومخار: وجيزيه يف الكسوة ما جتوز الصالة فيه: "مسألة

ويف القلنسوة وجهان ألن ذلك يقع عليه اسم الكسوة ، عليه االسم من سراويل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة
ولنا أن الكسوة أحد أنواع الكفارة فلم جيزئ فيه ما يقع عليه االسم كاإلطعام ، صالةفأشبه ما جيزئ يف ال

وكذلك البس السراويل أو مئزر وحده يسمى ، واإلعتاق؛ وألن الالبس ما ال يستر عورته يسمى عريانا ال مكتسيا
ا فإذا كسا امرأة أعطاها إذا ثبت هذ، فوجب أن ال جيزيه؛ وألنه مصروف إىل املساكني فيقدر كاإلطعام، عريانا

درعا ومخارا؛ ألنه أقل ما جيزئها الصالة فيه وإن كسا الرجل أجزأه قميص أو ثوب يستر عورته به وجيعل على 
عاتقه منه شيئا أو ثوبني يأتزر بأحدمها وجيعل اآلخر على عاتقه وال جيزيه مئزر وحده وال سراويل وحده؛ لقوله عليه 

  .٢" ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ال يصلي أحدكم يف: "السالم
فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعامُ {: وعند الشافعي ال جيزئه لقوله سبحانه" وجيزئه أن يطعم مخسة مساكني ويكسو مخسة: "مسألة

د هذه اخلصال فوجه احلجة أنه جعل الكفارة أح}، َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُمْ أَْو ِكْسوَُتُهْم
أن اقتصاره على هذه الثالث يدل على احنصار لتكفري فيها وما ذكرمتوه قسم : الثاين. الثالث ومل يأت بواحدة منها

ولنا أنه أخرج من جنس املنصوص عليه بعدة العدد الواجب ، رابع وألنه نوع من التكفري فلم جيز تبعيضه كالعتق
حد من النوعني يقوم مقام صاحبه يف مجيع العدد فقام مقامه يف بعضه فأجزأ كما لو أخرجه من جنس؛ وألن كل وا

كالتيمم ملا جاز أن يقوم مقام املاء يف مجيع البدن يف اجلنابة جاز يف بعضه يف طهارة احلدث وفيما إذا كان بعض بدنه 
جة وتنوعهما من جرحيا وبعضه صحيحا؛ وألن معىن الطعام والكسوة متقارب إذ القصد منها سد اخللة ودفع احلا

  حيث كوهنما يف اإلطعام إشباع اجلوعة ويف الكسوة ستر العورة وال مينع
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .سبق خترجيه - ٢

وال يكفر العبد إال بالصيام ويكفر ، ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم مخسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين مل جيزه
  ن مؤنته ومؤنةبالصوم من مل جيد ما يكفر به فاضال ع



  ـــــــ
وأما اآلية ، اإلجزاء يف الكفارة امللفقة منهما كما لو كان أحد الفقريين حمتاجا إىل ستر العورة واآلخر إىل االستدفاء
وهذا ، فإهنا تدل مبعناها على ما ذكرناه وألهنا دلت على أنه خمري يف كل فقري من العشرة بني أن يطعمه أو يكسو

صري كما يتخري يف فداء الصيد احلرمي بني أن يفديه بالنظري أو يقوم النظري بدراهم فيشتري هبا يقتضي ما ذكرناه وي
  .طعاما فيتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما فلو صام عن بعض األمداد وأطعم بعضا جاز كذا ها هنا

تلف متباين إذ كان مل جيزئه ألن مقصودمها خم" ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم مخسة مساكني أو كساهم: "مسألة
القصد من العتق تكميل األحكام أو ختليصه من الرق والقصد من اإلطعام والكسوة سد اخللة وإبقاء النفس بدفع 

فكملت الكفارة ، املسغبة يف اإلطعام ودفع ضرر احلر والربد يف الكسوة فلتقارب معنامها جرتا جمرى اجلنس الواحد
دمها ولتباعد مقصد العتق منهما ومباينته هلما مل جير معهما جمرى اجلنس من أحدمها باآلخر ولذلك سوى بني عد

  .ولذلك خالف عدده عددمها فلم يكمل به أحدمها ولو يكمل هو بواحد منهما، الواحد
وهو اختيار أيب بكر ألن املقصود من العتق تكميل األحكام وال حيصل " أعتق نصف عبدين مل جيزه"وإن : مسألة

وألصحاب الشافعي قوالن كذلك ، هذا قول أكثرهم: قال الشريف. واملذهب أنه جيزي، صفنيذلك من إعتاق ن
  .إن كان نصف الرقبتني حرا أجزأ ألنه حيصل تكميل األحكام وإن كان رقيقا مل جيز ألنه مل حيصل: ومنهم من قال

الصيام يف الكفارة ألن ذلك فرض  ال خالف بني أهل العلم يف أن العبد جيزيه" وال يكفر العبد إال بالصيام: "مسألة
احلر املعسر وهو أحسن حاال من العبد فإنه ميلك يف اجلملة فلو أذن له سيده يف التكفري باملال مل يلزمه ألنه ليس 

وقال أصحابنا فيما إذا أذن له سيده يف ، مبالك ملا أذن له فيه وظاهر كالم اخلرقي أنه ال جيزيه التكفري بغري الصيام
، إحدامها جيوز تكفريه به ألنه بإذن سيده يصري قادرا على التكفري باملال فجاز له ذلك كاحلر: باملال روايتانالتكفري 

والرواية األخرى ال جيزيه ألنه ال ميلك املال فيكون تكفريه بغري ماله فلم يصح كما لو أعتق احلر عبد غريه عن 
ن أذن له سيده ألن فرضه الصيام فلم يلزمه غريه كما لو أذن وإ، كفارته وعلى الروايتني ال يلزمه التكفري باملال

  .موسر حلر معسر يف التكفري من ماله
  ويكفر بالصوم من مل جيد ما يكفر به فاضال عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء: "مسألة

ضاعة خيتل عياله وقضاء دينه وال يلزمه أن يبيع يف ذلك شيئا حيتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وب
ومن أيسر بعد شروعه يف الصوم مل يلزمه االنتقال عنه ومن مل جيد إال مسكينا واحدا ردد عليه ، رحبها احملتاج إليه

  عشرة أيام
  ـــــــ

فََمْن لَمْ {: من كان له األخذ من الزكاة حلاجته فله الصيام ألنه فقري ولنا ظاهر قوله سبحانه: قال الشافعي". دينه
ن مل جيد ما يكفر به فاضال عن مؤنته ومؤنة عياله فليس بواجد وألنه حق ال يزيد بزيادة املال فاعترب فيه وم}، َيجِْد

الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كصدقة الفطر فإن ملك ما يكفر به وعليه دين مثله وهو مطالب به فال 
، ان مطالبا به وجب تقدميه كتقدميه على زكاة الفطروالكفارة حق اهللا سبحانه فإذا ك، كفارة عليه؛ ألنه حق آدمي

إحدامها ال جيب لذلك واألخرى جيب ألنه ال يعترب فيها قدر من : وإن مل يكن مطالبا به فكالم أمحد يقتضي روايتني
  .املال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر

ألن " وبضاعة خيتل رحبها احملتاج إليه وال يلزمه أن يبيع يف ذلك شيئا من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية: "مسألة
الكفارة إمنا جتب فيما يفضل عن حاجته األصلية وهذا من حوائجه األصلية فال يلزمه بيع شيء من ذلك ألنه يضر 



  .١" ال ضرر وال ضرار: "وقد قال عليه السالم، به كثريا
ل ال يبطل بالقدرة عن املبدل فلم يلزمه ألنه بد" ومن أيسر بعد شروعه يف الصوم مل يلزمه االنتقال عنه: "مسألة

والدليل على أن البدل ال ، الرجوع إليه كما لو قدر على اهلدي يف صوم السبعة األيام فإنه ال خيرج بغري خالف
  .يبطل ها هنها أن البدل الصوم والصوم صحيح مع قدرته اتفاقا

إِطَْعامُ {: ه ال جيزيه إال كمال العدد لقوله سبحانهوعن" ومن مل جيد إال مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام: "مسألة
ودليل األوىل وأنه جيزي أن ترديد اإلطعام على الواحد يف ، ومن أطعم واحدا فما أطعم عشرة}، َعَشَرِة َمَساكَِني

عناه عشرة أيام يف معىن إطعام عشرة ألنه قد دفع احلاجة يف عشرة أيام فأشبه ما لو أطعم كل يوم واحدا والشيء مب
  .وال جيتزئ هبا مع املقدرة على املبدالت كذا ها هنا، يقوم مقام وجوده بصورته يف املعىن

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١

  كتاب اجلنايات
  مدخل

...  
  كتاب اجلنايات

  العمد وهو أن يقتله جبرح: أحدها: القتل بغري حق ينقسم إىل ثالثة أقسام
  ـــــــ
  كتاب اجلنايات

أحدمها أن يضربه مبحدد وهو ما : احملض وهو نوعان" أحدها العمد: غري حق ينقسم ثالثة أقسامالقتل ب: "مسألة
يقطع به ويدخل يف البدن كالسيف والسكني والنشاب وما جيرح حبده وإن كان زجاجا أو خشبا أو قصبا فهذا كله 

فأما اجلرح الصغري كشرطة . مناهإذا جرح به جرحا كبريا فمات فهو قتل عمد ال خالف فيه بني أهل العلم فيما عل
فإن كان ذلك يف مقتل كالعني والفؤاد والصدغ فمات فهو عمد ألن : حجام أو غرزة بإبرة أو شوكة نظرت

فإن كان قد بالغ يف إدخاهلا : مقتل وإن كان يف غري مقتل نظرت، اإلصابة بذلك يف املقتل كاإلصابة بالسكني يف غري
إن غرزه هبا غرزا يسريا أو جرحه بالكبري جرحا لطيفا كشرطة احلجام فما دوهنا يف يف البدن فهو كاجلرح الكبري و

وإن مات يف احلال ففيه ، إن بقي فيها حىت مات ففيه القود ألن الظاهر أنه مات منه: غري مقتل فقال أصحابنا
صاص ألن احملدد ال يعترب فيه فيه الق: والثاين. ألن الظاهر أنه مل ميت منه: قال ابن حامد. أحدمها ال قصاص: وجهان

. غلبة ظن القتل به بدليل ما لو قطع أمنلته؛ وألن يف البدن مقاتل خفية وهذا له سراية ومور فأشبه اجلرح الكبري
أن يقتله مبا ليس مبحدد مبا يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهذا عمد موجب للقصاص : الثاين
وعنه يف مثقل احلالئل روايتان واحتجوا بقول النيب ، قود يف هذا إال أن يكون قتله بالنارال : وقال أبو حنيفة. أيضا

عمد "فسماه . ١" أال إن يف قتيل عمد اخلطأ قتيل السوط والعصا واحلجر مائة من اإلبل: "صلى اهللا عليه وسلم
ضبطه مبظنته وال ميكن ضبطه مبا  وأوجب فيه الدية دون القصاص؛ وألن العمد ال ميكن اعتباره بنفسه فيجب" اخلطأ

  يقتل غالبا ألن ذلك خيتلف وهو
  ـــــــ



باب ذكر االختالف على  -٣٢: و. ١حديث رقم : باب كم دية شبه العمد -٣١: رواه النسائي يف القسامة - ١
  .٤٦و ٣٦و  ٢/١١وأمحد يف املسند . ٢٦٢٧حديث رقم : وابن ماجه يف الديات. ١حديث رقم : خالد

غلب على الظن أنه يقتله كضربه مبثقل كبري أو تكريره بصغري أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو حتريقه أو أو فعل ي
تغريقه أو سقيه مسا أو الشهادة عليه زورا مبا يوجب قتله أو احلكم عليه به أو حنو هذا قاصدا عاملا بكون املقتول 

  آدميا معصوما فهذا
  ـــــــ

ا ال يقتل مثله غالبا كقطع شحمة أذنه وأمنلة وغرزة بإبرة فوجب ضبطه مستقصى مبا لو جرحه جرحا صغري
أن يهوديا قتل جارية على : وروى أنس بن مالك رضي اهللا عنه، ١} َوَمْن قُِتلَ َمظْلُوماً{: ولنا قوله سبحانه، باجلارح

قام رسول : بو هريرة قالوروى أ. ٢متفق عليه. أوضاح هلا حبجر فقتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني حجرين
؛ وألنه ٣متفق عليه". إما أن يود وإما أن يقاد: ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وأما احلديث فمحمول على املثقل الصغري ألنه ذكر العصا والسوط وقرن ، يقتل غالبا فوجب به القصاص كاحملدد
إذا ثبت هذا . وقوهلم ال ميكن ضبطه ممنوع وصغري احملدد قد تقدم الكالم فيه، الصغري به احلجر فدل على أنه أراد

فمن صور املسألة أن يضربه مبثقل كبري سواء كان من حديد كاللت والسندان واملطرقة أو حجر ثقيل أو خشبة 
يقتل غالبا ومنها أن يضربه كبرية أو يلقي عليه حائطا أو صخرة عظيمة أو ما أشبهه فيموت بذلك ففيه القود؛ ألنه 

مبثقل صغري أو يلكزه بيده فإن كان يف مقتل أو يف حال ضعف من املضروب حبيث تقتله تلك الضربة غالبا أو كرر 
ومنها أن يلقيه من شاهق كرأس ، الضرب حىت قتله أو عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات منه ففيه القود لذلك

أن مينع خروج نفسه إما أن جيعل يف عنقه خراطة مث يعلقه يف خشبة حبيث  ومنها، جبل أو حائط عال فهو عمد أيضا
يرتفع عن األرض فيختنق أو خينقه وهو على األرض بيده أو مبنديل أو حبل أو يغمه بوسادة أو شيء يضعه على فمه 

يف نار أو ماء ال ومنها أن يلقيه ، فإن فعله مدة ميوت فيها غالبا فمات فهو عمد وفيه القصاص، وأنفه مدة فيموت
، ميكنه التخلص من ذلك لكثرة املاء والنار أو ملنعه إياه من اخلروج أو لضعفه عن اخلروج فهو عمد يقتل غالبا

ومنها أن يشهد رجالن على رجل ، ومنها أن يسقيه مسا أو يطعمه قاتال فيموت به فهو عمد إذا كان مثله يقتل غالبا
رجعا واعترفا بتعمد القتل وجب عليهما القتل قصاصا؛ ألن رجلني شهدا عند مبا يوجب قتله فيقتل بشهادهتما مث 

لو علمت أنكما تعمدمتا لقطعت : علي رضي اهللا عنه على رجل أنه سرق فقطعه مث رجعا عن شهادهتما فقال علي
احلاكم على  ومنها إذا حكم، أيديكما وغرمهما دية يده؛ وألهنما توصال إىل قتله بسبب يقتل غالبا فأشبه املكره

  واخلالف، رجل بالقتل ظلما عاملا بذلك متعمدا قتله فقتل واعترف بذلك وجب القصاص عليه
  ـــــــ

  .٣٣اآلية : سورة اإلسراء - ١
  .١٥حديث رقم : ومسلم يف القسامة. ٦٨٧٩حديث رقم : رواه البخاري يف الديات - ٢
  .٦٨٨٠حديث رقم : الديات ١٨٣: رواه البخاري يف - ٣

إما أن : من قتل له قتيل فهو خيري النظريين: "الويل فيه بني القود والدية لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخيري 
  وإن صاحل القاتل عن القود بأكثر من دية جاز" يقتل وإما أن يفديه
  ـــــــ



قام : ة رضي اهللا عنه قالويف هذه الصور مجيعها يتخري الويل بني القود والدية؛ ملا روى أبو هرير. فيه كالشاهدين
. ١متفق عليه". إما أن يود وإما يقاد: من قتل له قتيل فهو خبري النظرين: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وأنا واهللا عاقله فمن قتل بعده : "وروى أبو شريح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وروي عن أمحد رمحه اهللا ، ٢رواه أبو داود وغريه". إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية: قتيال فأهله بني خريين

؛ وألنه بدل متلف فكان ٣" من قتل عمدا فهو قود: "أن موجب العمد القصاص عينا لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع  فََمْن{: معينا كسائر املتلفات واألول أوىل ملا سبق من األحاديث لقوله سبحانه

أوجب االتباع مبجرد العفو عن القصاص وأما اخلرب فاملراد به وجوب القصاص وحنن نقول به وخيالف }، بِالَْمْعرُوِف
 فإن وللشافعي رضي اهللا عنه كهاتني الروايتني، القتل سائر املتلفات ألن بدهلا ال خيتلف بالقصد وعدمه والقتل خبالفه

قلنا موجبة للقصاص عنها فله العفو مطلقا وله العفو على مال فإن عفا بشرط املال وجبت الدية وإن عفا مطلقا مل 
جيب شيء وإن قلنا الواجب أحد األمرين ال بعينه فعفا عن القصاص مطلقا أو إىل الدية وجبت الدية ألن الواجب 

وهل له بعد ذلك ، ر الدية سقط القصاص وإن اختار القصاص تعنيغري متعني فإذا ترك أحدمها تعني اآلخر وإن اختا
له ذلك ألن القصاص أعلى فكان له االنتقال إىل األدىن ويكون بدال عن القصاص : العفو على الدية؟ قال القاضي

  .وليس الذي وجب بالقتل وحيتمل أنه ليس ذلك ألنه أسقطها باختياره فلم يعد إليها
ال أعلم فيه خالفا ملا روى عمرو بن : قال شيخنا". دية جاز"الـ " ل عن القود بأكثر منوإن صاحل القات: "مسألة

من قتل متعمدا دفع إىل أولياء املقتول فإن شاءوا : "شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ما صوحلوا عليه فهو هلم وذلك قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة و

وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيال فبذل سعيد بن . ٤حديث حسن غريب: أخرجه الترمذي وقال". لتشديد القتل
العاص واحلسن واحلسني البن املقتول سبع ديات ليعفو عنه فأىب ذلك وقتله؛ وألنه عوض عن غري مال فجاز الصلح 

  اخللع وألنه صلح عنه مبا اتفقوا عليه كالصداق وعوض
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .٤٥٠٥حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ٢
  .٤٥٣٩حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ٣
  .١٣٨٧حديث رقم : رواه الترمذي يف الديات - ٤

  .ى العاقلةشبه العمد وهو أن يتعمد اجلناية عليه مبا ال يقتله غالبا فال قود فيه والدية عل: الثاين
أن يفعل ما ال يريد به املقتول فيفضي إىل قتله أو يتسبب إىل قتله حبفر بئر أو : أحدمها: اخلطأ وهو نوعان: الثالث

  .حنوه وقتل النائم والصيب واجملنون فحكمه حكم شبه العمد
  أن يقتل مسلما يف دار احلرب يظنه حربيا أو يقصد رمي صف: النوع الثاين

  ـــــــ
  .جيري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض عن ما ال

ومسي شبه العمد ألنه " شبه العمد وهو أن يتعمد اجلناية عليه مبا ال يقتله غالبا فال قود فيه والدية على العاقلة: الثاين"
جتب به الدية يف مال القاتل ألنه : قصد الضرب وأخطأ يف القتل ويسمى خطأ العمد وعمد اخلطأ وقال أبو بكر

اقتتلت امرأتان من هذيل : ولنا ما روى أبو هريرة قال، ب فعل عمد فكان يف مال الفاعل كسائر اجلناياتموج



فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها فقضى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو 
أال إن يف قتيل خطأ العمد وقتيل : "لصالة والسالموقال عليه ا. ١متفق عليه". وليدة وقضى بدية املرأة على عاقلتها

فسماه خطأ العمد وأوجب فيه الدية ال القصاص ويف لفظ رواه أبو داود أن . ٢" السوط والعصا مائة من اإلبل
  .٣" عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أمجع كل : قال ابن املنذر" ال يريد به املقتول فيفضي إىل قتله"فعال " أن يفعل: حدمهاأ: وهو نوعان، اخلطأ: الثالث"
من حنفظ عنه من أهل العلم على أن القتل اخلطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غريه وال أعلمهم خيتلفون فيه فهذا 

: علمناه بينهم بدليل قوله سبحانه الضرب من اخلطأ جتب به الدية على العاقلة والكفارة يف مال القاتل بغري خالف
  .٤} َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ َيصَّدَّقُوا{

ه ال يوجب يعين أن" حبفر بئر وقتل النائم واجملنون والصيب فحكمه حكم شبه العمد"القتل " أو يتسبب إىل: "مسألة
  .القصاص وإمنا يوجب الدية ودليله ما سبق

  أن يقتل مسلما يف دار احلرب يظنه حربيا أو يقصد رمي صف الكفار: النوع الثاين"
  ـــــــ

  .٣٤حديث رقم : ومسلم يف القسامة. ٦٩٠٤حديث رقم : رواه البخاري يف الديات - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .٤٥٦٥رقم حديث : رواه أبو داود يف الديات - ٣
  .٩٢اآلية : سورة النساء - ٤

فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيرُ {: الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بال دية لقول اهللا تعاىل
  }،َرقََبٍة

  ـــــــ
ْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبةٍ فَإِنْ كَانَ ِمْن قَ{: فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بال دية لقوله سبحانه

َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى {: وعنه جتب فيه الدية والكفارة لقوله سبحانه}، ُمْؤِمَنٍة
ذكرها يف هذا النوع مع ذكرها يف الذي قبله دليل ظاهر أهنا ال ولنا ما سبق من اآلية ومل يذكر دية وتركه ل} ، أَْهِلِه

  .جتب وذكره هلذا قسما مفردا دليل على أنه مل يدخل يف عموم اآلية

  باب شروط وجوب القصاص و استيفائه

...  
  باب شروط وجوب القصاص واستيفائه

كون : الثاين، ن فال قصاص عليهماكون القاتل مكلفا فأما الصيب واجملنو: أحدها: ويشترط لوجوبه أربعة شروط
  املقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا

  ـــــــ
  باب شروط وجوب القصاص واستيفائه

القاتل مكلفا فأما الصيب واجملنون فال قصاص "أن يكون " أحدها: أربعة شروط"القصاص " ويشترط لوجوب"



 حىت يبلغ وعن اجملنون حىت يفيق وعن النائم حىت عن الصيب: رفع القلم عن ثالثة: "لقوله عليه السالم" عليهما
وحكم قتلهما حكم قتل اخلطأ ألن عمدمها خطأ لكوهنما ال يصح منهما قصد صحيح بدليل أنه ال . ١" يستيقظ

: الثاين. "يصح إقرارمها وهلذا ملا قصد الصيد ومل يقصد آدميا فوقع يف اآلدمي فقتله فال قصاص عليه كذا ها هنا
ل معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتال يف احملاربة أو زانيا حمصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو كون املقتو

ألن دماءهم مهدرة فال يقتل قاتلهم كما لو كان املقتول حربيا وقد قال عليه الصالة " حرمته فال ضمان فيه
. ٢" ن أو زىن بعد إحصان أو قتل نفس بغري حقكفر بعد إميا: ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: "والسالم

والصائل متعد أهدر دم نفسه فصار كالقاتل يف احملاربة؛ وألن قتل الصائل لدفع شره فال جيب فيه ضمان كقتل 
كون املقتول : الثالث. "والصائل من طلب نفسه أو ماله أو حرمته أو زوجته أو بعض أقاربه من نسائه، الباغي

وعنه ال يقتل الذكر باألنثى وتعطى نصف " ذكرا كان أو أنثى"إمجاعا " قتل احلر املسلم باحلر املسلممكافئا للقاتل في
وَكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ {: الدية ذكرها أبو اخلطاب ألن ديتها على النصف من دية الذكر واألوىل أوىل لقوله سبحانه

  .٣} النَّفَْس بِالنَّفْسِ
  ـــــــ

  .رجيهسبق خت - ١
  .٢٦، ٢٥حديث رقم : ومسلم يف القسامة. ٦٨٧٨حديث رقم : رواه البخاري بنحوه يف الديات - ٢
  .٤٥اآلية : سورة املائدة - ٣

كون املقتول : الثالث، أو قاتال يف احملاربة أو زانيا حمصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فال ضمان فيه
لم باحلر املسلم ذكرا كان أو أنثى وال يقتل حر بعبد وال مسلم بكافر لقول رسول اهللا مكافئا للجاين فيقتل احلر املس

ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي باملسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل ، "ال يقتل مؤمن بكافر: "صلى اهللا عليه وسلم
  احلر باحلر

  ـــــــ
يقتل به : وقال أصحاب الرأي، علي وزيد وابن الزبريروي ذلك عن أيب بكر وعمر و" وال يقتل حر بعبد: "مسألة

وألنه معصوم قتل ظلما فيجب القصاص على قاتله كاحلرين . ١" املؤمنون تتكافأ دماؤهم: "لعموم النصوص وقوله
من السنة أن ال يقتل حر بعبد وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : والعبدين؛ وملا روي عن علي أنه قال

رواه الدارقطين وألهنما شخصان ال جيري القصاص بينهما يف األطراف فال جيري بينهما يف ". ال يقتل حر بعبد": قال
النفس كاألب مع ابنه وألنه منقوص بالرق فال يقتل به احلر كاملكاتب الذي ملك ما يؤدي عنه والعمومات 

  .خمصوصة مبا ذكرنا
يقتل بالذمي واحتجوا : وقال أصحاب الرأي. سة من الصحابةروي ذلك عن مخ" مسلم بكافر"يقتل " وال: "مسألة

وروى ابن السلماين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقاد }، َوكََتْبَنا َعلَيْهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ{: بقوله سبحانه
القصاص كاملسلم ولنا قول وألنه معصوم قتل ظلما فيجب على قاتله " أنا أحق من وىف بذمته: "مسلما بذمي وقال

رواه اإلمام أمحد ". املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ال يقتل مؤمن بكافر: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
وروى اإلمام أمحد بإسناده عن علي رضي ". ال يقتل مسلم بكافر: "بإسناده وأبو داود وروى البخاري وأبو داود

وألنه منقوص بالكفر فلم يقتل به املسلم كاملستأمن والعمومات ، نة ال يقتل مؤمن بكافرمن الس: اهللا عنه أنه قال
ابن السلماين ضعيف إذا : قال الدارقطين. وهو مرسل: ليس لنا إسناد وقال: قال أمحد. خمصوصة حبديثنا وحديثهم



  .أسند فكيف إذا أرسل واملعىن يف املسلم أنه مكان املسلم خبالف الذمي
سواء اتفقت أدياهنما أو اختلفت نص عليه ألهنما تكافآ يف العصمة بالذمة ونقيضه " ويقتل الذمي بالذمي: "مسألة

  .الكفر فجرى القصاص بينهما كما لو تساوى دينهما
  .ألنه إذا قتل مبثله فألن يقتل مبن هو فوقه أوىل" ويقتل الذمي باملسلم: "مسألة
  .لذلك" ويقتل العبد باحلر: "مسألة
  ألنه مكافئ له وعنه ال يقتل به إال أن يكون مساويا له" ويقتل العبد بالعبد" :مسألة

  ـــــــ
  .٤٥٣٠حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ١

أن ال يكون أبا للمقتول فال يقتل والد بولده وإن سفل واألبوان يف هذا سواء ولو كان ويل الدم ولدا أو له : الرابع
  .لقودفيه حق وإن قل مل جيب ا

  فصل
  أن يكون ملكلف فإن كان: أحدها: ويشترط جلواز استيفائه شروط ثالثة

  ـــــــ
}، َوكَتَْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ{: يف القيمة ألن العبيد أموال فأشبهوا البهائم واألول أوىل لقوله سبحانه

أن ال يكون أبا للمقتول فال : الرابع. "}عَْبُد بِالْعَْبِد َوالْأُنْثَى بِالْأُْنثَىَوالْ{: وقال سبحانه، وهذا نفس فيقتل بت. اآلية
ال : "ملا روى عمر بن اخلطاب وابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" يقتل الوالد بولده وإن سفل

يف احلجاز والعراق مستفيض هو حديث مشهور عند أهل العلم : وذكره ابن عبد الرب وقال. ١" يقتل والد بولده
عندهم يستغىن بشهرته وقبوله والعمل به عن اإلسناد فيه حىت يكون اإلسناد فيه مع شهرته تكلفا؛ وألن النيب صلى 

وقضية هذه اإلضافة متليكه إياه فإذا مل تثبت حقيقة امللك بقيت . ٢" أنت ومالك ألبيك: "اهللا عليه وسلم قال
ألهنا والدة أشبهت األب واجلد وإن عال " واألم كاألب. "ألنه يدرأ بالشبهات اإلضافة شبهة يف درء القصاص

كاألب سواء كان من قبل األب أو األم ألنه والد فيدخل يف عموم اخلرب وألنه حكم يتعلق بالوالدة فاستوى فيه 
  .القريب والبعيد كاحملرمية والعتق عليه إذا ملكه

فلو كان رجل له زوجة وله منها ابن فقتل " فيه حق وإن قل مل جيب القودولو كان ويل الدم ولدا أو له : "مسألة
أحد الزوجني اآلخر مل جيب القصاص ألنه لو ثبت لثبت لالبن واالبن ال جيب له القصاص على والده ألنه إذا مل 

  .جيب باجلناية عليه فألنه ال جيب عليه جبناية على غريه أوىل
م  -وإن قل-أحدها أن يكون ملكلف فإن كان لغريه أو له فيه حق : ط ثالثةويشترط جلواز استيفائه شرو: فصل"

أما إذا ثبت القصاص ملكلف فإن له استيفاءه كما له استيفاء مجيع حقوقه وإن ثبت لغري مكلف ". جيز استيفاؤه
بو كقصاص ثبت للصغري كصغري قتلت أمه وليست زوجة ألبيه فالقصاص للصغري ليس ألبيه استيفاؤه وذكر أ

ولنا أنه ال ميلك إيقاع الطالق ، اخلطاب فيه رواية أنه جيوز ألنه أحد بديل النفس فكان لألب استيفاؤه كالدية
، بزوجته فال ميلك استيفاء القصاص كالوصي وألن القصد التشفي ودرك الغيظ وذلك ال حيصل باستيفاء الويل

  .وخيالف الدية فإن الغرض حيصل باستيفاء األب هلا فافترقا
  ـــــــ

  .٢٦٦٢، ٢٦٦١حديث رقم : رواه ابن ماجه يف الديات - ١



ورجاله ثقات على شرط ، إسناده صحيح: قال يف الزوائد، ٢٢٩١حديث رقم : رواه ابن ماجه يف التجارات - ٢
  .البخاري

  .مل جيز استيفاؤه وإن استوىف غري املكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك -وإن قل-لغريه أو له فيه حق 
اتفاق مجيع املستحقني على استيفائه فإن مل يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب مل جيز استيفاؤه فإن استوفاه  :الثاين

  بعضهم فال قصاص عليه وعليه بقية ديته
  ـــــــ

وعنه ، وإن ثبت ملكلف وغريه كصيب أو جمنون فإنه ليس للمكلف استيفاؤه حىت يبلغ الصيب أو يفيق اجملنون: مسألة
خرى للمكلف استيفاؤه ألن احلسن بن علي رضي اهللا عنه قتل ابن ملجم قصاصا ويف الورثة صغار فلم ينكر رواية أ

ذلك وألن والية القصاص عبارة عن استحقاق استيفائه وليس للصغري هذه الوالية ولنا أنه قصاص غري متحتم ثبت 
بني حاضر وغائب أو أحد بديل النفس فلم جلماعة غري معينني فلم جيز ألحدهم استيفاؤه استقالال كما لو كان 

فأما ابن ملجم فقد قيل إنه قتله لكفره ألنه قتل عليا مستبيحا دمه معتقدا كفره وقيل . ينفرد به بعضهم كالدية
وكان احلسن رضي اهللا عنه اإلمام ، لسعيه يف األرض بالفساد وإظهاره السالح فيكون قتله متحتما إىل اإلمام

غائبني وباالتفاق جيب انتظارهم يف القصاص وإن فعله قصاصا فقد اتفقنا على تركه فكيف حيتج ولذلك مل ينتظر ال
  .به

ألنه أتلف حق نفسه بنفسه فأشبه ما لو أكل طعام " وإن استوىف غري املكلف حقه نفسه بنفسه أجزأ ذلك: "مسألة
  .نفسه وكما لو أتلف الوديعة أو شيئا من بقية أمواله

؛ ألنه حق جلميعهم فلم يكن لبعضهم االستقالل به كما لو كان "فاق مجيع املستحقني على استيفائهات: الثاين"الشرط 
  .بني حاضر وغائب فإنه ال جيوز للحاضر االستيفاء حىت حيضر الغائب فيوافقه على االستيفاء منه

  .لذلك" فإن مل يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب مل جيز استيفاؤه: "مسألة
ألنه مشارك يف استحقاق القتل فأسقط القصاص " فال قصاص عليه"بغري إذن شريكه " إن استوفاه بعضهمف: "مسألة

كما لو كان مشاركا يف ملك اجلارية ووطئها إذا ثبت هذا فإن للويل الذي مل يقتل قسطه من الدية ألن حقه من 
ىف حقه وعليه قسط شريكه من الدية ألنه وأما القتل فقد استو. القصاص سقط بغري اختياره فهو كما لو مات القاتل

: استوىف مجيع النفس وليس له إال بعضها وهل يرجع شريكه عليه مبا استحقه أو يرجع إىل مال القاتل؟ فيه وجهان
أحدمها يرجع على شريكه ألنه أتلف حقهما مجيعا فكان الرجوع عليه بعوض نصيبه كما لو كانت هلما وديعة 

يف مال القاتل مث يرجع ورثة القاتل على قاتله ألن حقه من القصاص سقط بغري اختياره  يرجع: والثاين. فأتلفها
فوجبت له الدية يف مال القاتل كما لو قتله أجنيب وفارق الوديعة فإن أجنبيا لو أتلفها كان الرجوع عليه فكذلك 

  .شريكه وها هنا خبالفه

  .ن يرث املال على قدر مواريثهمله ولشركائه حقهم يف تركة اجلاين ويستحق القصاص كل م
األمن من التعدي يف االستيفاء فلو كان اجلاين حامال مل جيز استيفاء القصاص منها يف نفس وال جرح وال : الثالث

  استيفاء حد منها حىت تضع ولدها ويستغين عنها
  ـــــــ

وي األنساب أو ذوي سواء كانوا من ذ" ويستحق القصاص كل من يرث املال على قدر مواريثهم: "مسألة



وعن مالك أنه موروث العصبات خاصة وهو وجه ألصحاب الشافعي رضي اهللا عنه ألنه ثبت لدفع العار ، األسباب
وهلم وجه ثالث أنه لذوي األنساب خاصة ألن الزوجة تزول باملوت ولنا قول ، فاختص بالعصبات كوالية النكاح

وروى زيد . ١" إن أحبوا أن يأخذوا العقل أو يقتلوا: أهله بني خريتنيمن قتل له قتيل ف: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
قد عفوت : بن وهب أن عمر أتى برجل قتل قتيال فجاء ورثة املقتول ليقتلوه فقالت امرأة املقتول وهي أخت القاتل

صبات وما ؛ وألن من ورث الدية ورث القصاص كالع٢رواه أبو داود، اهللا أكرب عتق القتيل: عن حقي فقال عمر
ذكروه ال يصح ألنه ثبت للصغار واجملانني خبالف والية النكاح وزوال الزوجية ال مينع املرياث كما مل مينع من 

  .الدية
األمن من التعدي يف االستيفاء فلو كان اجلاين حامال مل جيز استيفاء القصاص منها يف نفس وال جرح حىت : الثالث"

، وقتل احلامل قتل لغري القاتل فيكون إسرافا}، فَال ُيسْرِْف ِفي الْقَْتلِ{:  سبحانهلقول اهللا" تضع ولدها ويستغين عنها
إذا قتلت املرأة عمدا : "وروى ابن ماجه بإسناده عن مجاعة منهم شداد بن أوس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ترجم حىت تضع ما يف بطنها وحىت وإن زنت مل ، مل تقتل حىت تضع ما يف بطنها إن كانت حامال وحىت تكفل ولدها
وهذا نص وليس يف املسألة اختالف بني أهل العلم فيما نعلم وإذا وضعت مل تقتل حىت تسقي ، ٣" تكفل ولدها

مث إن مل يكن للولد من يرضعه مل جيز قتلها حىت تفطمه؛ ألن النيب : الولد اللنب ألن الولد ال يعيش إال به يف الغالب
؛ "وحىت تكفل ولدها: "ويف حديث عبد الرمحن بن غنم". اذهيب حىت ترضعيه: "قال للغامديةصلى اهللا عليه وسلم 

فأما إن وحدت من يرضعه جاز قتلها ألنه . وألنه ملا أخر القتل حلفظه وهو محل فالن يؤخر وهو ولد حلفظه أوىل
  يستغين عن األم وإن وجد من ترضعه مترددة أو مجاعة يتناوبنه أو هبيمة يشرب من

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .٤الباب : رواه أبو داود يف الديات - ٢
وكذلك ، ضعيف، يف إسناده ابن أنعم: قال يف الزوائد. ٢٦٩٤حديث رقم : رواه ابن ماجه يف الديات - ٣

  .الراوي عنه عبد اهللا بن هليعة

  فصل
الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط  العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض: أحدها: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثالثة

  كله وللباقني حقهم من الدية وإن كان العفو على
  ـــــــ

ويستحب للويل أن يؤخر قتل األم ألن على الولد ضررا يف اختالف اللنب عليه وشرب لنب ، لبنها جاز قتلها أيضا
  .البهيمة
فلو عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه  أحدها العفو عنه أو عن بعضه: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثالثة: "مسألة

ودليله قوله ، أمجع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل" سقط كله وللباقني حقهم من الدية
وَالُْجُروحَ {: ه تعاىلوقال بعد قول، ١} فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعرُوِف َوأََداٌء إِلَْيهِ بِإِْحَساٍن{: سبحانه

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفع إليه شيء : وروى أنس قال، ٢} ِقَصاٌص فََمْن َتَصدَّقَ بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه
؛ وألنه حق له تركه فجاز ذلك وكان أفضل من االستيفاء كسائر ٣رواه أبو داود، فيه قصاص إال أمر فيه بالعفو

من قتل له قتيل فأهله بني : "بت هذا فإن القصاص ثبت جلميع الورثة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلماحلقوق إذا ث



-وروى زيد بن وهب أن عمر أيت برجل قتل قتيال فقالت امرأة املقتول . ٤" أن يأخذوا العقل أو يقتلوا: خريتني
وإذا ثبت أن هذا ، ٥رواه أبو داود ،اهللا أكرب عتق القتيل: فقال عمر، قد عفوت عن حقي -وهي أخت القاتل

مشترك بني مجيعهم سقط بإسقاط بعضهم أيهم كان ألن حقه منه له فينفذ تصرفه فيه فإذا سقط وجب سقوطه مجيعه 
وروى قتادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجال فجاء أوالد املقتول وقد عفا ، ألنه مما ال يتبعض فهو كالطالق والعتق

كنيف مليء : وقال. إنه قد أحرز من القتل فضرب على كتفه: ما تقول؟ قال: مسعود بعضهم فقال عمر البن
  .علما؛ وألن القصاص حق مشترك بينهم ال يتبعض ومبناه على اإلسقاط فإذا أسقط بعضهم سرى إىل الباقي كالعتق

ه من القصاص سقط بغري فإذا عفا بعضهم فللباقني حقوقهم من الدية سواء أسقط مطلقا أو إىل الدية ألن حق: مسألة
  .وكما لو سقط حق أحد الشريكني يف العبد بإعتاق شريكه، رضاه فثبت له البدل كما لو مات القاتل

  ـــــــ
  .١٧٨اآلية : سورة البقرة - ١
  .٤٥اآلية : سورة املائدة - ٢
  .٤٤٩٧حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
  .سبق خترجيه - ٥

أن ميوت : الثالث. أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه: الثاين. ه حقه من الدية وإال فليس له الثوابمال فل
  القاتل فيسقط وجتب الدية يف تركته ولو قتل واحد اثنني عمدا فاتفق أولياؤمها على قتله هبما قتل هبما

  ـــــــ
إذا عفا بعض الورثة عن : يعين" ليس له إال الثوابوإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإال ف: "مسألة

القصاص على مال فله حقه من الدية إن كان العفو على الدية وإن كان على أكثر منها جاز وله حقه من ذلك؛ ألنه 
كرجل له زوجة وابنان ". أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه: الثاين. "حقه وله التصرف فيه حسب اختياره

قتل أحد االبنني أباه وقتل اآلخر أمه فإنه جيب القصاص على قاتل األم ويسقط عن قاتل األب ألنه ورث مثن منها ف
دمه عن أمه ويلزم سبعة أمثان دية األب لقاتل األم ولو مل يقتل اآلخر أمه ولكنها ماتت فإن القصاص يسقط عن 

يه وجيب عليه ألخيه سبعة أمثان الدية ونصف قاتل األب أيضا؛ ألنه يرث من دمه نصف مثنه والنصف اآلخر ألخ
ولو قتل رجل زوجته وله منها ولد سقط عنه القصاص لثبوته لولده ألنه لو قتل ولده مل جبب عليه قصاص ، مثنها

وجتب الدية يف "القصاص " أن ميوت القاتل فيسقط: الثالث. "فإذا ثبت لولده عليه قصاص سقط بطريق األوىل
  .ق فيسقط القصاص ضرورة فواته ويراجع إىل الدية كما رجعنا يف املتلفات إىل القيمةلفوات حمل احل" تركته
يقتل باجلماعة ليس : وقال أبو حنيفة ومالك، جاز" ولو قتل واحد اثنني عمدا فاتفق أولياؤمها على قتله هبما: "مسألة

ألن اجلماعة يقتلون بالواحد  هلم إال ذلك وإن طلب بعضهم فليس له وإن بادر أحدهم فقتل سقط حق الباقني؛
ال يقتل إال بواحد سواء اتفقوا على الطلب للقصاص أو مل : وقال الشافعي. فكذلك يقتل هبم كالواحد بالواحد

يتفقوا ألنه إذا كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراكهم يف املطالبة ال يوجب تداخل حقوقهم كسائر احلقوق؛ 
" إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل: فمن قتل له قتيل فأهله بني خريتني: "وسلم ولنا قول النيب صلى اهللا عليه

وظاهر اخلرب أن أهل كل قتيل يستحقون ما خيتارونه من القتل أو الدية فإذا اتفقوا على القتل وجب هلم وإن . ١
امها مل يتداخال فلم يتداخال يف اختار بعضهم الدية وجبت له بظاهر اخلرب وألهنما جنايتان ولو كانتا خطأ أو إحد



العمد كاألطراف وقد سلموا أن األطراف ال تتداخل؛ وألنه حق تعلق بعينه حقان ال يتسع هلما معا فإذا رضيا به 
عن حقهما جاز ذلك كما لو قتل عبد عبدين هلما خطأ فرضيا بأخذه بدال عنهما؛ وألهنما رضيا بدون حقهما فجاز 

صحيحة بالشالء وويل احلر بالعبد وويل املسلم بقتل الكافر وما ذكره مالك وأبو حنيفة كما لو رضي صاحب اليد ال
  فليس بصحيح فإن اجلماعة قتلوا بالواحد لئال يؤدي االشتراك إىل إسقاط القصاص تغليظا

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١

ول فألولياء الثاين استيفاؤه ويستوىف وإن تشاحوا يف استيفاء املستويف قتل باألول وللثاين الدية فإن سقط قصاص األ
  القصاص بالسيف يف العنق وال ميثل به إال أن يفعل شيئا فيفعل به مثله

  ـــــــ
ويف مسألتنا ينعكس هذا املعىن فإنه إذا قتل واحدا وعلم أن القصاص واجب عليه وأنه ال يزداد بزيادة ، للقصاص

  .لزاجر عنه فافترقاالقتل هلما فأدى إىل قتل من يريد قتله لزوال ا
أوال قدم األول ألن حقه أسبق وصار اآلخر إىل الدية لفوات احملل أشبه ما لو " فإن تشاحوا يف املستويف: "مسألة

مات فإنه يصار إىل الدية فإن كان قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم فيقدم من تقع له القرعة لتساوي حقوقهم وكذلك 
  .لو قتلهم متفرقا وأشكل

ألنه حقهم فكان هلم " فألولياء الثاين استيفاؤه"إما بأن عفا مطلقا أو اختار الدية " فإن سقط قصاص األول": مسألة
  .استيفاؤه كما لو مل يكن قتل غريه

أما إذا قتله فإن القصاص ". ويستوىف القصاص بالسيف يف العنق وال ميثل به إال أن يفعل شيئا فيفعل به مثله: "مسألة
فأما إن . ١رواه ابن ماجه". ال قود إال بالسيف: "ا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قاليستوىف بالسيف مل

إحدامها ال يستوىف منه إال : كان قد قطع يدي شخص ورجليه مث ضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه ففيه روايتان
حكم اجلملة كالدية فإنه لو صار  بالسيف يف العنق بدليل اخلرب؛ وألن القصاص أحد بديل النفس فيدخل الطرف يف

األمر إىل الدية مل جتب إال دية النفس وألن القصد من القصاص يف النفس تعطيل الكل وإتالف اجلملة وقد أمكن 
: والرواية األخرى قال، هذا بضرب العنق فال جيوز تعديته بإتالف أطرافه كما لو قتله بسيف كال فإنه ال يقتله مبثله

} َوإِنْ َعاقَبُْتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه{: به كما فعل يعين أن يقطع أطرافه مث يقتله لقوله سبحانه إنه ألهل أن يفعل
؛ وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ٣} فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاعَْتُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اعَْتَدى َعلَْيكُْم{: وقوله سبحانه، ٢

َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ {: وقال اهللا سبحانه، ٤أس يهودي لرضخه رأس جارية بني حجرينرضخ ر
من حرق حرقناه ومن غرق : "وقال عليه السالم، وهذا قد قلع عينه فيجب أن تقلع عينه لآلية، ٥} والعني بالعني

لفظه مشعر به فيجب أن يستوىف منه مثل ما فعل كما لو ضرب ؛ ألن القصاص موضوع على املماثلة و" غرقناه
  .إسناده ليس جبيد: فقد قال اإلمام أمحد. ١" ال قود إال بالسيف: "العنق آخر غريه فأما حديث

  ـــــــ
  .٢٦٦٨، ٢٦٦٧حديث رقم : رواه ابن ماجه يف الديات - ١
  .١٢٦اآلية : سورة النحل - ٢
  .١٩٤اآلية : سورة البقرة - ٣



  .سبق خترجيه - ٤
  .٤٥اآلية : سورة املائدة - ٥

  باب االشتراك يف القتل
  وتقتل اجلماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم ألبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو

  ـــــــ
  باب االشتراك يف القتل

لون به وجتب روي ذلك عن عمر وعلي واملغرية وابن عباس وعن أمحد رواية أخرى ال يقت" وتقتل اجلماعة بالواحد"
ولنا إمجاع ، ال حجة مع من أوجب قتل مجاعة بواحد: قال ابن املنذر. عليهم الدية روي ذلك عن ابن عباس

. الصحابة رضي اهللا عنهم فروى سعيد بن املسيب أن عمر رضي اهللا عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجال
رضي اهللا عنه أنه قتل ثالثة قتلوا رجال وعن ابن عباس وعن علي ، لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعا: وقال

رضي اهللا عنهما أنه قتل مجاعة بواحد ومل يعرف هلم يف عصرهم خمالف؛ وألهنا عقوبة جتب للواحد على الواحد 
فوجبت للواحد على اجلماعة كحد القذف؛ وألنه لو سقط القصاص باالشتراك ألفضى إىل التسارع إىل القتل 

الردع والزجر وإمنا جيب القود إذا فعل كل واحد منهم فعال لو انفرد به وجب عليه القود فإذا وإسقاط حكمة 
  .اشتركوا وجب عليهم مجيعهم

أما إذا تعذر قتل " أو العفو عنه قتل شركاؤه"له " فإن تعذر قتل أحدهم ألبوته أو عدم مكافأة القتيل: " مسألة
أجنيب قتل األجنيب وعنه ال يقتل شريك األب ألنه مشارك من ال أحدهم ألبوته كما إذا اشترك يف القتل أب و

قصاص عليه فلم جيب عليه قصاص كشريك اخلاطىء ولنا أنه مشارك يف القتل العمد العدوان ملن مل يقتل به لو 
إحدامها جيب عليه كمسألتنا ويف : انفرد فوجب عليه القصاص كشريك األجنيب وأما شريك اخلاطىء ففيه روايتان

ألخرى ال قصاص عليه ألن القتل مل يتمحض عمدا لوجود اخلطأ يف الفعل الذي حصل به خروج النفس خبالف ا
شريك األب فإن قتلهما عمد حمض وعدوان وإمنا سقط القصاص عن األب ملعىن فيه خمتص به فأشبه ما لو سقط عن 

  .أحد األجنبيني للعفو عنه
فاة القتيل له كما إذا اشترك مسلم وذمي يف قتل ذمي أو حر وعبد يف وأما إذا تعذر قتل أحدمها لعدم مكا: مسألة

قتل عبد عمدا فإن القصاص جيب على العبد والذمي؛ ألن سقوطه عن املسلم ملعىن فيه وهو اإلسالم وسقوطه عن 
  .احلر لعدم املكافأة وهذا املعىن ال يتعدى إىل شريكه وال إىل فعله فلم يقتض سقوط القصاص عن شريكه

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
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لعمدة: كتاب  لعدة شرح ا   ا
ملقدسي: املؤلف  ا لدين  هباء ا و حممد  أمحد، أب هيم بن  برا بن إ لرمحن  ا  عبد 

العفو عنه قتل شركاؤه وإن كان بعضهم غري مكلف أو خاطئا مل جيب القود على واحد منهم وإن أكره رجال على 
  القتل فقتل أو جرح أحدمها جرحا واآلخر

  ـــــــ
قتل أحد الشريكني للعفو عنه فإن القصاص جيب على شريكه ألن سقوطه عنه للعفو عنه وهو وأما إذا تعذر : مسألة

  .معىن ال يتعدى إىل شريكه فلم يسقط عنه القصاص
أما إذا كان الشريك يف القتل غري مكلف كالصيب " وإن كان بعضهم غري مكلف أو خاطئا مل جيب القود: "مسألة

وعنه جيب عليه ألن القصاص جيب عليه جزاء ، د على املكلف يف صحيح املذهبواجملنون واآلخر مكلفا مل جيب القو
لفعله ال عن فعل غريه فيجب أن يكون االعتبار بفعله فمىت متحض عمدا أو عدوانا وجب القود إذا كان املقتول 

يكهما كشريك وإمنا يسقط عن الصيب واجملنون ملعىن فيهما وهو عدم التكليف فلم يقتض سقوطه عن شر، مكافئا له
أو شارك من رفع عنه القلم فأشبه ، ولنا أنه شارك من ال إمث عليه يف فعله فلم يلزمه قصاص كشريك اخلاطئ، األب

ودل على أن األصل قوله عليه . ١احلديث". رفع القلم عن ثالثة: "ودليل ذلك قوله عليه السالم، شريك اخلاطئ
وهلذا ال يصح إقرارمها ، ألن الصيب واجملنون ال قصد هلما صحيحو. ٢" عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان: "السالم

  .فكان حكم فعلهما حكم اخلطأ
َولَْيسَ {: وإن كان شريك العامد خمطئا فال قود على واحد منهما أما املخطئ فال قصاص عليه لقوله سبحانه: مسألة

وأمجعوا على أنه ال قود . ٤" عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان" :وقال عليه السالم، ٣} َعلَْيكُْم ُجنَاٌح ِفيَما أَْخطَأُْتمْ بِِه
وأما شريكه فكذلك عند أكثرهم وعنه عليه القود ألنه شارك يف القتل العمد العدوان فأشبه شريك العامد ، عليه

مد ولنا أنه قتل غري متمحض عمدا فلم يوجب القود كشبه الع، وألنه مؤاخذ بفعله وهو عمد عدوان ال عذر له فيه
  .وكما لو قتله واحد جبرحني عمدا وخطأ

وإن أكره رجل رجال على القتل فقتل أو جرح أحدمها جرحا واآلخر مائة أو قطع أحدمها يده من الكوع : "مسألة
أما إذا أكره رجل رجال على ". واآلخر من املرفق فهما قاتالن وعليهما القصاص وإن وجبت الدية استويا فيها

على املكره واملكره مجيعا أما املكره فألنه تسبب إىل القتل العمد العدوان فوجب عليه القتل فقتل فالقصاص 
وأما املكره فإنه قتل من يكافئه ظلما عدوانا فوجب عليه القصاص كما لو ، القصاص كشهود القصاص إذا رجعوا

يتبعه الزهوق وقد وجد منه  والدليل على أنه قتل أنه أخذ السيف وحز الرقبة وألن القتل عبارة عن جرح، مل يكره
  ذلك؛ وألنه أمث بذلك فإن عليه إمث القتل

  ـــــــ
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أو قطع أحدمها من الكوع واآلخر من املرفق فهما قاتالن وعليهما القصاص وإن وجبت الدية استويا فيها وإن ، مائة
أحدمها مث قطع اآلخر يده أو قده نصفني فالقاتل األول وإن قطعه أحدمها مث ذحبه الثاين قطع القاطع وذبح  ذحبه

  الذابح
  ـــــــ

والدليل على أنه عمد أنه قصد الفعل بآلة حمصلة له وألن اإلكراه مل يسلبه اختياره وال ضعف قصده بل هيج 
فإن اآللة ال تأمث وهذا يأمث واآللة ليس هلا قصد وهذا له قصد صحيح  دواعيه وكثرها وال يقال إنه ينزل مبنزلة اآللة

اقتله وإال قتلتك : فإنه وقى نفسه واستبقاها بقتل أخيه املسلم فينبغي أن جيب عليه القصاص ويصري كما لو قال له
  .غدا فقتله فإنه جيب عليه القصاص

ليهما القصاص إذا مات اجملروح وإن صار األمر إىل وأما إذا جرح أحدمها جرحا واآلخر مائة فإنه جيب ع: مسألة
الدية فهما فيها سواء؛ ألنه جيوز أن ميوت من اجلرح دون اجلراحات فسقط اعتبار عددها وألن اجلراح إذا صارت 

نفسا أوجبت دية واحدة كما لو قطع يده فمات ولو كانت إحدى اجلراحتني أعمق من األخرى مثل أن تكون 
ألخرى مأمومة فمات منها فالقود عليهما ألن ذلك ال مينع من تساويهما كما ال مينع زيادة عدد إحدامها موضحة وا

  .اجلراحات
ال قصاص : وقال أبو حنيفة، "وإن قطع أحدمها من الكوع واآلخر من املرفق فمات وجب القود عليهما: "مسألة

ولنا ، نايته فأشبه ما لو اندمل جرحه مث ماتعلى األول وجيب على الثاين ألنه قطع سراية األول فمات بعد زوال ج
أن قطع الثاين ال مينع جناية بعدها فال مينع جناية قبلها كما لو قطع يده األخرى وما ذكره فغري مسلم فإن األمل 
احلاصل بقطع األول مل يزل وإمنا زاد وخيالف االندمال فإنه ال يبقى معه األمل الذي حصل يف األعضاء الشريفة 

  .افاختلف
وإن ذحبه أحدمها مث قطع اآلخر يده أو قده نصفني فالقاتل األول وإن قطعه أحدمها مث ذحبه الثاين قطع : "مسألة

وذلك أنه إذا جىن عليه اثنان جنايتني نظرنا فإن كانت اجلناية األوىل أخرجته من حكم احلياة " القاطع وذبح الذابح
أو قطع يده أو قده نصفني فاألول : الثاين. ومريئه مث ضرب عنقه مثل أن أخرج ما يف بطنه فأبانه أو قطع حلقومه

وعلى الثاين التعزير كما لو جىن على ميت وإن عفا ، هو القاتل ألنه ال يبقى مع جنايته حياة والقود عليه خاصة
إبانة أو  الويل إىل الدية فهي على األول وحده وإن كان جرح األول جيوز بقاء احلياة معه مثل شق البطن من غري

قطع عضو كاليد واإلصبع مث ضرب عنقه آخر فالثاين هو القاتل ألنه مل خيرج جبرح األول من حكم احلياة فيكون 
  الثاين هو املفوت هلا فعليه القصاص يف النفس مث ينظر يف جرح األول فإن كان موجبا للقصاص كقطع الطرف

باشر ويؤدب اآلمر وإن أمر من ال يعلم حترميه به أو ال مييز وإن أمر من يعلم حترمي القتل به فقتل فالقصاص على امل
  .فالقصاص على اآلمر وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس املمسك حىت ميوت

  ـــــــ
وإن كان ال يوجب القصاص كاجلائفة وغريها ، فالويل خمري بني قطع طرفه أو العفو على دية الطرف أو العفو مطلقا

رش وإمنا جعلنا له القصاص أو األرش ألن فعل الثاين قطع سراية األول فصار كاملندمل ولو كان جرح فعليه األ
األول يفضي إىل املوت ال حمالة إال أنه ال خيرج به عن حكم احلياة وتبقى معه احلياة املستقرة مثل جرح خيرق املعاء 

فيه أال ترى أن عمر رضي اهللا عنه ملا دخل عليه  فالقاتل هو الثاين ألن حكم احلياة ثابت: الثاين. فضرب عنقه
اعهد إىل الناس فعهد إليهم وأوصى وجعل أمر : الطبيب فسقاه لبنا فخرج نصله فعلم الطبيب أنه ميت فقال له



اخلالفة إىل أهل الشورى فقبلت الصحابة عهده وأمجعوا على قبول وصاياه فلما كان حكم احلياة باقيا كان مفوهتا 
  .كما لو قتل عليال به علة قاتلة هو القاتل
فإن أمر من يعلم حترمي القتل به فقتل فالقصاص على املباشر ويؤدب اآلمر وإن أمر من ال يعلم حترميه به أو : "مسألة

ألنه إذا كان غري عامل حترمي القتل فهو معتقد إلباحته وذلك شبهة متنع القصاص كما " ال مييز فالقصاص على اآلمر
يدا فرماه فبان إنسانا؛ وألن حكمه القصاص الزجر وال حيصل ذلك يف معتقد اإلباحة وإذا مل جيب عليه لو اعتقده ص

وجب على اآلمر ألنه آلة ال ميكن إجياب القصاص عليه فوجب على املتسبب به كما لو أهنشه حية أو ألقاه يف زبية 
ويستودع السجن ويفارق هذا ما إذا علم : ليقال ع. يضرب ويؤدب: قال اإلمام أمحد. ويؤدب املأمور، أسد فقتله

حظر القتل فإن القصاص على املأمور إلمكان إجيابه عليه وهو مباشر له فانقطع حكم اآلمر كالدفع مع احلافز 
ويكون على اآلمر األدب لتعديه بالتسبب إىل القتل وإن أمر بالقتل من ال مييز كصيب أو جمنون فالقصاص على اآلمر 

  .ليس له قصد صحيح لكونه غري مميز فهو كاآللةألن املأمور 
وأما ، أما القاتل فإنه يقتل بغري خالف" فإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس املمسك حىت ميوت: "مسألة

املمسك فإن مل يعلم أن القاتل يقتله فال شيء عليه وإن أمسكه له ليقتله عاملا بذلك مثل أن ضبطه له حىت ذحبه 
وعنه يقتل ، وروي ذلك عن علي رضي اهللا عنه، فروي عنه أنه حيبس حىت ميوت: فت الرواية عن اإلمام أمحدفاختل

أيضا ألنه لو مل ميسكه مل يقدر على قتله وبإمساكه متكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكني فيه فيجب 
إن أغىن الناس على اهللا : "وله صلى اهللا عليه وسلموقيل يعاقب ويأمث وال يقتل لق، عليهما القصاص كما لو جرحاه

واملمسك غري قاتل وألن اإلمساك سبب غري ملجئ فإذا اجتمعت معه املباشرة كان ". تعاىل من قتل غري قاتله
ولنا ما روى الدارقطين بإسناده عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، الضمان على املباشر كالدافع واحلافز

؛ وألنه حبسه إىل املوت فيحبس اآلخر "إذا أمسك الرجل وقتله اآلخر يقتل الذي قتل وحيبس الذي أمسك: "قال
  .إىل املوت ليكون مثال ملا أتى به كما لو حبس رجال عن الطعام والشراب حىت مات فإننا نفعل به ذلك حىت ميوت

  باب القود يف اجلروح
ني واألنف باألنف وكل واحد من اجلفن والشفة واللسان والسن جيب القود يف كل عضو مبثله فتؤخذ العني بالع

واليد والرجل والذكر واالنثيني مبثله وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه ويعترب كون اجملين عليه مكافئا للجاين 
  وكون

  ـــــــ
  باب القود يف اجلروح

؛ }َوالَْعْيَن بِالَْعيْنِ{: ذلك لقوله سبحانهأمجع أهل العلم على " جيب القود يف كل عضو مبثله فتؤخذ العني بالعني"
  .وألهنا تنتهي إىل مفصل فيجري القصاص فيها كاليد

  .واملعىن الذي سبق يف العني} وَالْأَْنفَ بِالْأَْنِف{: أمجعوا على ذلك لقوله سبحانه" َوالْأَْنَف بِالْأَْنِف: "مسألة
وألنه ميكن القصاص فيه }، وَالُْجُروَح ِقَصاٌص{: له سبحانهمبثله لقو" كل واحد من اجلفن"وجيب القود يف : مسألة

النتهائه إىل مفصل وال فرق بني جفن األعمى والبصري يف ذلك ألهنما تساويا يف السالمة من النقص وعدم البصر 
ما بالشفة وهي " الشفة"نقص يف غريه فلم مينع القصاص فيه كما أن عدم السمع مل مينع القصاص يف األذن وتؤخذ 

  .جاوز جلد الذقن واخلدين علوا أو سفال لآلية واملعىن الذي سبق



باللسان لآلية واملعىن وال نعلم فيه خالفا وال يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرى ألنه أفضل " اللسان"ويؤخذ : مسألة
  .ويؤخذ األخرس بالناطق ألنه بعض حقه

؛ وألن القصاص يف السن }َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ{: سبحانهبالسن أمجع أهل العلم على ذلك لقوله " السن"ويؤخذ : مسألة
ممكن ألهنا حمدودة يف نفسها فوجب فيها القصاص كالعني وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة واملكسورة تؤخذ 

بالصحيحة؛ ألنه يأخذ بعض حقه ويأخذ معها من الدية بقدر ما انكسر منها على قول ابن حامد وعلى قياس قول 
  .أن جيب مع القصاص شيء أيب بكر ال ينبغي

وألن هلما حدا ينتهيان إليه وهو } َوالُْجرُوَح ِقَصاٌص{: بالرجل لقوله سبحانه" والرجل"باليد " اليد"وتؤخذ : مسألة
  .املفصل فيجري فيهما القصاص كبقية األعضاء

  :بالذكر ال نعلم بني أهل العلم خالفا يف ذلك لقوله سبحانه" الذكر"ويؤخذ : مسألة

ية عمدا واألمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كاملوضحة اليت تنتهي إىل العظم فأما كسر اجلنا
العظام والقطع من الساعد والساق فال قود فيه وال يف اجلائفة وال يف شئ من شجاج الرأس إال املوضحة إال أن 

  ن وهو ما الن منهيرضى مما فوق املوضحة مبوضحة وال قود يف األنف إال من املار
  ـــــــ

؛ وألنه له حد ينتهي إليه وميكن القصاص فيه من غري حيف فوجب القصاص فيه كاليد وال }وَالُْجُروَح ِقَصاٌص{
فرق بني ذكر الصغري والكبري والشاب والشيخ والذكر الكبري والصغري؛ ألن كل ما وجب القصاص فيه من 

  .ليد والرجلاألطراف مل يفرق فيه بني هذه املعاين كا
  .وتقطع األنثيان باألنثيني لآلية واملعىن: مسألة
  .للنص واملعىن" وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه: "مسألة
أحدها : وذلك أن القصاص فيما دون النفس معترب له ثالثة شروط" ويعترب كون اجملين عليه مكافئا للجاين: "مسألة

افئا كالعبد إذا قطع احلر طرفه أو الذمي إذا قطعه املسلم ال يقطع كون اجملين عليه مكافئا للجاين فإن مل يكن مك
أن : الثاين. طرفه بطرفه؛ ألنه إذا مل تؤخذ نفسه بنفسه لعدم املكافأة فوجب أن ال يؤخذ طرفه بطرفه لعدم املكافأة

به حبجر وإن كانت عمدا خطأ مثل أن يضر، فإن كانت خطأ مل جيب القصاص بغري خالف" اجلناية عمدا"تكون 
: وقال أبو بكر، صغري ال يوضح مثله فأوضحه مل جيب القصاص ألنه شبه عمد وال جيب القصاص إال بالعمد احملض

حبيث ميكن االستيفاء بغري حيف فإن " واألمن من التعدي: "الثالث. جيب القصاص وال يراعى فيه ذلك لعموم اآلية
وما عدا هذا كاجلائفة " كاملوضحة"فبأن ينتهي إىل عظم وإن كان جرحا " من مفصل"يكون " بأن"، كان قطع طرف

وما دون املوضحة من الشجاج أو فوقها أو قطع الطرف من غري مفصل كقطع اليد من الساعد أو العضد أو 
الرجل من الساق أو الفخذ فال قصاص فيه غري أكثرهم ألنه ال ميكن املماثلة فيها وال تؤمن الزيادة عليها وال ميكن 

. وىف أكثر من احلق فسقط القصاص كما لو قتل من ال يكافئه أو قطع صحيح اليد بشالء أو ناقصة األصابعأن يست
  .ملا ذكرنا" فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فال قود فيه"

  .وال املأمومة لذلك" يف اجلائفة"قود " وال: "مسألة
إال أن يرضى مبا فوق "ألهنا تنتهي إىل العظم " املوضحة لذلك إال" يف شيء من شجاج الرأس"قود " وال: "مسألة

  .مبوضحة ألنه يأخذ دون حقه كمن يأخذ الشالء بالصحيحة وقد أمن الضرر" املوضحة
  دون قصبة األنف؛ ألن ذلك" وال قود يف األنف إال من املارن وهو ما الن منه: "مسألة



  اليمىن واليسرى والعليا والسفلى إال مبثلهاويشترط التساوي يف االسم واملوضع فال تؤخذ واحدة من 
وال تؤخذ إصبع وال أمنلة وال سن إال مبثلها وال تؤخذ كاملة األصابع بناقصة وال صحيحة بشالء وتؤخذ الناقصة 

  بالكاملة والشالء بالصحيحة إذا أمن التلف
  ـــــــ

كان له القصاص يف املارن وحكومة يف  حد ينتهي إليه فهو كاليد جيب القصاص فيها إىل الكوع وإن قطع القصبة
وعلى قياس قول أيب بكر ليس له قصاص ألنه ال جييز االقتصاص من غري حمل اجلناية ، القصبة على قول ابن حامد

  .وال جيمع يف عضو واحد بني دية وقصاص
، "لى إال مبثلهاويشترط التساوي يف االسم واملوضع فال يؤخذ واحد من اليمىن واليسرى والعليا والسف: "مسألة

وقيل تؤخذ إحدامها باألخرى ألهنما تستويان يف اخللقة واملنفعة ولنا أن كل واحدة منهما ختتص باسم فال تؤخذ 
ولنا أن كل واحدة منهما ختتص باسم فال تؤخذ إحدامها ، إحدامها باألخرى ألهنما تستويان يف اخللقة واملنفعة

ا ينقسم إىل ميني ويسار كاليدين والرجلني واألذنني واملنخرين ال يؤخذ فعلى هذا كل م: باألخرى كاليد مع الرجل
وما انقسم إىل أعلى وأسفل كاجلفنني والشفتني واألسنان ال يؤخذ األعلى باألسفل وال ، أحدمها باآلخر؛ ملا ذكرناه
  .األسفل باألعلى ملا ذكرنا

وال ، بأمنلة إال أن يتفقا يف ذلك" أمنلة"تؤخذ " وال"ع إال أن يتفقا يف االسم واملوض" وال تؤخذ إصبع بإصبع: "مسألة
يؤخذ السن بالسن إال أن يتفق " وال"، تؤخذ عليا بسفلى وال وسطى وكذلك الوسطى والسفلى ال يؤخذان بغريمها

موضعهما وامسهما وال يؤخذ سن وال إصبع أصلية بزائدة وال زائدة بأصلية وال زائدة بزائدة يف غري حملها ملا 
  .ناهذكر
  .ألهنا فوق حقه والقصاص يعتمد املماثلة" وال تؤخذ كاملة األصابع بناقصة: "مسألة
  .ألنه يأخذ كامال بناقص وذلك فوق حقه" وال تؤخذ صحيحة بشالء: "مسألة
فإذا كانت يد القاطع ناقصة إصبعا أو أكثر فاجملين عليه خمري بني أخذ دية يده " وتؤخذ الناقصة بالكاملة: "مسألة
ني قطع الناقصة ألهنا دون حقه ويأخذ أرش األصابع املقطوعة على قول ابن حامد وقياس قول أيب بكر ليس له وب

  .مع القطع أرش لئال جيمع بني قصاص ودية يف عضو
فإن كان القاطع أشل واملقطوعة ساملة فاختار اجملين عليه دية " الشالء بالصحيحة إذا أمن التلف"تؤخذ " و: "مسألة
ذلك ال نعلم فيه خالفا؛ ألنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية كما لو مل يكن  يده فله

للقاطع يد وإن اختار القصاص فله ذلك ألنه رضي بدون حقه اللهم إال أن خياف من القصاص التلف لقول أهل 
  اخلربة إنه إذا

  فصل
و أذنه أخذ مثله يقدر باألجزاء كالنصف والثلث وحنومها وإن إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أ

أخذت ديته أخذ بالقسط منها وإن كسرت بعض سنه برد من سن اجلاين إذا أمن انقالعها وال يقتص من السن حىت 
  ييأس من

  ـــــــ
بطرف وإن أمن  قطع مل تنسد العروق ودخل اهلواء إىل البدن فأفسده فإنه يسقط القصاص وألنه ال جيوز أخذ نفس

وليس له أرش معه ألن الشالء كالصحيحة يف اخللقة وإمنا نقصت عنها يف الصفة فلم يكن ، هذا كله فله القصاص



عندي أنه يأخذ : وقال أبو اخلطاب. له أرش كما ال يأخذ ويل املسلم مع القصاص من الذمي أرشا لنقص الكفر
ور إذا قلعت واألول أصح؛ ألن إحلاق الفرع باألصول املتفق أرش الشالء مع القصاص على قياس قوله يف عني األع

  .عليها أوىل من إحلاقه بفرع خمتلف فيه خارج عن األصول
ألنه أمكن القصاص يف " وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله بقدر األجزاء: فصل"

جزاء أو يؤخذ منه باحلساب فإذا قطع ربع لسانه أخذ من مجيعه فأمكن يف بعضه كما يف السن يقدر ذلك يف األ
لسان اجلاين ربعه وإن قطع نصفه أخذ نصفه أو ثلثه أخذ ثلثه وكذلك سائرها وال يؤخذ شيء من ذلك باملساحة ملا 

  .يأيت
ر يعين إن قطع اجلاين نصف اللسان أخذ منه نصف ديته وإن كان أكث" وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها: "مسألة

  .أو أقل فباحلساب وكذلك سائرها
وذلك ألن القصاص جاز يف بعض السن " وإن كسر بعض سنه برد من سن اجلاين مثله إذا أمن انقالعها: "مسألة

ألن الربيع كسر سن جارية فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقصاص وما جرى القصاص يف مجلته جرى يف بعضه 
وكل جزء مبثله وال يؤخذ ذلك ، جزاء فيؤخذ النصف بالنصف والثلث بالثلثإذا أمكن كاألذن فيقدر ذلك باأل

باملساحة كي ال يفضي إىل أخذ مجيع سن اجلاين ببعض سن اجملين عليه ويكون القصاص بالربد ليؤمن أخذ الزيادة فإنا 
ها قصاصا حىت لو أخذناها بالكسر مل يؤمن أن يتصدع أو ينقلع أو ينكسر من غري موضع القصاص وال يؤخذ بعض

يقول أهل اخلربة إنه يؤمن انقالعها أو السداد فيها ألن توهم الزيادة مينع القصاص يف األعضاء كما لو قطعت يده 
  .من غري مفصل

بأن يكون قد أثغر أي سقطت رواضعه مث نبتت فإذا سقطت " وال يقتص من السن حىت ييأس من عودها: "مسألة
قلع سن من مل يثغر مل يقلع سن اجلاين يف احلال؛ ألهنا تعود حبكم العادة وما يعود ال قيل ثغر فإذا نبتت قيل أثغر فإن 

  جيب ضمانه كالشعر وينظر فإن عاد بدل السن يف حملها على صفتها فال شيء على اجلاين وإن عادت مائلة عن

  الديةوال من اجلرح حىت يربأ وسراية القود مهدرة وسراية اجلناية مضمونة بالقصاص و، عودها
  ـــــــ

حملها أو متغرية عن صفتها كان عليه حكومة ألهنا لو مل تعد ضمن السن فإذا عادت ناقصة ضمن ما نقص وإن 
وإن مضى زمان ، ففي نصفها نصف ديتها ويف ربعها ربع ديتها وكذلك على هذا: عادت قصرية ضمنه باحلساب

. عودها فاجملين عليه باخليار بني القصاص أو دية السن عودها ومل تعد سئل أهل العلم بالطب فإن قالوا قد يئس من
سئل أهل العلم واخلربة فإن قالوا ال تعود أبدا فله القصاص يف احلال : فإما إن قلع سن من قد أثغر فقال القاضي

وإن قالوا يرجى عودها إىل وقت ذكروه مل يقتص حىت يأيت ذلك الوقت فإن مل تعد وجب القصاص وإن عادت مل 
قصاص وال دية ألهنا سن عادت فسقط أرشها كسن من مل يثغر فإن كان األرش رده وإن كان استوى جيب 

القصاص فقد بان أنه كان غري مستحق له ألن القصاص مل جيب عليه ألنه مل يقصد التعدي وعليه الدية ألنه أخذ ما 
  .ال حق له فيه

النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يستقاد من اجلارح  أن: ملا روى جابر" من اجلرح حىت يربأ"يقتص " وال: "مسألة
والنهي يقتضي التحرمي ألن اجلرح ال يدرى أقتل هو أم ليس بقتل فينبغي أن ينتظر ليعلم ما ، حىت يربأ اجملروح

  .حكمه وما الواجب فيه
 عليه مث مات اجلاين بسراية ومعناه أنه إذا قطع طرفا جيب القود فيه فاستوىف منه اجملين" وسراية القود مهدرة: "مسألة



اجلرح مل يلزم املستويف شيء روي ذلك عن أيب بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم وملا روي أن عمر وعليا رضي اهللا 
وروى سعيد حنوه وألنه قطع مستحق مقدر فال يضمن ، من مات من حد أو قصاص ال دية له احلق قتله: عنهما قاال

  .سرايته كقطع السارق
بغري خالف ألهنا أثر اجلناية واجلناية مضمونة فكذلك أثرها مث إن سرت إىل النفس " وسراية اجلناية مضمونة: "مسألة

وجب القصاص فيه وال خالف يف ذلك وإن قطع إصبعا فشلت يدها أو إصبع إىل جانبها وجب القصاص يف 
ى العاقلة ألنه سراية جناية عمد املقطوعة ووجب األرش فيما شل إذا ثبت هذا فيجب األرش يف ماله وال جيب عل

وإمنا مل جيب القصاص لعدم التماثل يف القطع والشل وإذا شل مجيع كفه فعفى عن القصاص استحق نصف الدية يف 
اليد وإن استوىف من اإلصبع كان له أربعون من اإلبل يف األصابع األربع ويتبعها أربعة أمخاس الكف فأما مخسة 

أحدمها يتبعها يف األرش الستوائهما يف احلكم فأما إذا : يت اقتص منها ففيه وجهانالكف الذي خيتص اإلصبع ال
  .اقتص فحكمها خمتلف وجتب فيه احلكومة

  إال أن يستويف قصاصها قبل برئها فيسقط ضماهنا
  ـــــــ

: ركبته فقالملا روى جابر أن رجال طعن رجال بقرن يف " إال أن يستويف قصاصها قبل برئها فيسقط ضماهنا: "مسألة
فعجل فاستقاد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتعيبت رجل املستقيد ". حىت تربأ: "يا رسول اهللا أقدين قال

رواه سعيد مرسال ". ليس لك شيء إنك عجلت: "وبرأت رجل املستقاد منه فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اهللا عرجت : وفيه مث جاء الثالثة فقال، عن جده ورواه الدارقطين بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه

مث هنى أن يقتص من عرج ". قد هنيتك فعصيتين فأبعدك اهللا ومعطل عرجك: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .حىت يربأ صاحبه وهو دليل على سقوط حقه

اجملين عليه فقلعها اجلاين ثانيا فال شئ على إذا قلع سن إنسان فقلع اإلنسان سن اجلاين مث عادت سن : عجيبة: مسألة
واحد منهما ألن سن اجملين عليه ملا عادت وجب عليه دية سن اجلاين فإذا قلعها اجلاين وجب عليه ديتها فيصري لكل 

  .واحد منهما دية سن على اآلخر فيقاصان

  كتاب الديات
  مدخل

...  
  كتاب الديات

اثنا عشر ألف درهم أو مائة من اإلبل فإن كانت دية عمد فهي ثالثون دية احلر املسلم ألف مثقال من الذهب أو 
  حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة وهن

  ـــــــ
  كتاب الديات

َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنةٍ {: واألصل يف وجوهبا الكتاب والسنة واإلمجإع أما الكتاب فقوله سبحانه
وأما السنة فما روى أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن . ١} َسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ َيصَّدَّقُواَوِدَيةٌ ُم



جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إىل أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال 
  .٢رواه النسائي ومالك يف املوطأ ".إن يف النفس الدية مائة من اإلبل: "فيه

أن رجال من بين : ملا روى ابن عباس" دية احلر املسلم ألف مثقال أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من اإلبل: "مسألة
ويف كتاب عمرو بن ، ٣رواه أبو داود وابن ماجه، عدي قتل فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ديته اثين عشر ألفا

وإن يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل وعلى أهل : "صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل أهل اليمنحزم أن رسول اهللا 
  .٤رواه النسائي، " الذهب ألف دينار

؛ ملا روى عمرو بن "فإن كانت دية عمد فهي ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة وهي احلوامل: "مسألة
من قتل متعمدا دفع إىل أولياء املقتول فإن شاءوا : "ليه وسلم قالشعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا ع

قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة وما صوحلوا عليه فهو هلم وذلك 
  رواه". لتشديد القتل

  ـــــــ
  .٩٢اآلية : سورة النساء - ١
حديث : ومالك يف العقول. ١حديث رقم : حديث عمرو بن حزمباب ذكر  -٤٥: رواه النسائي يف القسامة - ٢

  .١رقم 
  .٢٦٣٢حديث رقم : وابن ماجه يف الديات. ٤٥٤٦حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ٣
  .١حديث رقم : باب ذكر حديث عمرو بن حزم -٤٥: رواه النسائي يف القسامة - ٤

  وهي: عمد فكذلك يف أسناهنااحلوامل، وتكون حالة يف مال القاتل وإن كان شبه 
  ـــــــ
وعنه أهنا أرباع رواها اجلماعة عنه واختارها اخلرقي ملا روى الزهري عن السائب ، ١حديث غريب: الترمذي وقال
مخسا وعشرين جذعة ومخسا وعشرين : كانت الدية على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرباعا: بن يزيد قال

بون ومخسا وعشرين بنت خماض؛ وألنه قول ابن مسعود واخللفة احلوامل ألن يف حديث حقة ومخسا وعشرين بنت ل
أال إن يف قتيل عمد اخلطأ قتيل السوط والعصا مائة من : "عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تأكيد" بطوهنا أوالدهايف : "هي احلوامل وقوله: واخللفة. ٢" اإلبل منها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها
قال . أمجع أهل العلم على أن دية العمد جتب يف مال القاتل ال حتملها العاقلة" وتكون حالة يف مال القاتل: "مسألة

وهذه قضية األصل أن بدل املتلف جيب على املتلف وأرش اجلناية خيتص باجلاين وإمنا خولف هذا األصل : ابن املنذر
: وهلذا قال عليه السالم، فيفا عن اجلاين والعامد ال يليق حباله التخفيف فيبقى على األصليف اخلطأ وشبه العمد خت

وإذا ثبت هذا فإهنا جتب حالة ألن ما وجب بالعمد احملض كان حاال كالقصاص . ٣" ال جيين جان إال على نفسه"
  .أطراف العبد] اجلناية يف[وأرش 
: ملا روى عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال "وإن كان شبه عمد فكذلك يف أسناهنا: "مسألة

رواه اإلمام " . أال إن يف قتيل عمد اخلطأ قتيل السوط والعصا مائة من اإلبل فيها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها"
  .وعنه أهنا جتب أرباعا ودليلها حديث السائب بن يزيد وقد سبق، ٤أمحد وأبو داود وغريمها

يف ظاهر املذهب واختار أبو بكر بن عبد العزيز أهنا على القاتل يف ماله؛ ألهنا موجب " وهي على العاقلة: "لةمسأ
: ولنا ما روى أبو هريرة قال، فعل قصده فلم حتمله العاقلة كالعمد احملض وألهنا دية مغلظة أشبهت دية العمد



ها وما يف بطنها فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلت
وألنه نوع قتل ال يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كاخلطأ وخيالف . ٥متفق عليه، بدية املرأة على عاقلتها

العمد احملض ألنه مغلظ من كل وجه لقصده الفعل وأراد به القتل وعمد اخلطأ مغلظ من وجه وهو قصده الفعل 
  ن وجه وهو كونه مل يرد القتلوخمفف م

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال. ٢١٥٩حديث رقم : رواه الترمذي يف الفنت - ٣
  .سبق خترجيه - ٤
  .سبق خترجيه - ٥

أهنا عشرون وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إال : يف رأس كل سنة ثلثها، على العاقلة يف ثالث سنني
  بنت خماض وعشرون ابن خماض وعشرون بنت لبون

  ـــــــ
  .فاقتضى تغليظا من وجه وهو األسنان وختفيفا من وجه وهو محل العاقلة هلا وتأجيلها

وروي ذلك عن عمر وعلي ، على العاقلة ال نعلم يف هذا بني أهل العلم خالفا" يف ثالث سنني"وهي جتب : مسألة
إن الدية حالة ألهنا : وحكي عن قوم من اخلوارج أهنم قالوا، م خمالف يف عصرهم فكان إمجاعاوابن عباس مل يعرف هل

بدل متلف وليس بشيء ألن الدية ختالف سائر املتلفات ألهنا جتب على غري املتلف وال ختتلف باختالف صفات 
  .املتلف
ألن هذا مال حيصل بانقضاء أجل فكان  وابتداء املدة من حني وجوب الدية" يف رأس كل حول ثلثها"وجتب : مسألة

ابتداؤه من وجوبه كسائر الديون فإن كان الواجب دية نفس فابتداء مدهتا من حني املوت سواء كان قتال موجبا أو 
وإن كان الواجب ديةيد أو جرح فابتداء املدة من حني االندمال ألن األرش ال يستقر إال [عن سراية جرح 

  ].باالندمال
إال أهنا عشرون بنت خماض "يعين يف ثالث سنني ملا سبق " فهي على العاقلة كذلك"القتل خطأ " كان وإن: "مسألة

ال خيتلف املذهب يف أن دية اخلطأ " وعشرون ابن خماض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة
أن النيب صلى اهللا عليه  روي: قال اخلطايب. وقيل هي أمخاس إال أن مكان بين خماض بين لبون، أمخاسا كما ذكر

ولنا ما ، وفيها اختالف كثري. ١وسلم ودى الذي قتل خبيرب مبائة من إبل الصدقة وليس يف أسنان الصدقة ابن خماض
يف دية اخلطأ عشرون حقة وعشرون جذعة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عبد اهللا بن مسعود قال

؛ وألن ابن ٢رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه". وعشرون بين خماضوعشرون بنت خماض وعشرون بنت لبون 
لبون جيب على طريق البدل عن ابنة خماض يف الزكاة إذا مل جيدها فال جيمع بني البدل واملبدل يف واجب؛ وألهنما 

 بتوقيف جيب موجبهما واحد فيصري كأنه أوجب أربعني ابنة خماض وألن ما قلناه األقل فالزيادة عليه ال تثبت إال
الدليل على من ادعاه فأما دية قتيل خيرب فال حجة فيه ألهنم مل يدعو على أهل خيرب قتل صاحبهم إال عمدا فتكون 

أمجع على هذا : أما وجوهبا على العاقلة فقال ابن املنذر. ديته دية العمد وهي من أسنان الصدقة إن قلنا جتب أرباعا
وقد ثبتت األخبار عن النيب صلى اهللا عليه ، نعلم خالفا بني أهل العلم يف ذلك كل من حنفظ عنه من أهل العلم وال



  وسلم أنه
  ـــــــ

  .٦، ٢حديث رقم : ومسلم يف القسامة. ٦٨٩٨حديث رقم : رواه البخاري يف الديات - ١
: طأباب ذكر أسنان دية اخل -٣٣: والنسائي يف القسامة. ٤٥٤٥حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ٢

  .٢٦٣١حديث رقم : وابن ماجه يف الديات، ١حديث رقم 

ودية احلرة املسلمة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه إىل ثلث الدية فإذا ، وعشرون حقة وعشرون جذعة
ونساؤهم على النصف من ذلك ودية اجملوسي مثامنائة ، زادت صارت على النصف ودية الكتايب نصف دية املسلم

  درهم
  ـــــــ

قضى بدية اخلطأ على العاقلة وأمجع عليه أهل العلم وقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم دية عمد اخلطأ على العاقلة 
مبا قد روينا من احلديث فيما سبق وفيه تنبيه على أن العاقلة حتمل دية اخلطأ واملعىن يف ذلك أن جنايات اخلطأ تكثر 

جيحف مباله فاقتضت احلكمة إجياهبا على العاقلة على سبيل املواساة للقاتل ودية اآلدمي كثرية فإجياهبا على اجلاين 
وال خالف بينهم يف أهنا مؤجلة يف ثالث سنني فإن عمر وعليا ، واإلعانة له ختفيفا عنهما إذ كان معذورا يف فعله

واتبعهم على ذلك ، ابةرضي اهللا عنهما جعال دية اخلطأ على العاقلة يف ثالث سنني وال يعرف هلما خمالف يف الصح
  .أهل العلم؛ وألنه مال جيب على سبيل املواساة فلم جيب حاال كالزكاة

أمجع أهل العلم على أن دية املرأة : قال ابن املنذر وابن عبد الرب". ودية احلرة املسلمة نصف دية الرجل: "مسألة
يف النفس : "الرجل لقوله عليه السالم ديتها دية: وحكي عن ابن علية واألصم أهنما قاال، على نصف دية الرجل
وهو قول شاذ خيالف إمجاع الصحابة وسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن يف كتاب ، ١" املؤمنة مائة من اإلبل

وهو أخص مما ذكروه ومها يف كتاب واحد فيكون ما . ٢" ودية املرأة على النصف من دية الرجل: "عمرو بن حزم
  .وخمصصا ذكرناه مفسرا ملا ذكروه

روي هذا عن عمر وابن عمر " وتسوى جراحها جراحه إىل ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف: "مسألة
عقل املرأة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وزيد بن ثابت ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

كم يف إصبع : قلت لسعيد بن املسيب: وقال ربيعة. ٣أخرجه النسائي". مثل عقل الرجل حىت يبلغ الثلث من ديتها
ففي أربع : قلت، ثالثون: ففي ثالث أصابع؟ قال: قلت، عشرون: ففي إصبعني؟ قال: قلت، عشر: املرأة؟ قال
وهذا يقتضي سنة رسول ، هكذا السنة يا ابن أخي: قال. ملا عظمت مصيبتها قل عقلها: عشرون قلت: أصابع؟ قال

  .رواه سعيد بن منصور، وسلماهللا صلى اهللا عليه 
كنت : وروي عنه أهنا ثلث الدية لكنه رجع عنها وروى عنه ابنه صاحل قال" ودية الكتايب نصف دية املسلم: "مسألة

  أذهب إىل أن دية اليهودي والنصراين أربعة آالف فأنا
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .١حديث رقم : قل املرأةباب ع-٣٥: رواه النسائي يف القسامة - ٣



  ودية العبد واألمة قيمتهما بالغة ما بلغت ومن بعضه حر، ونساؤهم على النصف
  ـــــــ

اليوم أذهب إىل نصف دية املسلم حلديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سامل عن أبيه 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب  وهذا صريح يف الرجوع إىل أن ديته نصف دية املسلم وذلك ملا روى

ويف لفظ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى أن عقل ". دية املعاهد نصف دية املسلم: "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
دية املعاهد نصف : "رواه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه قال، أهل الكتاب نصف عقل املسلمني

ليس يف دية أهل الكتاب شيء أبني من هذا وال بأس بإسناده وقد قال به اإلمام أمحد : قال اخلطايب. ١" دية احلر
  .وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم أوىل

أمجع : قال ابن املنذر. يعين على النصف من دياهتم ال نعلم يف هذا خالفا" ونساؤهم على النصف من ذلك: "مسألة
أة نصف دية الرجل؛ وألنه ملا كان دية نساء املسلمني على النصف من ديات رجاهلم أهل العلم على أن دية املر

  .كذلك نساء أهل الذمة على النصف من دياهتم
وهو قول أكثر أهل العلم وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود رضي اهللا " ودية اجملوسي مثاين مائة درهم: "مسألة
سنوا هبم سنة : "الكتايب نصف دية مسلم لقوله صلى اهللا عليه وسلمديته كدية : وقال عمر بن عبد العزيز، عنهم

ديته كدية املسلم ألنه حمقون الدم : وقال أصحاب الرأي، ؛ وألهنم يقرون باجلزية فأشبهوا أهل الكتاب"أهل الكتاب
ا قوهلم سنوا هبم دية اجملوسي مثاين مائة درهم وال خمالف هلم وأم: فأشبه املسلم ولنا قول عمر وعثمان وابن مسعود

سنة أهل الكتاب فاملراد به يف أخذ جزيتهم وحقن دمائهم بدليل أن ذبائحهم ال تباح وال تنكح نساؤهم وال جيوز 
اعتباره باملسلم وال الكتايب لنقص أحكامه عنهما وذلك مما يوجب نقصان ديته كما نقصت دية املرأة عن دية 

  .الرجل
اهتم باإلمجاع وجراح كل أحد معتربة من ديته وجراح كل امرأة منهم من دي" ونساؤهم على النصف: "مسألة

  .تساوي جراح رجاهلم إىل الثلث
فإذا قتلهما قاتل وجبت قيمتهما ألهنما أموال لسيدمها واملال " ودية العبد واألمة قيمتهما بالغة ما بلغت: "مسألة

  .فإنه جتب قيمة ذلك وكذلك يف العبد واألمة يضمن بقيمته مهما بلغت ويصري كما لو أتلف عليه حيوان أو متاع
  فإذا كان نصفه حرا" ومن بعضه حر ففيه باحلساب من دية حر وقيمة عبد: "مسألة

  ـــــــ
. ٤٥٨٣حديث رقم : وأبو داود يف الديات. ٢٤٤و  ٢١٥و  ١٨٣، ٢/١٨٠رواه أمحد يف املسند  - ١

  .٢٦٤٤حديث رقم : وابن ماجه يف الديات. ٢، ١قم حديث ر: باب كم دية الكافر -٣٦: والنسائي يف القسامة

ففيه باحلساب من دية حر وقيمة عبد ودية اجلنني إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها مخس من اإلبل موروثة عنه 
  ولو شربت احلامل دواء فأسقطت به جنينها

  ـــــــ
حرا لوجب دية حر فيجب يف نصفه نصف ونصفه قنا كان فيه نصف دية حر ونصف قيمة عبد ألنه لو كان مجيعه 

  .ديته ولو كان كله عبدا لوجب فيه كمال قيمته فيجب يف نصفه نصف قيمته
فيجب " ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها مخس من اإلبل موروثة عنه"من الضربة " إذا سقط"احلر " ودية اجلنني: "مسألة

أنه استشار الناس يف : مر بن اخلطاب رضي اهللا عنهيف جنني احلرة املسلمة غرة وهو قول أكثرهم روي ذلك عن ع



لتأتني مبن : قال. شهدت النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة: إمالص املرأة فقال املغرية بن شعبة
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى : وعن أيب هريرة قال، ١يشهد معك فشهد له حممد بن مسلمة

لتها وما يف بطنها فاختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حبجر فقت
واشترط كون اجلنني حرا ألن اخلرب ورد ، ٢دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية املرأة على عاقلتها وورثها ولدها

احلرة جيب فيه عشر دية أمه وإمنا جتب الغرة إذا سقط من  فيه وإن كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمه كما قلنا يف جنني
الضربة ويعلم ذلك بأن يسقط عقيبها أو يبقى هبا ساملا إىل أن يسقط ألنه إذا سقط من الضربة كان قاتال له فوجبت 

مل  وجيب أن تكون الغرة قيمتها نصف عشر الدية وهي مخس من اإلبل وإذا، ديته كما لو ضربه بعد الوالدة فقتله
جيد الغرة انتقل إىل مخس من اإلبل على ظاهر كالم اخلرقي وعلى قول غريه من أصحابنا ينتقل إىل مخسني دينارا أو 

إذا ثبت هذا فإن الغرة موروثة عن اجلنني كأنه سقط حيا ألهنا دية له وبدل عنه فريثها ورثته كما لو . ستمائة درهم
  .قتل بعد الوالدة وكدية الكبري

أمجعوا على ذلك وألهنا إذا " و شربت احلامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة ال ترث منها شيئاول: "مسألة
أسقطت بالدواء جنينا فهي القاتلة للجنني اجلانية عليه فلزمها ضمانه بالغرة كما لو جىن عليه غريها وال ترث من 

نوا وعليها عتق رقبة وكذلك كل من ضرب عليه الغرة شيئا؛ ألن القاتل ال يرث وتكون الغرة لبقية الورثة من كا
وقد ثبت للجنني اإلميان تبعا }، َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَة{: عتق رقبة يف ماله ألن اهللا سبحانه قال

  .ألبويه وألهنا نفس مضمونة بالدية فوجب فيها الكفارة كالكبري
  ألن اجلنني املسلم فيه عشر دية" تابيا ففيه عشر دية أمهوإن كان اجلنني ك: "مسألة

  ـــــــ
  .٧٣١٧حديث رقم : رواه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة - ١
  .سبق خترجيه - ٢

فعليها غرة ال ترث منها شيئا وإن كان اجلنني كتابيا ففيه عشر دية أمه وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه وإن سقط 
  . مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش يف مثلهاجلنني حيا مث

  ـــــــ
  .أمه فكذلك اجلنني الكتايب فيه عشر دية أمه

يعترب اجلنني بنفسه إن كان ذكرا ففيه نصف عشر : وقال أبو حنيفة" وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه: "مسألة
لفة فكان بدله معتربا بنفسه كسائر املتلفات ولنا أنه جنني مات باجلناية قيمته وإن كان أنثى ففيه عشر قيمتها ألنه مت

يف بطن أمه فلم خيتلف بالذكورة وال باألنوثة كجنني احلرة ويفارق سائر املتلفات فإنه ال يضمن جبميع قيمته وألنه 
  .يتعذر تقوميه ومتييز الذكر من األنثى

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل : قال ابن املنذر". ففيه دية كاملة وإن سقط اجلنني حيا مث مات من الضربة: "مسألة
العلم على أن يف اجلنني يسقط حيا من الضرب الدية كاملة؛ وألنه مات من جناية بعد والدته فكانت فيه دية كاملة 

نب أو العطاس كما لو قتله بعد وضعه وإمنا جتب ديته إذا سقط حيا وتعلم حياته باالستهالل أو التنفس أو شرب الل
وإمنا جيب ضمانه إذا سقط من الضربة ومات ويعلم هبا ذلك بأن ميوت يف احلال أو يبقى متأملا إىل أن ميوت فيعلم أنه 

مات من اجلناية كما إذا ضرب رجال فمات عقيب ضربه أو بقي متأملا حىت مات إذا ثبت هذا فإن الدية كاملة إمنا 
وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا فإن كان لدون ذلك ففيه غرة " يف مثلهإذا كان سقوطه لوقت يعيش "جتب فيه 



فيه دية كاملة ألننا علمنا حياته وقد تلف من جنايته ولنا أنه مل : وقال الشافعي رضي اهللا عنه، كما لو سقط ميتا
علمنا حبياته إذا سقط ميتا يعلم فيه حياة يتصور بقاؤه هبا فلم جتب فيه دية كما لو ألقته ميتا وكاملذبوح وقوهلم إننا 

  .وله ستة أشهر فقد علمنا حياته 

  باب العاقلة و ما حتمله

...  
  باب العاقلة وما حتمله

  وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب واملوايل إال الصيب
  ـــــــ

  باب العاقلة وما حتمله
ال خالف بني أهل العلم أن العاقلة هم " ملوايلعصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب وا"العاقلة " و"

العصبات وأن غريهم من اإلخوة لألم وسائر ذوي األرحام والزوج ليس من العاقلة واختلفت الرواية يف األبناء 
إحدامها أن كل العصبات من العاقلة يدخل فيه آباء : واآلباء هل هم من العاقلة؟ ففيه روايتان عن أمحد رمحه اهللا

أبناؤه وإخوته وعمومته وأبناؤهم وهو اختيار أيب بكر والشريف أيب جعفر ملا روى أبو داود بإسناده عن الرجل و
  قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن عقل: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

  ويرجع يف تقدير ما حيمله كل واحد، واجملنون والفقري ومن خيالف دينه دين القاتل
  ـــــــ

؛ وألهنم عصبة ١أة بني عصبتها من كانوا ال يرثون منها شيئا إال ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بني ورثتهااملر
أشبهوا اإلخوة حيققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله والرواية الثانية ليس هم من العاقلة؛ ملا روى أبو 

ا األخرى حبجر فقتلتها فاختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامه: هريرة قال
ويف . ٢متفق عليه، وسلم فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدية املرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم

داود  رواه أبو، مث ماتت القاتلة فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مرياثها لبنتها والعقل على العصبة: رواية
فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دية املقتولة على عاقلتها : ويف رواية عن جابر بن عبد اهللا قال، والترمذي

مرياثها : "عاقلة املقتولة مرياثها لنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال: قال. وعصبتها وبرأ زوجها وولدها
بت هذا يف األوالد قسنا عليه الوالد ألنه يف معناه؛ وألن مال والده وولده إذا ث. ٣رواه أبو داود". لزوجها وولدها

كماله وهلذا مل تقبل شهادهتما له فال جتب فيه دية كما ال جتب يف ماله وظاهر كالم اخلرقي أن اإلخوة كالوالد يف أن 
ن العصبة بكل حال وهو فيه روايتني وغريه من أصحابنا خيصون الروايتني بالولد والوالد وجيعلون اإلخوة م

  .الصحيح
ألهنم عصبة فيدخلون يف حتمل العقل " من النسب واملوايل -بعدوا أو قربوا-وسائر العصبة من العاقلة : "مسألة

كالقريب وال يعترب أن يكونوا وارثني يف احلال بل مىت كانوا حبال يرثون لوال احلجب عقلوا؛ ألن النيب صلى اهللا 
بني عصبة املرأة من كانوا واملوىل من عصبته يعقل عنه إال أنه ال يعقل إال ما يفضل عن عليه وسلم قضى بالدية 

املناسبني فيقسم أوال على اإلخوة مث بنيهم مث األعمام مث بنيهم فإن فضل بعد مجيع املناسبني فضلة من الدية قسم 



ة قسم على موىل املوىل مث على على املوىل وعصبته فإن مل يكن له عصبات أو كانوا وفضل عنهم شيء من الدي
  .عصبة موىل املوىل مث على هذا التريب حبسب ما ذكرنا يف املرياث فإن فضل عن مجيعهم شيء كان يف بيت املال

وذلك ألن حتمل العقل على سبيل املواساة فال يلزم " إال الصيب واجملنون والفقري ومن خيالف دينه دين القاتل: "مسألة
، ن محل الدية وجب على سبيل النصرة والصيب واجملنون ليسا من أهلها فال يلزمهم العقلالفقري كالزكاة؛ وأل

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن املرأة والصيب الذي مل يبلغ ال يعقالن : وقال ابن املنذر، وكذلك املرأة
نه فليس من أهل نصرته ومواالته فال يعقل وأمجعوا على أن الفقري ال يلزمه شيء ملا سبق ومن خيالف دي، مع العاقلة

  .عنه كالصيب
  ـــــــ

  .٤٥٦٤حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .٤٥٧٥حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ٣

ال عاقلة منهم إىل اجتهاد اإلمام فيفرض عليه قدرا يسهل وال يشق وما فضل فعلى القاتل وكذلك الدية يف حق من 
  له وال حتمل العاقلة عمدا وال عبدا وال

  ـــــــ
ألنه " وال يشق"عليه " ويرجع يف تقدير ما حيمله كل واحد منهم إىل اجتهاد اإلمام فيفرض عليه قدرا يسهل: "مسألة

تقدير املتعة مل يرد فيه تقدير من الشرع فريجع فيه إىل اجتهاد احلاكم ألنه حيتاج إىل نظر واجتهاد فأشبه النفقات و
  .للمتزوجة بغري صداق إذا طلقها قبل الدخول

حكم من مل يكن له " على القاتل وكذلك الدية يف حق من ال عاقلة له"هو " فـ"عن العاقلة " وما فضل: "مسألة
 إحدامها يؤدي عنه من بيت: وقد ذكر اخلرقي فيمن ال عاقلة له روايتني، عاقلة حتمل اجلميع كحكم من ال عاقلة له

املال ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ودى األنصاري املقتول يف خيرب من إبل الصدقة؛ وألن بيت املال للمسلمني 
والرواية األخرى ال جيب ذلك ألن بيت املال فيه حق النساء والصبيان واملعتوهني ، وهم يرثون كما ترثه عصباته

فأما حتمل . رياث ومل يثبت أن مال بيت املال لعصبات هذاوالفقراء وال عقل عليهم؛ وألن العقل بالتعصيب ال بامل
فإن قلنا بالرواية ، النيب صلى اهللا عليه وسلم دية األنصاري فال يلزم ألنه قتيل أهل الذمة وبيت املال ال يعقل عنهم

هم على األوىل فلم يكن له عاقلة أصال أخذ من بيت املال وإن كان له من عاقلته من حيمل بعض الدية فرض علي
ليس على القاتل شيء : فإذا مل ميكن األخذ من بيت املال فقال الشافعي، قدر الواجب عليهم والباقي من بيت املال

يف أحد قوليه ويف اآلخر تكون الدية على القاتل ألن الدية جتب عليه ابتداء مث حتملها العاقلة عنه فإذا مل يكن متحمل 
؛ وألنه يتعذر محل الدية عن القاتل فلزمته كما لو ثبت }َيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهلِِهَوِد{: بقيت عليه؛ ولعموم قوله تعاىل

ويتخرج يف املذهب مثل ذلك وألن أصحابنا قالوا يف املرتد إذا قتل رجال خطأ فالدية يف : قال شيخنا. القتل باعترافه
وقالوا يف نصراين . ال عاقلة له لوجود العلة فيهماله مؤجلة؛ ألنه ال عاقلة له فينبغي أن يثبت هذا احلكم يف كل من 

  .الدية يف ماله ألنه تعذر محل العاقلة فكذا هذا: رمى بسهم مث أسلم مث قتل السهم رجال
؛ ملا روى ابن عباس عن النيب "وال حتمل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا وال ما دون الثلث: "مسألة

وروى عن ابن عباس موقوفا ". ال حتمل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا: "قالصلى اهللا عليه وسلم أنه 
األوىل أهنا ال حتمل العمد وقد أمجع العلماء على أن العاقلة ال حتمل العمد : عليه ويف هذه املسألة مخس مسائل



ملها العاقلة كاجلائفة واملأمومة املوجب للقصاص يف نفس وال طرف وعن مالك أن اجلنايات اليت ال قصاص فيها حت
ولنا حديث ابن عباس وألهنا جناية عمد فال حتملها العاقلة كقتل األب ، ألهنا جناية ال قصاص فيها فأشبهت اخلطأ

  ابنه واملوضحة وأما سقوط القصاص

  صلحا وال اعترافا وال ما دون الثلث
  ـــــــ

واملسألة . قصاص فيه لكونه معذورا فيه فيقتضي أن تواسيه العاقلة فيهيف اجلائفة واملأمومة خبالف اخلطأ فإن انتفاء ال
وقال ، أهنا ال حتمل العبد فإذا قتله قاتل وجبت قيمته يف مال القاتل وال شيء على عاقلته خطأ كان أو عمدا: الثانية

ولنا حديث ابن ، حلرحتمله العاقلة ألنه آدمي جيب لقتله القصاص والكفارة فحملت العاقلة بدله كا: أبو حنيفة
عباس رضي اهللا عنهما؛ وألن الواجب يف العبد القيمة وهي ختتلف باختالف صفاته فال حتملها العاقلة كسائر القيمة 

معناه إن صاحل األولياء عن دم : أهنا ال حتمل الصلح قال القاضي: واملسألة الثالثة. وكضمان أطرافه وهبذا فارق احلر
له العاقلة لكونه حصل على جناية العمد وحيتمل أنه إذا ادعى عليه قتل عمد فينكر مث يصاحل العمد إىل الدية فال حتم

األولياء على اإلنكار على مال فال حتمله العاقلة؛ ألنه مال ثبت مبصاحلته واختياره فجرى جمرى اعترافه وقد سبق 
حتمل االعتراف وهو أن يعترف إنسان بقتل أن العاقلة ال : واملسألة الرابعة. فيه حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما

وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما وألنا لو أوجبنا الدية . خطأ أو شبه عمد فال حتمله العاقلة وال نعلم فيه خمالفا
عليهم ألوجبنا عليهم حقا بإقرار غريهم وال يقبل إقرار شخص على غريه؛ وألنه متهم يف أن يواطئ على ذلك 

ن عاقلته إذا تقرر هذا فإنه إذا اعترف وجبت الدية عليه حالة وال يصح إقراره وال يلزمه شيء لكونه ليأخذ الدية م
؛ } َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ َيصَّدَّقُوا{: ولنا قوله تعاىل، إقرارا على غريه

ألنه مقر جبناية على غري ال يصح إقراره كجناية العمد وألنه حمل مضمون بالدية لو ثبت بالبينة فيضمن إذا اعترف و
كسائر احملال وإمنا سقطت عنه الدية يف حمل الوفاق لتحمل العاقلة له فإذا مل تتحملها العاقلة بقي وجوهبا عليه كسائر 

  .الديون
والصحيح عن الشافعي رضي اهللا عنه أن العاقلة حتمل القليل ، مل ما دون الثلثأن العاقلة ال حت: املسألة اخلامسة

حتمل العاقلة السن واملوضحة وما فوقها : وقال أبو حنيفة. والكثري؛ ألن من وجب عليه الكثري لزمه القليل كاجلاين
العاقلة وقيمتها نصف عشر وهو نصف عشر الدية؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل الغرة اليت يف اجلنني على 

ولنا ما روي عن عمر رضي اهللا عنه ، الدية وال حتمل ما دونه؛ ألنه ليس فيه أرش مقدر جيري جمرى ضمان األموال
أنه قضى يف الدية أن ال حتمل منها العاقلة شيئا حىت تبلغ الدية عقل املأمومة؛ وألن األصل وجوب الضمان على 

اجلنايات لكن خولف األصل يف ما زاد على الثلث لكونه كثريا جيحف باجلاين ففيما اجلاين على مقتضى قاعدة سائر 
والدليل على كثرة الثلث وقلة ما دونه قول النيب صلى اهللا ، عداه يبقى على قضية القياس لقلته وعدم إجحافه به

أن يقتل اجلنني مع األم فتحملها وأما الغرة فال نسلمها إال ، وهبذا يفارق الثلث ما دونه". الثلث كثري: "عليه وسلم
  .العاقلة؛ ألن موجب اجلناية يزيد على الثلث وإن سلمنا فإمنا حتملها العاقلة ألهنا دية آدمي على سبيل الكالم

  .وال عاقلة ملرتد وال ملن أسلم بعد جنايته أو اجنر والؤه بعدها، ويتعاقل أهل الذمة
  فصل

  سيد بأقل األمرين من أرشها أو قيمتهوجناية العبد يف رقبته إال أن يفديه ال



  ـــــــ
وعنه ال يتعاقلون ولنا ، فإذا كان القاتل ذميا فعقله على عصبته من أهل دينه املعاهدين" ويتعاقل أهل الذمة: "مسألة

وال أهنم عصبة يرثونه فيعقلون عنه كعصبة املسلم من املسلمني وال يعقل عنه مناسبوه من املسلمني؛ ألهنم ال يرثونه 
عصبته الذين بدار احلرب ألن املواالة والنصرة منهم منقطعة وهل يعقل اليهودي عن النصراين أو النصراين عن 

اليهودي؟ على وجهني بناء على الروايتني يف توارثهما فإن مل يكن للذمي عصبة مل يعقل عنه بيت املال؛ ألن املسلمني 
  .مل يكن له وارث فيأخذه خبالف مال املسلمنيال يرثونه وإمنا ينقل ماله إىل بيت املال إذا 

وال يقر على الكفر فيعقل عنه الكفار ، ألن عصبته من املسلمني ال يرثونه فال يعقلون عنه" وال عاقلة ملرتد: "مسألة
 ولو رماه وهو مسلم مث ارتد مث أصابه السهم مل يعقل عنه املسلمون؛ ألنه قتل وهو مرتد وال عصبته الكفار ألنه رمى

  .وهو مسلم وألهنم ال يرثونه فتكون الدية يف ماله
فلو قتل وهو كافر مث أسلم مل تعقل عنه عصبته الكفار ألنه مسلم " ملن أسلم بعد جنايته"عاقلة " وال: "مسألة

والكفار ال يرثونه فال يعقلون عنه وال يعقل عنه املسلمون ألنه جىن وهو كافر ولو رمى يهودي طائرا بسهم مث 
وقع السهم يف مسلم فقتله مل تعقل عنه عصبته املسلمون؛ ألن إرسال السهم كان قبل إسالمه وال عصبته أسلم و

  .الذميون ألنه قتله وهو مسلم فيكون يف مال اجلاين
وصورة ذلك إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها فوالء ، يعين بعد جنايته" اجنر والؤه بعدها"وال عاقلة ملن : مسألة

ه فإن جىن الولد فعقله على موىل أمه فإن أعتق أبوه انتقل الوالء إىل موايل األب وانقطع عن موايل األم؛ الوالد ملوال
ألن الوالء اجنر عنهم فال يعقلوهنم ألهنم ال يرثونه وال يعقل عنه موايل األب ألنه جىن وهو موىل غريهم ولو جرح 

رت اجلناية فاحلكم كذلك؛ ألن موايل األم ال يعقلون النقطاع ابن املعتقة رجال مث اجنر والؤه إىل موايل أبيه مث س
  الوالء عنهم وموايل األب ال يعقلون ألن سبب السراية كان قبل حصول الوالء هلم

  فصل
هذا يف اجلناية اليت تودي باملال " وجناية العبد يف رقبته إال أن يفديه السيد بأقل األمرين من أرشها أو قيمته: "مسألة

  ا موجبة للقصاص فعفى عنه إىل املال وإماإما لكوهن

  ودية اجلناية عليه ما نقص من قيمته يف مال اجلاين
  ـــــــ

لكوهنا ال توجب إال املال كسائر جناياته فإن أرش مجيع ذلك يتعلق برقبته ألنه ال خيلو إما أن يتعلق برقبته أو بذمته 
جناية آدمي فيجب اعتبارها كجناية احلر وال ميكن تعلقها  أو بذمة سيده أو ال جيب شيء وال ميكن إلغاؤها ألهنا
وال بذمة السيد ألنه مل جين واجلاين هو العبد وله يد وقصد ، بذمته إلفضاء ذلك إىل فوات حق اجملين عليه أو تأخريه

ن أن يكون فثبت أهنا تتعلق برقبته؛ وألن الضمان موجب جنايته فيتعلق برقبته كالقصاص مث ال خيلو أرش اجلناية م
بقدر قيمة العبد فما دون أو أكثر فإن كان بقدرها فما دون فالسيد خمري بني أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إىل 
ويل اجلناية فيملكه ألنه إن دفع أرش اجلناية فهو الذي وجب للمجين عليه فلم ميلك املطالبة بأكثر منه وإن سلم 

؛ وألن حق اجملين عليه ال يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها فإن طالب العبد فقد أدى احملل الذي تعلق احلق بت
وإن دفع السيد عبده فأىب قبوله وقال بعه وادفع إيل مثنه فهل ، بتسليمه إليه وأىب ذلك سيده مل جيرب عليه ملا ذكرنا

يتعلق بغري اجلاين فلم يلزمه ال يلزمه بيعه ألن احلق مل يثبت يف ذمته ومل : إحدامها: يلزم السيد ذلك؟ على روايتني
يلزم السيد األقل من قيمته أو أرش جنايته وال يلزم : والثانية. أكثر من تسليمه كما لو أصدق املرأة عبدا بعينه



وأما إن كانت اجلناية أكثر من ، اجلاين أخذ العبد ألن الدين تعلق به على وجه مل ميلكه وال جيب مثله فأشبه الرهن
إحدامها أن سيده خمري بني أن يفديه بأقل األمرين من قيمته أو أرش جنايته وبني أن يسلمه ملا : انقيمته ففيه روايت

أنه خمري بني تسليمه وبني فدائه بأرش جنايته بالغة ما بلغت؛ ألنه إذا عرض : والثانية. ذكرنا يف القسم الذي قبله
ووجه األوىل أن ، تلك الزيادة على اجملين عليه للبيع رمبا رغب فيه راغب بأكثر من قيمته فإذا أمسكه فقد فوت

  .الشارع قد جعل للسيد فداءه فكان الواجب عليه قيمته كسائر املتلفات
؛ ألن ضمانه ضمان األموال فيجب فيه ما نقص " ما نقص من قيمته" -يعين على العبد-" ودية اجلناية عليه: "مسألة

وعنه إن كانت اجلناية عليه يف ، ضمن بعضه مبا نقص كسائر األموالكالبهائم؛ وألن ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ 
شيء مثله مؤقت يف احلر كاليد والعني فهو يف العبد مقدر من قيمته ألن ديته قيمته ففي يده نصف قيمته ويف 

واألنف والذكر واألنثيني أوجب قيمة ، موضحته نصف عشر قيمته وما أوجب الدية من احلر كاليدين والرجلني
وهذا يروى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ومل يعرف له خمالف من الصحابة؛ وألنه آدمي يضمن يف ، العبد

القصاص والكفارة فكان يف أطرافه مقدرا كاحلر وألن أطرافه منها مقدر من احلر فكان فيها مقدرا من العبد 
يف مال . "را كاحلر إذا ثبت هذا فإهنا جتبكالشجاج األربع؛ وألن ما وجب يف شجاجه مقدرا وجب يف أطرافه مقد

  .ألن العاقلة ال حتمل العبد كما سبق" اجلاين

وجناية البهائم هدر إال أن تكون يف يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون 
ا كلها وما أتلفت من الزرع هنارا ما جنت برجلها أو ذنبها، وإن تعدى بربطها يف ملك غريه أو طريق ضمن جنايته

  مل يضمنه إال أن
  ـــــــ

والعجماء البهيمة وقوله جبار أي هدر ، ١" العجماء جبار: " لقوله عليه السالم" وجناية البهائم هدر: "مسألة
ه فهو أي هدر يعين إذا استأجر من حيفر له يف بئر أو معدن فوقع عليه فقتل. ٢" البئر جبار واملعدن جبار: "كقوله
  .هدر
يف يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت يدها أو فمها دون ما "البهيمة " إال أن تكون: "مسألة

؛ ألن اليد والفم ميكنه التحفظ منهما وليس كذلك الرجل فإنه ال ميكنه التحفظ منها كما لو "جنت رجلها أو ذنبها
يف حديث أيب هريرة وروى . ٣" الرجل جبار: "ى اهللا عليه وسلم أنه قالوقد روي عن النيب صل، مل تكن يده عليها

وعنه رواية أخرى ، "وذنبها كرجلها: "سعيد بإسناده عن هذيل بن شرحبيل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .وهي أصح ألنه يشاهدها فهي كاليد أو الفم: قال القاضي. يضمن جناية الرجل

ألنه متعد بذلك وإن كان الطريق واسعا " طها يف ملك غريه أو طريق ضمن جنايتها كلهاوإن تعدى برب: "مسألة
إحدامها يضمن أيضا ألن انتفاعه بالطريق مشروط بالسالمة وكذلك لو ترك يف الطريق طينا أو ما : ففيه روايتان

ا على الناس فلم يكن متعديا ال يضمن ألن له أن يقفها يف طريق ال يضيق هب: والثانية. أشبهه فزلق فيه إنسان ضمن
  .فلم يضمن كما لو جلس فعثر به إنسان

؛ ملا " من الزرع هنارا مل يضمنه إال أن تكون يف يده وما أتلفت ليال فعليه ضمانه"أفسدت البهيمة " وما: "مسألة
رسول روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن حميصة أن ناقة للرباء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى 

قال ابن عبد . اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن على أهل األموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم
إن كان هذا مرسال فهو مشهور حدث به األئمة الثقات واستعمله فقهاء احلجاز بالقبول؛ وألن العادة من أهل : الرب



وعادة أهل احلوائط حفظها هنارا دون الليل فإذا رعت ليال كان املواشي إرساهلا يف النهار للرعي وحفظها ليال 
، وإن أتلفت هنارا كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم، التفريط من أهلها بتركهم حفظها يف وقت عادة احلفظ

 وأما غري الزرع فال، وقد فرق النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهما وقضى على كل إنسان باحلفظ يف وقت عادته
  يضمن ألن البهيمة ال تتلف

  ـــــــ
  .٣حديث رقم : ومسلم يف املساقاة، ٦٩١٢حديث رقم : رواه البخاري يف الديات - ١
  .انظر ختريج احلديث عاليه - ٢
  .نفس التخريج - ٣

  .تكون يف يده وما أتلفت ليال فعليه ضمانه
  ـــــــ

مل تكن يد أحد عليها فإن كان صاحبها معها أو غريه  ذلك عادة فال حيتاج إىل حفظها عنه خبالف الزرع وهذا إذا
  .فعلى من يده عليها ضمان ما أتلفته من نفس أو مال على ما سبق يف املسألة قبلها

  باب ديات اجلراح
، كل ما يف اإلنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره ومسعه وبصره ومشه وعقله وكالمه وبطشه ومشيه

وتسويد وجهه وخديه واستطالق بوله أو غائطه  -وهو أن جيعل وجهه يف جانبه-حد من صعره وكذلك يف كل وا
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية ويف أحدمها نصفها كالعني واحلاجبني والشفتني واألذنني ، وقرع رأسه وحليته دية

جفان األربعة الدية ويف أهداهبا الدية ويف واللحيني واليدين والثديني واالليتني واألنثيني واألسكتني والرجلني ويف األ
  فإن، كل واحد ربعها
  ـــــــ
  باب ديات اجلراح

كل ما يف اإلنسان منه شيء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره ومسعه وبصره ومشه وعقله وكالمه وبطشه ومشيه "
استطالق بوله أو غائطه وكذلك يف كل واحد من صغره وهو أن جيعل وجهه يف جانبه وتسويد وجهه وخديه و

وذلك أن كل عضو مل خيلق اهللا سبحانه يف اإلنسان منه إال واحدا كاللسان واألنف ومجيع ، "وقرع رأسه وحليته دية
  .ما ذكرنا ففيه دية كاملة؛ ألن يف إتالفه إذهاب منفعة اجلنس وإذهاب منفعة اجلنس كإتالف النفس

يف أحدمها نصفها كالعينني واحلاجبني والشفتني واألذنني واللحيني واليدين وما فيه منه شيئان ففيهما الدية و: "مسألة
؛ ألن منفعة اجلنس تذهب بذهاهبما فكان فيهما الدية ويف إتالف "والثديني واإلليتني واألنثيني واألسكتني والرجلني

لزهري عن أيب بكر بن وقد روى ا، أحدمها إذهاب نصف منفعة اجلنس فكان فيه نصف الدية ال نعلم يف هذا خالفا
ويف األنف : "حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إليه وكان يف كتابه

إذا أوعب جدعا الدية ويف اللسان الدية ويف الشفتني الدية ويف البيضتني الدية ويف الذكر الدية ويف الصلب الدية 
كتاب عمرو : ورواه ابن عبد الرب وقال. ١رواه النسائي وغريه، "الواحدة نصف الديةويف العينني الدية ويف الرجل 

  .بن حزم معروف عند العلماء وما فيه متفق عليه إال قليال



  ويف"، ألن بإذهاهبا تفوت منفعة اجلنس مجيعا" ويف األجفان األربعة الدية: "مسألة
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١

احدة ويف أصابع اليدين الدية ويف أصابع الرجلني الدية ويف كل إصبع عشرها ويف كل قلعها بأهداهبا وجبت دية و
  أمنلة ثلث عقلها إال اإلهبام يف كل أمنلة نصف عقلها ويف كل سن مخس من اإلبل إذا مل تعد

  ـــــــ
ة كالعينني الدية ألن كل ذي عدد جتب الدية يف مجيعه جتب يف كل واحد حبصته من الدي" ربع"منها " كل واحد

واألصابع وألن فيها مجاال ظاهرا ومنفعة كاملة فإهنا تكن العني وحتفظها وتقيها احلر والربد وتكون كالغلق عليها 
  .يطبقه إذا شاء ويفتحه إذا شاء ولوالها لقبح منظره فوجب أن يكون فيها الدية كاليدين

على األجفان ألن فيها مجاال ومنفعة فوجب فيها وجتب الدية يف أهداب العينني مبفردها وهو الشعر الذي : مسألة
  .الدية كاألجفان

ألن الشعر يزول تبعا لزوال األجفان فلم جيب " دية واحدة"مل جيب أكثر من " بأهداهبا"قطع األجفان " فإن: "مسألة
  .فيها شيء كاألصابع إذا قطع الكف وهي عليه

وال نعلم فيه خمالفا إال عن عمر " لدية ويف كل إصبع عشرهاويف أصابع اليدين الدية ويف أصابع الرجلني ا: "مسألة
مث رجع عنه إىل ما يف كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم آلل حزم فأخذ به وترك قوله األول وهبذه اجلملة قال عمر 

عشر دية أصابع اليدين والرجلني : "وعلي وزيد وابن عباس وقد روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ورواه أبو داود عن أيب موسى عن النيب صلى ، حديث حسن صحيح: أخرجه الترمذي وقال". من اإلبل لكل إصبع

ويف كل إصبع من أصابع اليدين والرجلني : "ويف كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم. ١اهللا عليه وسلم
  .سواء يف الدية كاألسنان واألجفان؛ وألنه جنس ذو عدد جتب فيه الدية فكانت ٢" عشر من اإلبل

فإهنا أمنلتان " إال اإلهبام"فديتها مقسومة على عدد أناملها لكل إصبع ثالث أنامل " ويف كل أمنلة ثلث عقلها: "مسألة
ففي كل أمنلة من غري اإلهبام ثلث عقلها ثالثة أبعر وثلث ثلث دية اإلصبع ويف كل أمنلة من اإلهبام مخس من اإلبل 

  .ها واحلكم يف أصابع اليدين والرجلني سواء لعموم اخلرب فيهما وحصول االتفاق عليهمانصف ديت
ال نعلم خالفا بينهم يف أن دية األسنان من اإلبل مخس يف كل سن " ويف كل سن مخس من اإلبل إذا مل تعد: "مسألة

: لنيب صلى اهللا عليه وسلمويف كتاب عمرو بن حزم عن ا، روي ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية رضي اهللا عنهم
رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ". ويف السن مخس من اإلبل"

  يف األسنان مخس: "قال
  ـــــــ

  .٤٥٥٦حديث رقم : وأبو داود يف الديات. ١٣٩١حديث رقم : رواه الترمذي يف الديات - ١
  .سبق خترجيه - ٢

  األنف وحلمة الثدي والكف والقدمويف مارن 
  ـــــــ

واألضراس واألنياب كاألسنان روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية رواه مسلم وألن قوله ، ١رواه أبو داود، "مخس



وروى أبو داود ، ومل يفصل فدخل يف عمومها األضراس واألنياب ألهنا أسنان" يف كل سن مخس من اإلبل"يف اخلرب 
، ٢" األصابع سواء واألسنان سواء الشفة والضرس سواء هذه وهذه سواء: "ليه وسلم قالعن النيب صلى اهللا ع

  .وهذا نص وإذا ثبت هذا فإن ديتها جتب إذا مل تعد فإن عادت مل جتب ديتها كما لو نتف شعره فعاد مثله
فظ عنه من أهل العلم الدية بغري خالف بينهم حكاه ابن عبد الرب وابن املنذر عن من حي" ويف مارن األنف: "مسألة

؛ وألنه ٣" يف األنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية: "ويف كتاب عمرو بن حزم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وإمنا الدية يف مارنه وهو ما الن ، عضو فيه مجال ومنفعة ليس يف البدن منها إال شيء واحد فكانت فيه دية كاللسان

  .؛ وألن الذي يقطع منه ذلك فانصرف اخلرب إليهمنه هكذا قال اخلليل وغريه
الدية نص عليه ألن املنفعة هبا تتعلق باحللمتني هبما يشرب اللنب فهما كاألصابع مع " حلميت الثدي"يف " و: "مسألة

الكف وحكم ثدي الرجل كحكم ثدي املرأة؛ ألن ما وجب فيه من املرأة وجب فيه من الرجل كسائر األعضاء؛ 
  .اجلمال على الكمال فوجبت الدية كأذين األصم وأنف األخشموألنه أذهب 

يعين الكف بأصابعه والقدم بأصابعه إذا قطعه وجبت ديته كاملة؛ " القدم"كذلك " و"الدية " الكف"يف " و: "مسألة
 ألنه قطع يده أو رجله فوجبت ديتها لذهاب نفعها وخص ذلك بالقدم والكف ألن فيه زيادة بيان وتعريف أن قطع

ولو قطع الرجل مع الركبة وجبت ديتها ، ذلك يوجب الدية كما لو قطع اليد من املرفق فإنه جيب دية اليد ال غري
هذا ظاهر . ألن ذلك يسمى يدا وتسمى رجال فهو داخل يف مسمى اليد والرجل فلم يكن فيه أكثر من دية

من الركبة وجبت عليه دية اليد والرجل ويف  يف الزائد حكومة يعين إذا قطع من املرفق أو: وقال القاضي، املذهب
وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ {: الزائد عن الكوع والكعب حكومة ألن اليد اسم هلا إىل الكوع بدليل اآلية وهي قوله سبحانه

َوأَْيدَِيكُمْ {: ىلوال تقطع إال من الكوع ولنا أن اليد اسم للجميع إىل املنكب بدليل قوله تعا، ٤} فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَا
  اليد إىل: وملا نزلت آية التيمم مسح الصحابة إىل املناكب وقال ثعلب}، إِلَى الْمََراِفقِ

  ـــــــ
  .٤٥٦٣حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ١
  .٤٥٥٩حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .٣٨اآلية : سورة املائدة - ٤

، ر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله ويف بعض ذلك باحلساب من ديته ويف األشل من اليدوحشفة الذك
  والرجل والذكر وذكر اخلصي والعنني

  ـــــــ
املنكب فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع إال اليد فال يكون فيها إال دية اليد وال مينع أن جيب يف الكل مثل ما 

طع الذكر من أصله مل جيب إال دية ولو قطع احلشفة وجبت الدية ولو قطع األصابع وجبت جيب يف البعض كما لو ق
  .الدية ولو قطعها مع الكوع مل جيب إال دية

الدية وال نعلم خمالفا فيه ألن منفعة الذكر تكمل باحلشفة كما تكمل منافع اليد " حشفة الذكر"يف " و: "مسألة
  .بعباألصابع فكملت الدية بقطعها كاألصا

ألن السن اسم ملا ظهر من اللثة فإذا كسره من ذلك احلد وجبت الدية " ما ظهر من السن ديتها"وجيب يف : مسألة
وما يف اللثة يسمى سنخا فإن قلعه بسنخه مل يزد األرش كما أن أصل األصابع يف الكف فإذا قطعها وجبت الدية 



  .وإذا قطع معها الكف مل يزد األرش
روي ذلك عن زيد ابن ثابت وحكي عن اإلمام أمحد فيها " ى السن فسودها وجبت عليه ديتهاوإن جىن عل: "مسألة

روايتان أن يف تسويدها كمال ديتها؛ ألنه أذهب اجلمال على الكمال فكملت ديتها كما لو قطع أذن األصم وأنف 
  .األخشم وألنه قول زيد ومل يعرف له خمالف من الصحابة

فإذا قطع شيئا من مارن األنف أو الثدي أو احلشفة أو الذكر أو كسر " اب من ديتهويف بعض ذلك باحلس: "مسألة
  .بعض السن إن النصف وجب نصف ديته وإن كان أقل من ذلك أو أكثر وجب حبسابه

ويف األشل من اليد والرجل والذكر وذكر اخلصي والعنني ولسان األخرس والعني الغائمة والسن السوداء : "مسألة
اليد الشالء ". حشفته والثدي دون حلمته واألنف دون أرنبته والزائد من األصابع وغريها حكومة والذكر دون

اليابسة اليت قد ذهبت منها منفعة البطش واختلفت الرواية عن أمحد فيها ويف السن السوداء والعني الغائمة وهي 
دية كاملة لكوهنا قد ذهبت منفعتها وال فعنه فيهن حكومة ألنه ال ميكن إجياب : اليت ذهب بصرها وصورهتا باقية

مقدر فيها فتجب فيها احلكومة كاليد الزائدة وعنه جيب يف كل واحدة ثلث ديتها؛ ملا روى عمرو بن شعيب عن 
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العني الغائمة السادة ملكاهنا بثلث الدية ويف اليد الشالء : أبيه عن جده قال
رواه النسائي وأخرجه أبو داود خمتصرا يف العني . ديتها ويف السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها إذا قطعت ثلث

  .وروي ذلك عن عمر وألهنا كاملة الصورة فكان فيها مقدر كالصحيحة، وحدها

ولسان األخرس والعني الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته واألنف دون أرنبته 
  .ئد من األصابع وغريها حكومة ويف األشل من األنف وأنف األخشم وأذن األصم ديتها كاملةوالزا

  ـــــــ
وكذلك الرجل الشالء والذكر األشل وذكر اخلصي وذكر العنني وكذلك كل عضو ذهب نفعه وبقيت : مسألة

  .على ما مضى إحدامها جتب حكومة كما سبق والثانية ثلث الدية بالقياس: صورته فذلك على روايتني
يف معىن ذلك اإلصبع الزائدة : قال القاضي". ويف لسان األخرس روايتان أيضا كالروايتني يف اليد الشالء: "مسألة
والصحيح أن الواجب يف الزائد حكومة ألن األصلي الباقية صورته بقي مجاله بعد : -رمحه اهللا-قال شيخنا . وحنوها

  .يشني يف اخللقة فال يصح قياسه على ما بقي مجاله ذهاب نفعه والزائد ال مجال فيه بل هو
ثلث ديته كما لو قطع الكف بعد ذهاب : والثاين، أحدمها حكومة:" وأما الذكر دون حشفته ففيه وجهان: "مسألة

األصابع واحلكم يف الثدي دون حلمته كالذكر دون حشفته وعلى قياسه األنف دون أرنبته ألنه يشبه الذكر دون 
  .ن حكمه حكمهحشفته فيكو

ألن نفعها ومجاهلا باق بعد شللها " ويف األشل من األذن واألنف وأنف األخشم وأذن األصم ديتها كاملة: "مسألة
فإن منفعة األذن مجع الصوت ومنع دخول املاء واهلوام يف صماخه فإذا قطعها وجبت ديتها وألنه قطع أذنا فيها 

واألنف األشل كذلك ألنه قطع أنفا فيه اجلمال والنفع فوجبت ديته ، لاجلمال والنفع فأشبه ما لو قطعها قبل الشل
جتب ديته كما لو قطع أذن األصم فإنه جيب ديتها كاملة ملا  -يعين الذي ال يشم-كغري األشل وأنف األخشم 

  .ذكرناه

  باب الشجاج و غريها



...  
  باب الشجاج وغريها

ارصة وهي اليت تشق اجللد شقا ال يظهر منه دم مث البازلة أوهلا احل: الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع
اليت ينزل منها دم يسري مث الباضعة اليت تبضع اللحم بعد اجللد مث املتالمحة اليت أخذت يف اللحم مث السمحاق اليت 

  بينها وبني
  ـــــــ

  باب الشجاج وغريها
": تسعة"راح سائر البدن والشجاج املساة فإنه يسمى شجاجا خاصة دون ج" والشجاج هي جراح الرأس والوجه"

" أوهلا احلارصة وهي اليت تشق: "منها مخس ال توقيت فيها وباقيها مقدر فأما اليت ال توقيت فيها فقال األصمعي
أي يسيل وتسمى الدامية " دم"الـ " اليت يبزل منها"وهي " مث البازلة"ومنه حرص القصار للثوب ، اللحم قليال

  مث"أيضا 

قشرة رقيقة فهذه اخلمس ال توقيت فيها وال قصاص حبال مث املوضحة وهي اليت وصلت إىل العظم وفيها العظم 
  والقصاص إذا كانت عمدا مث، مخس من اإلبل
  ـــــــ

مث "ومل تبلغ السمحاق " اليت أخذت يف اللحم"وهي " اللحم بعد اجللد مث املتالمحة"تشق " اليت"وهي " الباضعة
أو جلدة بني اللحم والعظم تسمى اجلراح املوصلة إىل تلك اجللدة " قشرة رقيقة"تصل إىل  "السمحاق وهي اليت

فهذه مخس ال توقيت فيها . "مسحاقا بامسها ويسميها أهل املدينة امللطاء وهي اليت تأخذ اللحم كله حىت ختلص منه
وأكثر الفقهاء ال يرون فيها توقيتا أي مل جند عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيها حكما وال توقيتا " وال قصاص

وعنه رواية أخرى يف الدامية بعري ويف الباضعة بعريان ويف املالمحة ثالثة أبعرة ويف ، وهو الصحيح عن أمحد رمحه اهللا
السمحاق أربعة أبعرة وهذا يروي عن زيد بن ثابت صار أمحد إىل ذلك اتباعا لزيد؛ ألن مثل هذا ال يكاد يصدر إال 

ووجه األول أهنا جراحات مل يرد فيها توقيت يف الشرع فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن أو  عن توقيت
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املوضحة خبمس من اإلبل ومل يقض فيما : كاحلارصة وروى مكحول قال

  .دوهنا
يت موضحة ألهنا أبدت وضح العظم أي مس" وهي اليت وصلت إىل العظم"وهي من الشجاج " مث املوضحة: "مسألة

ويف كتاب عمرو بن حزم عن النيب صلى اهللا عليه ، بياضه أمجع أهل العلم على أن أرشها مقدر قاله ابن املنذر
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ". ويف املوضحة مخس من اإلبل: "وسلم
واملوضحة يف الوجه ، ١حديث حسن: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال" . يف املواضح مخس مخس: "قال

جيب يف موضحة الوجه عشر من اإلبل وهو قول سعيد بن املسيب ألن تشيينها : والرأس سواء وعنه رواية أخرى
ار إليه بالرأي أكثر واألول ظاهر املذهب وهو الصحيح الذي يوافق عموم اخلرب ويشهد له النظر فإن التقدير ال يص

  .واالختيار أما كثرة الشني فال عربة به بدليل التسوية بني الصغري والكبري
؛ وألن هلا حدا تنتهي إليه } وَالُْجُروَح ِقَصاٌص{: لقوله سبحانه" القصاص إذا كانت عمدا"فيها " و: "مسألة

رأس والوجه فلو أوضحه يف غريمها مل فأشبهت اليد وقوله يف الشجاج وهي جروح الرأس والوجه يعين أهنا ختتص بال
إن أوضحه يف غري الرأس والوجه كانت موضحة مقدرة ولنا أن : يكن فيه مقدر هذا قول أكثرهم وقال بعضهم



  اسم املوضحة إمنا يطلق على اجلراحة املخصوصة بالرأس والوجه وقول اخلليفتني الراشدين
  ـــــــ

. ١باب املواضح حديث رقم  -٤٤: والنسائي يف القسامة. ٤٥٦٦حديث رقم : رواه أبو داود يف الديات - ١
  .١٣٩٠حديث رقم : والترمذي يف الديات

اهلامشة وهي اليت توضح العظم وهتشمه وفيها عشر من اإلبل مث املنقلة وهي اليت توضح وهتشم وتنقل عظامها وفيها 
ها ثلث الدية ويف اجلائفة ثلث الدية وهي اليت مث املأمومة وهي اليت تصل إىل جلدة الدماغ وفي، مخسة عشر من اإلبل

  تصل إىل اجلوف فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان ويف الضلع بعري ويف الترقوتني
  ـــــــ

املوضحة يف الرأس والوجه سواء يدل على أن باقي البدن خبالفه وألن الشني فيهما أكثر منه يف سائر البدن فال 
سائر البدن يفضي إىل أن جيب يف موضحة العضو أكثر من ديته مثل أن يوضح عن  يلحق به مث إن إجياب ذلك يف

  .عظم أمنلة فيجب فيها مخس من اإلبل وديتها ثالث وثلث
روي ذلك " وفيها عشر من اإلبل"مسيت هامشة هلشمها العظم " مث اهلامشة وهي اليت توضح العظم وهتشمه: "مسألة

توقيف وألنه مل يعرف له خمالف يف عصره فكان إمجاعا؛ وألهنا شجة فوق  عن زيد بن ثابت ومثل ذلك الظاهر أنه
  .املوضحة ختتص باسم فكان فيها مقدر كاملأمومة وهي يف الوجه والرأس سواء على ما ذكرناه يف املوضحة

ه ابن بإمجاع أهل العلم حكا" مث املنقلة وهي اليت توضح وهتشم وتنقل عظامها وفيها مخس عشر من اإلبل: "مسألة
  ".ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل: "املنذر يف كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم قال

وهي اآلمة أيضا وهي اجلراحة الواصلة إىل أم الدماغ وهي " مث املأمومة وهي اليت تصل إىل جلدة الدماغ: "مسألة
وصلت اجلراحة إليها مسيت آمة ومأمومة يقال أم الرجل جلدة فيها الدماغ مسيت أم الدماغ ألهنا حتوطه وجتمعه فإذا 

و عن ابن " و يف املأمومة ثلث الدية: "يف كتاب عمرو[لقوله عليه السالم " ثلث الدية"أرشها " و"آمة ومأمومة 
  .مثل ذلك وحنوه عن علي] عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم

لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كتاب عمرو ابن " جلوفويف اجلائفة ثلث الدية وهي اليت تصل إىل ا: "مسألة
  .وعن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك، "ويف اجلائفة ثلث الدية: "حزم
أن : ؛ ملا روى سعيد بن املسيب"آخر فهي جائفتان"الـ " جانب"الـ " فخرجت من"جرحه يف جوفه " فإن: "مسألة

: قال أصحابنا. فقضى أبو بكر رضي اهللا عنه بثلثي الدية وال خمالف له أخرجه سعيدرجال رمى رجال بسهم فأنفذه 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي اهللا عنه قضى يف اجلائفة إذا نفذت يف اجلوف بأرش جائفتني 

  .وألنه أنفذه يف موضعني فأشبه ما إذا كان من الظاهر إىل الباطن
إن املراد بقوله الترقوة الترقوتان : هكذا ذكره اخلرقي وقال القاضي" ري ويف الترقوتني بعريانويف الضلع بع: "مسألة

  .معا وإمنا اكتفى بلفظ الواحد إلدخال األلف

وما عدا هذا مما ال يقدر فيه وال هو يف معناه ففيه حكومة وهي أن يقوم اجملين عليه ، بعريان ويف الزندين أربعة أبعرة
اية به مث يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية إال أن تكون اجلناية على كأنه عبد ال جن

  عضو فيه مقدر فال
  ـــــــ



والالم املقتضية لالستغراق والترقوة العظم املمدود من النحر إىل الكتف ولكل واحد ترقوتان ففي كل ترقوة بعري 
  .ا كانت الترقوة عظمني يف كل واحد بعري كان يف الضلع بعري أيضاوهو قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ومل

ألن فيهما أربعة عظام ففي كل عظم بعري يروى ذلك عن عمر رضي اهللا عنه " ويف الزندين أربعة أبعرة: "مسألة
وقيل يف ذلك حكومة وما روى سعيد حدثنا هشيم حدثنا حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو ابن العاص 

  .إن فيه بعريين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من اإلبل: كتب إىل عمر يف أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر
وذلك أن لنا مقدرا وما هو يف معناه وغريه " وما عدا هذا مما ال يقدر فيه وال هو يف معناه ففيه حكومة: "مسألة

وقد " يف األنف الدية ويف اللسان الدية: "وبني قدره كقولهفاملقدر ما نص النيب صلى اهللا عليه وسلم على أرشه 
وأما غري املقدر ، سبق ذكره وما هو يف معناه كاإلليتني والثديني واحلاجبني فذلك ملحق باملقدر وقد سبق أيضا

والذي ليس يف معناه فكالشجاج اليت دون املوضحة وجراحات البدن سوى اجلائفة وقطع األعضاء وكسر العظام 
  .ذكورة فيجب فيها حكومة ألهنا ليست يف معىن املقدرامل

أن يقوم اجملين عليه كأنه عبد ال جناية به مث يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله "احلكومة " و: "مسألة
أن يقال إذا أصيب " حكومة"كل من حنفظ عنه من أهل العلم يرى أن معىن قوهلم : قال ابن املنذر". نقصه من ديته

اإلنسان جبرح ال عقل له معلوم كم قيمة هذا اجملروح لو كان عبدا مل جيرح هذا اجلرح فإن قيل مائة دينار قيل وكم 
وإن ، قيمته وقد أصابه هذا اجلرح وانتهى برؤه قيل مخسة وتسعون فالذي جيب له على اجلاين نصف عشر الدية

وإمنا كان كذلك ألن مجلته مضمونة بالدية فأجزاؤه  قالوا تسعون فعشر الدية وإن زاد أو نقص فعلى هذا املثال
: مضمونة فيها كما أن املبيع ملا كان مضمونا على البائع بالثمن كان أرش املعيب املوجود فيه مقدرا من الثمن فيقال

وكم قيمته والعيب فيه؟ فإذا قيل تسعة علم أنه نقص عشر قيمته : عشرة فيقال: قالوا. كم قيمته ال عيب فيه؟
يجب أن يرد من الثمن عشرة أي قدر كان وتقديره عبدا ليمكن تقوميه وجيعل العبد أصال للحر فيما ال توقيت فيه ف

  .واحلر أصال للعبد فيما فيه توقيت
إال أن تكون اجلناية على عضو فيه مقدر فال جياوز به أرش املقدر مثل أن يشجه دون املوضحة فال جيب : "مسألة

  وذلك" ح أمنلة فال جيب أكثر من ديتهاأكثر من أرشها أو جير

  .جياوز به أرش املقدر مثل أن يشجه دون املوضحة فال جيب أكثر من أرشها أو جيرح أمنلة فال جيب أكثر من ديتها
  ـــــــ

مثل أن يشجه مسحاقا يف وجهه فينقص عشر قيمته فتقتضي احلكومة أن جيب فيه عشر من اإلبل ودية املوضحة 
لم غلط املقوم ألن اجلراحة لو كانت موضحة مل تزد على مخس من اإلبل مع زيادهتا على السمحاق مخس فها هنا يع

قليال فألنه ال جيب يف بعضها زيادة على مخس أوىل وكذلك لو جرح أمنلة فبلغ أرشها باحلكومة مخسا من اإلبل فإنه 
من احملال أن جيب يف اجلناية على :  قبلها وقاليرد إىل دية األمنلة اجملروحة وينقص عنها شيئا ذكره القاضي ويف اليت

العضو أكثر من ديته فما زاد علمنا غلط املقوم وإن كانت اجلناية يف حمل ال مقدر فيه وجب فيه ما أخرجته احلكومة 
  .بالغا ما بلغ

  باب كفارة القتل
حترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد  ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغري حق أو شارك فيه أو يف إسقاط جنني فعليه كفارة وهي
  فصيام شهرين متتابعني توبة من اهللا سواء كان مكلفا أو غري مكلف حرا أو عبدا



  ـــــــ
  باب كفارة القتل

أو ذميا بغري حق أو شارك فيه أو يف إسقاط جنني فعليه كفارة وهي حترير رقبة مؤمنة "غري متعمد " ومن قتل مؤمنا"
واألصل يف " تابعني توبة من اهللا سبحانه سواء كان مكلفا أو غري مكلف حرا أو عبدافمن مل جيد فصيام شهرين مت
وأمجعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة }، َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً خَطَأً فََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَة{: كفارة القتل قوله سبحانه

بقتل العبد كما جتب بقتل احلر لعموم اآلية وجتب بقتل الذمي لآلية وجتب يف قتل الصغري والكبري لعموم اآلية وجتب 
َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َبْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم مِيثَاٌق فَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه وََتحْرِيرُ {: واملستأمن وهو قول أكثرهم لقوله سبحانه

  .نه مقتول ظلما فأشبه املسلموالذمي واملستأمن هلما ميثاق وأل}، َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة
َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتحْرِيُر َرقََبةٍ {: وإن قتل صيب أو جمنون وجبت الكفارة يف ماهلما لعموم قوله سبحانه: مسألة
ومها قد قتال مؤمنا وكذلك الكافر إذا قتل جتب عليه الكفارة ألنه حق مال يتعلق بالقتل فتعلقت به }، ُمْؤِمَنٍة
  .كالدية
واملشهور يف املذهب أنه ال كفارة يف قتل العمد وعنه جتب فيه وهو قول الشافعي ملا روى واثلة بن األسقع : مسألة
أعتقوا عنه رقبة يعتق اهللا تعاىل بكل : "أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صاحب لنا قد أوجب بالقتل فقال: قال

  ذا؛ وألهنا إ"عضو منها عضوا منه من النار

  ولو تصادم نفسني فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته،
  ـــــــ

َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحرِيُر {: وجبت يف اخلطأ ففي العمد أوىل ألنه أعظم إمثا وأكرب جرما ولنا مفهوم قوله تعاىل
فارة فمفهومه أنه ال كفارة فيه وروي أن سويد ابن الصامت قتل مث ذكر قتل العمد فلم يوجب فيه ك}، َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة

رجال فأوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم القود ومل يوجب كفارة؛ وألنه فعل يوجب القتل فال يوجب كفارة كالزىن 
 ال يصح من احملصن وخرب واثلة حيتمل أنه أمرهم باإلعتاق عنه تربعا وكذلك أمر به غري القاتل وما ذكره من املعىن

ألنه حيتمل أهنا وجبت يف اخلطأ لقلة إمثه لتمحو أثر التفريط فال يلزم إجياهبا يف موضع كرب إمثه وتعاظم جرمه حبيث ال 
  .ميكنها رفعه

ومن شارك يف قتل يوجب الكفارة لزمته الكفارة ويلزم كل واحد من شركائه كفارة وهو قول أكثرهم : مسألة
َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحرِيُر َرقََبةٍ {: محد رواية أن عليهم كفارة واحدة؛ لعموم قولهوحكى أبو اخلطاب عن اإلمام أ

تتناول الواحد واجلماعة وألنه مل يوجب إال دية وكفارة والدية ال تتعدد بالفاعلني كذلك الكفارة " من"و }، ُمْؤِمَنٍة
ماعة وجبت كفارة واحدة ككفارة الصيد ولنا أهنا كفارة ال وألهنا كفارة تتعلق بالقتل فإذا اشترك يف سببها اجل

تتبعض بدليل أهنا ال تنقسم على األطراف وما ال يتبعض إذا اشترك يف سببه اجلماعة وجب تكميله كالقصاص 
  .وخيالف كفارة الصيد؛ ألهنا جتب بدال وهلذا جتب يف أبعاضه وكذلك الدية

ت جنينا سواء كان ميتا أو حيا مث مات فعليه الكفارة وعلى كل واحد وإن شارك يف ضرب بطن امرأة فألق: مسألة
ال كفارة على من : وقال أبو حنيفة، من شركائه كفارة كما إذا قتل مجاعة رجال ودليلها ما سبق يف املسألة قبلها

لم أوجب فيه ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان حيا أو ميتا مجاعة أو واحدا؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وس
وقد ثبت للجنني }، َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة{: ولنا قول اهللا سبحانه، الغرة ومل يوجب الكفارة



اإلميان تبعا ألبويه وألهنا نفس مضمونة بالدية فوجبت فيها الكفارة كالكبري وما ذكره من احلديث فال يدل على 
ومل يذكر الكفارة فيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتمادا على " يف نفس املؤمن مائة من اإلبل: "ا قالنفي الكفارة كم

  .عموم اآلية
وإمنا لزم كل واحد منهما " ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته: "مسألة

وأما ، لو لكمه فقتله وجيب على اآلخر كفارة لذلك كفارة ألنه قتل صاحبه بصدمته له فوجبت عليه كفارة كما
الدية يف املتصادمني فتجب دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ألنه قاتل خطأ أو شبه عمد وفيه الدية على 

العاقلة على ما سبق فإن كان املتصادمان امرأتني حاملتني فأسقطت كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة منهما 
  .جنينها ونصف ضمان جنني صاحبتها ألهنما اشتركتا يف قتله نصف ضمان

وإن كانا فارسني فمات فرسامها فعلى كل واحد منهما ضمان فرس اآلخر وإن كان أحدمها واقفا واآلخر سائرا 
فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته إال أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد يف طريق ضيق أو 

  ك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته وال شيء على السائر وال عاقلته وإذا رمى ثالثة باملنجنيقمل
  ـــــــ

واحدة لقتلها صاحبتها والثانية ملشاركتها يف قتل جنينها والثالثة : وعلى كل واحدة منهما عتق ثالث رقاب
  .ملشاركتها يف قتل جنني صاحبتها

ألن التلف حصل بفعليهما " ني فمات فرسامها فعلى كل واحد منهما ضمان فرس اآلخروإن كانا فارس: "مسألة
وقال ، فيستويان يف الضمان سواء استوى فعالمها أو اختلف كما لو جرح أحد الشريكني جرحا واآلخر مائة جرح

ما مات يف الفعلني جيب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة اآلخر ألهنما استويا يف االصطدام فكل منه: الشافعي
فوجب على كل واحد نصف قيمة دابة اآلخر كما لو جرح كل واحد منهما نفسه وجرح صاحبه ولنا أن كل 
واحد منهما ماتت دابته من صدمة صاحبه وإمنا هو قرهبا إىل حمل اجلناية فلزم اآلخر ضماهنا كما لو كانت واقفة 

ا وان كانت قيمة إحدامها أكثر من األخرى فله فضل قيمة خبالف اجلراحة فإذا ثبت هذا فإن كانتا سواء تقاص
  .دابته
نص عليه اإلمام أمحد ألنه قتلها " وإن كان أحدمها واقفا واآلخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف: "مسألة

  ".وعلى عاقلته ديته"بصدمته وإن ماتت دابة السائر فهي هدر ألنه هو الذي قتلها بصدمته 
" و"؛ ألنه خطأ "أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد يف طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارةإال : "مسألة
ألنه متعد يف وقوفه يف موضع ليس له الوقوف فيه " دابته"ضمان " و"إن مات من الصدمة " ضمان السائر"يلزمه 

  .فأشبه ما لو وضع يف الطريق حجرا أو جلس يف طريق فعثر به إنسان
ألن الواقف اختص بالتعدي فكان مهدرا أو فاختص بالضمان " عاقلته"على " وال شيء على السائر وال: "ةمسأل

  .كالصائل
َوَمْن {: ألن اهللا سبحانه قال" وإذا رمى ثالثة باملنجنيق فقتل احلجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة: "مسألة

وليس يف ذلك خالف علمناه ألن كل واحد منهم مشارك يف إتالف آدمي }، ِمَنٍةقََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤ
وإن كانوا مل يقصدوا الرمي كان خطأ جتب ديته على عواقلهم خمففة " وجتب ديتهم على عواقلهم أثالثا"معصوم 

مبن يقع فتجب  وإن عمدوا واحدا بعينه فهو شبه عمد ألنه ال ميكن قصد رجل بعينه باملنجنيق وإمنا يتفق وقوعه
  .الدية مغلظة على العاقلة وعند أيب بكر أن دية شبه العمد على اجلاين يف ماله



فقتل احلجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية وإن قتل أحدهم فكذلك إال أنه يسقط 
  .الدية يف أموال الباقنيوإن كانوا أكثر من ثالثة سقطت حصة القتيل وباقي ، ثلث ديته يف مقابلة فعله

  ـــــــ
والكفارة ال تتبعض فكملت يف حق كل واحد فإن كان القتيل منهم مل تسقط الكفارة عنه؛ ألنه شارك يف : مسألة

وأما . قتل نفسه والكفارة جتب حبق اهللا تعاىل فوجبت عليه باملشاركة يف قتل نفسه كما جتب باملشاركة يف قتل غريه
أحدها أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وجيب ثلثها على عاقلة املقتول لورثته وهذا : وجهالدية ففيها ثالثة أ

أن ما قابل فعل املقتول : والوجه الثاين. ينبين على إحدى الروايتني يف أن جناية املرء على نفسه خطأ حتملها عاقلته
قلة شريكيه وهذا ينبين على الرواية األخرى يف أن هدر ال تضمنه العاقلة وال غريها وجيب الثلثان الباقيان على عا

  .جناية اإلنسان على نفسه هدر والثالث أن يلغي فعل املقتول يف نفسه وجتب ديته بكماهلا على عاقلة اآلخرين
فالدية حالة يف أمواهلم هذا صحيح يف املذهب سواء كان املقتول منهم أو من " وإن كانوا أكثر من ثالثة: "مسألة

إال أنه إذا كان منهم يكون فعل املقتول يف نفسه هدرا ألنه ال جتب عليه لنفسه ويكون باقي الدية يف أموال غريهم 
شركائه حاال ألن التأجيل يف الديات إمنا يكون فيما حتمله العاقلة ختفيفا عنهم كيف ال يشق عليهم؛ ألهنم يتحملونه 

ن الثلث والقدر الالزم لكل واحد منهم دون الثلث وذكر أبو بكر مواساة وهذا ال حتمله العاقلة ألهنا ال حتمل ما دو
رواية أخرى أن العاقلة حتملها ألن اجلناية فعل واحد وجبت دية تزيد على الثلث والصحيح األول؛ ألن كل واحد 

دون منهم خيتص مبوجب فعله دون فعل شركائه وحتمل العاقلة إمنا شرع للتخفيف عن اجلاين فيما يشق ويثقل وما 
بل هي أفعال فإن فعل : وقوله أنه فعل واحد قلنا، الثلث يسري على ما أسلفناه والذي يلزم كل واحد دون الثلث

كل واحد منهم غري فعل اآلخر وإمنا موجب اجلميع واحد فأشبه ما لو جرحه كل واحد جرحا فماتت النفس 
  .جبميعها

  باب القسامة
  يصة وعبد اهللا بن سهل انطلقاروى سهل بن أيب حثمة ورافع بن خديج أن حم

  ـــــــ
  باب القسامة

حيىي بن سعيد " روى"القسامة هي األميان إذا كثرت يقال قسامة على وجه املبالغة واألصل فيها ما : قال القاضي
وعبد اهللا بن سهل انطلقا قبل "بن مسعود " سهل بن أيب حثمة ورافع بن خديج أن حميصة"عن بشري بن يسار عن 

فجاء أخوه عبد الرمحن وابنا عمه حويصة وحميصة " فرقا يف النخل فقتل عبد اهللا بن سهل فاهتموا اليهود بهخيرب فت
  للنيب صلى اهللا عليه وسلم

يقسم : "قبل خيرب فتفرقا يف النخل فقتل عبد اهللا بن سهل فاهتموا اليهود به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فتربئكم يهود بأميان مخسني : "أمر مل نشهده فكيف حنلف؟ قال: فقالوا، "ع برمتهمخسون منكم على رجل منهم فيدف

فمىت وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله . قوم كفار فوداه النيب صلى اهللا عليه وسلم من قبله: قالوا، "منهم
منهم مخسني ميينا أقسم األولياء على واحد  -كما كان بني األنصار وأهل خيرب-وكانت بينهم عداوة ولوث 

  واستحقوا دمه فإن مل حيلفوا حلف املدعى عليه مخسني وبرئ فإن نكلوا فعليهم الدية



  ـــــــ
يقسم مخسون منكم على : "صلى اهللا عليه وسلم"النيب " فقال" -وهو أصغرهم-فتكلم عبد الرمحن يف أمر أخيه 

يا :" قالوا". فتربئكم يهود بأميان مخسني منهم: "قال. أمر مل نشهده فكيف حنلف؟ : فقالوا، "رجل منهم فيدفع برمته
فدخلت مربدا : قال سهل، "من قبله"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " فوداه: "قال. ضالل" قوم كفار"رسول اهللا 

  .متفق عليه. هلم فركضتين ناقة من تلك اإلبل
كما كان األنصار وأهل -اوة ولوث فمىت وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عد: "مسألة
له " فإن مل حيلفوا"إذا كانت الدعوى عمدا " أقسم األولياء على واحد منهم مخسني ميينا واستحقوا دمه -خيرب

ودليل هذه املسألة مجيعها حديث سهل بن أيب حثمة ورافع بن خديج وال " وبرئ"ميينا " حلف املدعى عليه مخسني"
وألن اليهود كانوا أعداء األنصار فإهنم قالوا ليس لنا عدو خبيرب غري اليهود فقضى  -وهو العداوة-بد من اللوث 

حتلفون مخسني ميينا على رجل : "هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك وينبغي أن تكون الدعوى عمدا ألنه قال
حتلفون وتستحقون دم : "فظويف ل، والرمة احلبل الذي يربط به من عليه القود يقاد به". منهم فيدفع برمته

وإمنا أراد دم القاتل وألهنا حجة يثبت هبا قتل العمد فيثبت هبا القود كالبينة هذا إذا حلف املدعون فإن مل " صاحبكم
فتربئكم يهود بأميان مخسني : "حيلفوا حلف املدعى عليه مخسني ميينا وبرئ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وحكى أبو اخلطاب عن أمحد رواية " فيحلفون مخسني ميينا ويربؤون من دمه: "كم ويف لفظأي يتربأون من". منهم
أخرى أهنم حيلفون ويغرمون الدية كقول أصحاب الرأي ووجهه قول عمر وحديث سليمان بن يسار أن رسول اهللا 

أن النيب صلى اهللا عليه  واألوىل أوىل ألنه قد ثبت، صلى اهللا عليه وسلم جعلها على اليهود ألنه وجد بني أظهرهم
  .وسلم مل يغرم اليهود الدية وأنه أداها من عنده وألهنا أميان مشروعة يف حق املدعى عليه فيربأ منها كسائر احلقوق

وعنه رواية أخرى أهنم حيبسون حىت حيلفوا واألوىل أهنم ، "فإن نكل املدعى عليهم عن اليمني فعليهم الدية: "مسألة
ني مشروعة يف حق املدعى عليه فلم حيبس عليها كسائر األميان وال جيب القصاص؛ ألن النكول ال حيبسون ألهنا مي

  ويديه اإلمام من بيت املال ألنه مال وجب المتناع: قال القاضي. حجة ضعيفة فال يتغلظ هبا الدم كالشاهد واليمني

املال وال يقسمون على أكثر من واحد وإن فإن مل حيلف املدعون ومل يرضوا بيمني املدعى عليه فداه اإلمام من بيت 
  مل يكن بينهم عداوة وال لوث حلف املدعى عليه ميينا واحدة وبرئ

  ـــــــ
فيه رواية : األميان يف القسامة فكانت الدية يف بيت املال كما لو امتنع املدعون منها نص عليه أمحد وقال أبو اخلطاب

  .نكول فيثبت يف حقهم ها هنا بالنكول كسائر الدعاوىأخرى أن الدية جتب عليهم ألنه حكم ثبت بال
بدليل حديث سهل حني أىب " فإن مل حيلف املدعون ومل يرضوا بيمني املدعى عليه وداه اإلمام من بيت املال: "مسألة

  .أهله أن حيلفوا ومل يقبلوا أميان اليهود فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عنده كراهة أن يطل دمه
يقسم : "ال خيتلف املذهب يف ذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم" وال يقسمون على أكثر من واحد: "ألةمس

فخص هبا الواحد وألهنا بينة ضعيفة خولف هبا األصل يف قتل الواحد ، "مخسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته
هنا تثبت باللوث واللوث شبهة تغلب على الظن فيقتصر عليه بقاء على األصل فيما عداه وال ختفى خمالفة األصل فإ

  .صدق املدعي والقود يسقط بالشبهات وال يثبت هبا
فمىت مل يكن لوث مل حيلف املدعون ابتداء " وإن مل يكن بينهم عداوة حلف املدعى عليه ميينا واحدة وبرئ: "مسألة

: إحدامها حيلف لعموم قوله عليه السالم: وهل حيلف املدعى عليه؟ على روايتنب، بغري خالف علمناه بني أهل العلم



وألهنا دعوى يف حق آدمي فيستحلف فيها كالدعوى يف املال والرواية األخرى ال حيلف " واليمني على املدعى عليه"
وخيلى سبيله سواء كانت الدعوى خطأ أو عمدا ألن النكول بدل وبدل هذه األشياء ال يصح فال تكون اليمني حقا 

روعية اليمني فهي ميني واحدة؛ ألهنا ميني يعضدها الظاهر واألصل فلم تغلظ كما يف سائر الدعاوى ويف وإذا قلنا مبش
قول الشافعي حيلفون مخسني ميينا فإن ادعى على مجاعة فهل حيلف كل واحد منهم مخسني ميينا أو تقسم بينهم؟ على 

  :قولني

  كتاب احلدود
  مدخل

...  
  كتاب احلدود

ى مكلف عامل بالتحرمي وال يقيمه إال اإلمام أو نائبه إال السيد فإن له إقامته باجللد خاصة على وال جيب احلد إال عل
  إذا زنت: "رقيقه القن لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
  كتاب احلدود

ا؛ ملا روى علي فأما الصيب واجملنون فال حد عليهما إذا زني" وال جيب احلد إال على مكلف عامل بالتحرمي: "مسألة
عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب : رفع القلم عن ثالثة: "رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ويف حديث ماعز أن النيب ، ١حديث حسن: رواه أبو داود والترمذي وقال". حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يعقل
ليس : قالوا" أجمنون هو؟"وروي عنه أنه سأل عنه ، ال: ؟ قال"جنونأبك : "صلى اهللا عليه وسلم قال له حني أقر له

ال حد إال على من علمه فإن ادعى الزاين : وقال عمر وعلي، إذا ثبت هذا فينبغي أن يكون عاملا بالتحرمي، ٢به بأس
يقبل ألن حترمي وإال فال ، اجلهل بالتحرمي وكان حيتمل أن جيهله كحديث عهد باإلسالم أو الناشئ ببادية قبل قوله

  .الزىن ال خيفى على ناشئ ببالد اإلسالم
ألنه حق هللا سبحانه واإلمام نائب عن اهللا عز وجل فاختص باستيفائه كاجلزية " وال يقيمه إال اإلمام أو نائبه: "مسألة

  .واخلراج
ك عن ابن مسعود يف قول أكثرهم وقد روي ذل" إال السيد فإن له إقامته باجللد خاصة على رقيقه القن: "مسألة

وروى ، أدركت بقايا األنصار جيلدون والئدهم يف جمالسهم فيقيمون احلدود إذا زنوا: وابن عمر وقال ابن أيب ليلى
ليس له ذلك ألن احلدود إىل السلطان؛ وألن من ال ميلك : وقال أصحاب الرأي، سعيد أن فاطمة حدت جارية هلا

إذا زنت أمة أحدكم : "صلى اهللا عليه وسلم"ولنا قول النيب ، كالصيبإقامة احلد على احلر ال ميلكه على العبد 
رواه الدارقطين؛ وألنه ميلك تأديبه وتزوجيه إذا كانت ، "أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم: "وقوله، "فليجلدها

  أمته فملك إقامة احلد عليه كالسلطان وفارق الصيب إذا ثبت هذا
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .٢٢، ١٦حديث رقم : ومسلم يف احلدود. ٧١٦٧حديث رقم : رواه البخاري يف األحكام - ٢



وليس له قطعه يف السرقة وال قتله يف الردة وال جلد مكاتبه وال أمته املزوجة وحد الرقيق يف ، أمة أحدكم فليجلدها
  اجللد نصف حد احلر

  ـــــــ
وحد القذف والشرب فإن كان قطعا يف السرقة مل يقمه السيد  فإنه إمنا جيوز له إقامته باجللد خاصة مثل حد الزىن

وإمنا ملك السيد اجللد ألنه تأديب وهو ميلك تأديبه ويف تفويضه إليه ، ألنه حيتاج إىل مزيد احتياط ففوض إىل اإلمام
ثبت بإقرار فللسيد  وال ميلك إقامته إال إذا ثبت ببينة أو إقرار فإن، ستر عليه لئال يقيمه اإلمام فيظهر وتنقص قيمته

مساعه وإقامة احلد به وإن ثبت بشهادة اعترب ثبوهتا عند احلاكم ألهنا حتتاج إىل البحث عن العدالة وال يقوم بذلك إال 
إن كان السيد حيسن مساع البينة ويعرف شروط العدالة جاز أن يسمعها ويقيم احلد : وقال القاضي يعقوب، احلاكم

إحدامها ال يقيمه بعلمه كاإلمام والثانية يقيمه ألنه : إقامته عليه بعلمه فعن أمحد فيه روايتانفأما ، كما يقيمه باإلقرار
قد ثبت عنده فجاز له إقامته كما لو أقر وخيتص ذلك باململوك القن فإن كان بعضه حرا مل ميلك إقامة احلد عليه؛ 

  .يد عليه احلد كما لو كان كله حراألن احلر إمنا يقيم احلد عليه اإلمام وهذا بعضه حر فال يقيم الس
  .ألن ذلك حق اهللا تعاىل وهو مفوض إىل نائب اهللا سبحانه وهو اإلمام" وليس له قطعه يف السرقة: "مسألة
  .ألنه قد انعقد يف حقه سبب احلرية" وال جلد مكاتبه"لذلك " قتله يف الردة"ليس له " و: "مسألة
إذا كانت األمة ذات زوج فزنت دفعت إىل السلطان فإن : بن عمر أنه قالملا روي عن ا" وال أمته املزوجة: "مسألة

  .مل يكن هلا زوج جلدها سيدها نصف ما على احملصن وال يعرف له خمالف وقد احتج به أمحد رمحه اهللا
يبني فمىت زىن العبد أو األمة جلد مخسني جلدة سواء كانا بكرين أو ث" وحد الرقيق يف اجللد نصف حد احلر: "مسألة

َتَياِتكُمُ َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع مِْنكُْم طَْوالً أَنْ يَْنِكَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن فَ{: لقوله سبحانه
؛ وألن عدهتا ٢} ْحَصَناِت ِمَن الَْعذَابِفَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْم{: مث قال سبحانه، ١} الُْمْؤِمنَاِت

على النصف من عدة احلرة فيكون جلدها على النصف وال فرق بني العبد واألمة بدليل سراية العتق فالتنصيص 
  .على أحدمها تنصيص على اآلخر

  ـــــــ
  .٢٥اآلية : سورة النساء - ١
  .٢٥اآلية : سورة النساء - ٢

  .ومن أقر حبد مث رجع عنه سقط
  فصل

  ويضرب يف اجللد بسوط ال جديد وال خلق وال ميد وال يربط وال جيرد
  ـــــــ

وذلك أن من شرط إقامة احلد اإلقرار والبقاء على اإلقرار إىل متام احلد " ومن أقر حبد مث رجع عنه سقط: "مسألة
صلى اهللا عليه وسلم ومل يتبع ملا روي أن ماعزا هرب فذكر ذلك للنيب ، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه

ثبت من حديث أيب هريرة وجابر ونعيم بن هزال : قال ابن عبد الرب". هال تركتموه يتوب فيتوب اهللا عليه: "فقال
فهال تركتموه : "ونصر بن دهر وغريهم أن ماعزا ملا هرب فقال هلم ردوين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وضح الدالئل على أنه يقبل رجوعه وألن رجوعه شبهة واحلدود تدرأ ففي هذا أ، "يتوب فيتوب اهللا عليه
  .بالشبهات



ملا روي أن رجال اعترف عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ويضرب يف اجللد بسوط ال جديد وال خلق: فصل"
د مل تكسر فأيت بسوط جدي، "فوق هذا: "فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسوط فأيت بسوط مكسور فقال

وروي عن أيب هريرة مسندا وقد روى علي رضي ، ١رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسال، "بني هذين: "غرته فقال
وهكذا ، فيكون وسطا ال جديدا فيجرح وال خلقا فال يؤمل، ضرب بني ضربني وسوط بني سوطني: اهللا عنه أنه قال

ال : قال أمحد. وال يرفع باعه كل الرفع وال حيطه فال يؤملالعذاب يكون وسطا ال شديدا فيقتل وال ضعيفا فال يردع 
  .يبدي إبطه يف شيء من احلدود يعين ال يبالغ يف رفع يده فإن املقصود أدبه ال قتله

ليس يف ديننا مد وال قيد وال جتريد وجلد أصحاب رسول : قال ابن مسعود". وال ميد وال يربط وال جيرد: "مسألة
م فلم ينقل عن أحد مد وال قيد وال جتريد وال تنزع ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان وإن اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .كان عليه فرو أو جبة حمشوة نزعت ألنه لو ترك عليه ذلك مل يبال بالضرب
لكل موضع من احلد : ألهنا مقاتل وليس القصد قتله وقال علي رضي اهللا عنه" ويتقي وجهه ورأسه وفرجه: "مسألة
اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه وينبغي أن يفرق الضرب على مجيع : إال الوجه والفرج وقال للجالد حظ

  .اجلسد ويكثر منه يف مواضع اللحم كاإلليتني والفخذين واملرأة كالرجل يف ذلك
  ـــــــ

  .١٢حديث رقم : رواه مالك يف احلدود - ١

ومن كان مريضا ، أة جالسة وتشد عليها ثياهبا ومتسك يداهاويضرب الرجل قائما واملر، ويتقي وجهه ورأسه وفرجه
أن أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زنت فأمرين أن : يرجى برؤه أخر حىت يربأ ملا روي عن علي رضي اهللا عنه

: لأجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدهتا أن أقتلها فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقا
  فإن مل يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما جيب عليه مرة واحدة، "أحسنت"

  ـــــــ
: وقال مالك، ألن قيامه وسيلة إىل إعطاء كل عضو من اجلسد حظه من الضرب" ويضرب الرجل قائما: "مسألة

ومل يأمر باجللوس أيضا ومل يذكر : قلنا، أشبه املرأةيضرب جالسا ألن اهللا سبحانه مل يأمر بالقيام وألنه جملود يف حد 
  .الكيفية فعلمناها من دليل آخر وأما املرأة فتضرب جالسة ليكون أستر هلا

لئال تنكشف ملا روي عن علي رضي اهللا عنه أنه " املرأة جالسة وتشد عليها ثياهبا ومتسك يداها"تضرب " و: "مسألة
ما ألن املرأة عورة وجلوسها أستر هلا ويفارق اللعان فإنه ال يؤدي إىل كشف تضرب املرأة جالسة والرجل قائ: قال

فأمر هبا : ويف حديث عمران ابن حصني قال، العورة وتشد عليها ثياهبا لئال ينكشف شيء من عورهتا عند الضرب
  .ليهايعين فشدت ع: قال األوزاعي. النيب صلى اهللا عليه وسلم فشكت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت

فجرت : أبو داود بإسناده عن علي رضي اهللا عنه قال" ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حىت يربأ ملا روى: "مسألة
، فانطلقت فإذا هبا دم يسيل، "يا علي انطلق فأقم عليها احلد: "جارية آلل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

، "دعها حىت ينقطع عنها الدم مث أقم عليها احلد: "فقال، مها يسيلأتيتها و د: فقلت، "يا علي أفرغت؟: "فأتيته فقال
  .رواه مسلم بنحو من هذا املعىن

؛ ملا روى "فإن مل يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما جيب عليه مرة واحدة: "مسألة
شتكى رجل منهم حىت ضىن فعاد جلدا أنه ا: أبو أمامة بن سهل عن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: وقال، على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخربهم بذلك



استفتوا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإين قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى 
نا بأحد من الضر مثل الذي هو به لو محلناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إال جلد على ما رأي: اهللا عليه وسلم وقالوا

هذا : قال ابن املنذر. فأقر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأخذوا له مائة مشراخ فيضربوه هبا ضربة واحدة، عظم
  .د بذلك أوىلاحلديث يف إسناده مقال وألنه ملا كانت الصالة ختتلف باختالف حال املصلي فاحل

  فصل
ولو زىن أو سرق مرارا ومل حيد فحد واحد وإن ، قتل وسقط سائرهم، وإن اجتمعت حدود هللا تعاىل فيها قتل

ويبدأ باألخف فاألخف منها وتدرأ احلدود بالشبهات فلو ، اجتمعت حدود من أجناس ال قتل فيها استوفيت كلها
  طئ يف نكاح خمتلف فيه أو مكرها أو سرق من مالأو لولده أو و -وإن قل-زىن جبارية له فيها شرك 

  ـــــــ
وقال ، وهو قول عبد اهللا بن مسعود" قتل وسقط سائرها، فيها قتل"عز وجل " وإذا اجتمعت حدود هللا: فصل"

تستوىف مجيعها ألن ما وجب مع غري القتل وجب مع القتل كالقصاص يف األطراف ولنا قول ابن مسعود : الشافعي
ه وال خمالف له من الصحابة وألن أسباب احلدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه كاحملارب رضي اهللا عن

إذا أخذ املال وقتل فإنه يقتل وال يقطع وألن هذه احلدود تراد للزجر ومن يقتل فال فائدة يف زجره وخيالف حق 
  .األدمي فإنه آكد

ألن احلد كفارة ملن حيد فإذا فعل موجبه مرارا أجزأ " فحد واحدأو سرق مرارا ومل حيد "مرارا " زىن"من " و: "مسألة
وكما لو وطئ يف رمضان يف يوم مرتني فإنه جيزئه كفارة ، حد واحد كاألميان باهللا سبحانه فإنه جتزئه كفارة واحدة

  .أمجع على هذا كل من حنفظ عنه من أهل العلم: قال ابن املنذر. واحدة كذا ها هنا
  .لوجود أسباهبا" عت حدود من أجناس ال قتل فيها استوفيت كلهاوإن اجتم: "مسألة
فلو شرب وزىن وسرق بدئ حبد الشرب مث حبد الزىن ألن حد الشرب أخف " ويبدأ باألخف فاألخف منها: "مسألة

  .من حد الزىن فإنه إما أربعون وإما مثانون وحد الزىن مائة مث يقطع يف السرقة
أمجع كل من : قال ابن املنذر". إدرأوا احلدود بالشبهات: "لقوله عليه السالم" توتدرأ احلدود بالشبها: "مسألة

مل حيد ألن " فلو زىن جبارية له فيها شرك وإن قل أو لولده. "حنفظ عنه من أهل العلم على أن احلدود تدرأ بالشبهات
. ١" أنت ومالك ألبيك: "مملكه فيها وإن قل شبهة يف درء احلد عنه وكذلك إذا كانت البنه لقوله عليه السال

  .وألنه فرج له فيه ملك فلم حيد بوطئه كوطء املكاتبة واملرهونة
كالنكاح بال ويل ونكاح املتعة والشغار والتحليل وبال شهود ونكاح " وإن وطئ يف نكاح خمتلف فيه: "مسألة

  يف" مل حيد"األخت يف عدة أختها البائن ونكاح اجملوسية 
  ـــــــ

  .هسبق خترجي - ١

  .له فيه حق أو لولده وإن سفل من مال غرميه الذي يعجز عن ختليصه منه بقدر حقه مل حيد
  فصل

ومن أتى حدا خارج احلرم مث جلأ إىل احلرم أو جلأ إليه من عليه قصاص مل يستوف منه حىت خيرج لكن ال يبايع وال 
  يشارى



  ـــــــ
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل : قال ابن املنذر. لشبهاتقول أكثر أهل العلم ألن االختالف شبهة واحلد يدرأ با

  .العلم على أن احلدود تدرأ بالشبهة
وألن ". عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "مل حيد لقوله عليه السالم" مكرها"وإن وطئ : مسألة

  .رأةاحلدود تدرأ بالشبهات واإلكراه شبهة فيمنع احلد كما لو كانت املكرهة ام
ألن ذلك شبهة يف درء احلد عنه ألنه أخذ ماال له " سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل مل حيد"ومن : مسألة

أخذه وملا كانت اجلارية املشتركة ال جيب احلد بوطئها فكذلك املال املشترك ال جيب احلد باألخذ منه ومال ولده 
من مال غرميه الذي يعجز عن ختليصه منه بقدر "وكذلك إذا أخذ  ".أنت ومالك ألبيك: "كماله لقوله عليه السالم

ألن العلماء اختلفوا يف حل ذلك واختالف العلماء يف حل الشيء شبهة يف درء احلد كما لو وطئ " حقه فإنه ال حيد
  .يف نكاح فاسد خمتلف فيه

من احلرم " مل يستوف منه حىت خيرجومن أتى حدا خارج احلرم مث جلأ إىل احلرم أو جلأ إليه من عليه قصاص : فصل"
روى ذلك عن ابن عباس وعن اإلمام أمحد رواية أخرى أن اجلناية إذا كانت فيما دون النفس مل ، فيستوىف منه

هذه مسألة وجدهتا مفردة حلنبل عن عمه أن احلدود : قال أبو بكر. تستوف يف احلرم؛ وألن حرمة النفس أعظم
وإن هتك ، والعمل على أن كل جان دخل احلرم مل يقم حد جنايته حىت خيرج منهكلها تقام يف احلرم إال القتل 

قيل }، َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً{: ودليل األوىل قول اهللا سبحانه، حرمة احلرم باجلناية هتكت حرمته بإقامة احلد عليه
يوم خلق السموات واألرض وإمنا حلت  إن اهللا حرم مكة: "املراد هبذا اخلرب األمر وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
: وروى أبو شريح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال". يل ساعة من هنار مث عادت حرمتها فال يسفك فيها دم

إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس فال حيل المرىء يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك هبا دما وال يعضد فيها "
إن اهللا أذن لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ومل : ص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولواشجرة فإن أحد ترخ

". يأذن لكم وإمنا أذن يل ساعة من هنار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب
  متفق عليه ووجه احلجة أنه حرم سفك الدم هبا

  منه فيه وإن أتى حدا يف الغزو مل يستوف حىت خيرج من دار احلرب وإن فعل ذلك يف احلرم استويف
  ـــــــ
وختصيص مكة هبذا يدل على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سفك الدم احلرام مل ختتص به مكة فال ، على اإلطالق

، "عادت حرمتها إمنا أحلت يل ساعة من هنار مث: "ومن وجه آخر وهو أنه قال عليه السالم، يكون التخصيص مفيدا
ومعلوم أنه إمنا أحل له سفك دماء كانت حالال يف غري احلرم فحرمها احلرم مث أحلت له ساعة مث عادت احلرمة مث 

: فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا: "أكد هذا مبنعه قياس غريه عليه واالقتداء به بقوله
وال " ال يبايع وال يشارى"وهذا ظاهر إذا ثبت هذا فإنه ". وسلم ومل يأذن لكم إن اهللا أذن لرسوله صلى اهللا عليه

اتق اهللا واخرج إىل احلل ليستوىف منك احلق الذي قبلك فإذا خرج استوىف حق اهللا عز : يطعم وال يؤوى ويقال له
ليه وإذا منع ذلك كان وإمنا كان كذلك ألنه إذا أطعم وأوى متكن من اإلقامة أبدا فيضيع احلق الذي ع، وجل منه

  .وسيلة إىل خروجه فيقام فيه حق اهللا عز وجل
وقد روى األثرم بإسناده عن ابن عباس ، ال نعلم يف ذلك خالفا" وإن فعل ذلك يف احلرم استوىف منه فيه: "مسألة
ْم ِعْنَد الَْمْسجِدِ َوال ُتقَاِتلُوُه{: من أحدث حدثا يف احلرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء وقال اهللا سبحانه: قال



فأباح قتلهم عند قتاهلم يف احلرم؛ وألن أهل احلرم حيتاجون إىل } ، الْحََرامِ َحتَّى يُقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإِنْ قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم
حق  الزجر عند ارتكاب املعاصي حفظا ألنفسهم وأمواهلم وأعراضهم كما حيتاج إليه غريهم فلو مل يشرع احلد يف

من ارتكبه يف احلرم لتعطلت حدود اهللا يف حقهم وفاتت هذه املصاحل اليت ال بد منها وال جيوز اإلخالل هبا؛ وألن 
اجلاين يف احلرم هاتك حلرمته فال ينتهض احلرم لتحرمي دمه وصيانته مبنزلة اجلاين يف دار امللك ال يعصم حلرمة امللك 

  . غريهاخبالف امللتجئ إليها جبناية صدرت منه يف
؛ ملا روي عن بسر بن أرطاة أنه أيت برجل "وإن أتى حدا يف الغزو مل يستوف منه حىت خيرج من دار احلرب: "مسألة

لقطعتك " ال يقطع يف الغزاة: "لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يف الغزاة قد سرق خبتية فقال
؛ وألنه إمجاع الصحابة ١اه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي والترمذيرو". ال تقطع األيدي يف الغزاة: "ويف لفظ

ال جتلدن أمري جيش وال سرية وال رجال من املسلمني حدا وهو غاز : وروى سعيد يف سننه أن عمر كتب إىل الناس
كنا : قمة قالوعن عل، وعن أيب الدرداء مثل ذلك، حىت يقطع الدرب قافال لئال حتمله محية الشيطان فيلحق بالكفار

  يف جيش يف أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا
  ـــــــ

: باب القطع يف السفر -١٦: والنسائي يف قطع السارق. ٤٤٠٨حديث رقم : رواه أبو داود يف احلدود - ١
  .حديث غريب: وقال. ١٤٥٠حديث رقم : والترمذي يف احلدود. ١حديث رقم

.......................................................................  
  ـــــــ

، أجتلدون أمريكم وقد دنومت من عدوكم فيطمعوا فيكم: الوليد بن عقبة فشرب اخلمر فأردنا أن جنلده فقال حذيفة
  :وأيت سعد بأيب حمجن يوم القادسية وقد شرب اخلمر فأمر به إىل القيد فلما التقى الناس قال أبو حمجن

  وأترك مشدودا على وثاقيا... ن تطرد اخليل بالقنا كفى حزنا أ
أطلقيين وهللا علي إن سلمين اهللا أن أرجع حىت أضع رجلي يف القيد وإن قتلت : فقال البنة حفصة امرأة سعد

قال فخلته حني التقى الناس وكانت بسعد جراحة فصعدوا به فوق العذيب ينظر إىل الناس فوثب أبو ، استرحتم مين
وجعل ، مث أخذ رحما فجعل ال حيمل على ناحية من العدو إال هزمهم اهللا، رس لسعد يقال هلا البلقاءحمجن على ف

وأبو حمجن ، والطعن طعن أيب حمجن، الصرب صرب البلقاء: الناس يقولون هذا ملك ملا يرونه يصنع وجعل سعد يقول
فأخربت ابنة حفصة سعدا مبا كان من أمره يف القيد فلما هزم اهللا العدو رجع أبو حمجن حىت وضع رجله يف القيد 

قد كنت : فقال أبو حمجن، ال واهللا ال أضرب اليوم رجال أبلى اهللا به املسلمني ما أبالهم فخلى سبيله: فقال سعد
فأما إذا خرج . أشرهبا إذ يقام علي احلد وأطهر منها فأما إذا هبرجتين فواهللا ال أشرهبا أبدا وهذا اتفاق مل يظهر خالفه

فإذا زال ، ن دار احلرب فإنه يقام عليه احلد لعموم اآليات واألخبار وإمنا أخر لعارض كما يؤخر ملرض أو حنوهم
  .حىت يقطع الدرب قافال: وهلذا قال عمر، العارض أقيم

  باب حد الزنا
  من أتى الفاحشة يف قبل أو دبر من امرأة ال ميلكها أو من غالم أو من فعل

  ـــــــ
  باب حد الزنا



ال خالف بني أهل العلم " من أتى الفاحشة يف قبل أو دبر من امرأة ال ميلكها أو من غالم أو من فعل ذلك به"لزاين ا
فأما إن وطئها يف دبرها فهو أيضا زان ألنه وطئ امرأة . يف أن من وطئ امرأة يف قبلها ال شبهة له يف وطئها أنه زان

َواللَّاِتي َيأِْتنيَ {: نيا كما لو وطئ يف القبل وألن اهللا سبحانه قالفكان زا، يف فرجها وال ملك له فيها وال شبهة
البكر بالبكر جلد مائة : "اآلية مث بني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا قد جعل هلن سبيال، ١} الْفَاِحَشةَ ِمْن نَِساِئكُْم

يعين الوطء يف ، ٣} أَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ{: طوالوطء احلرام يف الدبر فاحشة لقوله سبحانه يف قوم لو، ٢" وتغريب عام
  .أدبار الرجال

  ـــــــ
  .١٥اآلية : سورة النساء - ١
  .٢٥٥٠حديث رقم : رواه ابن ماجه يف احلدود - ٢
  .٨٠اآلية : سورة األعراف - ٣

اهللا عليه  ذلك به فحده الرجم إن كان حمصنا أو جلد مائة وتغريب عام إن مل يكن حمصنا لقول رسول اهللا صلى
  خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة: "وسلم

  ـــــــ
من تلوط بغالم فحكمه حكم الزاين يف إحدى الروايتني ويف األخرى يقتل بالرجم بكرا كان أو ثيبا وهو : مسألة

متوه يعمل عمل قوم من وجد: "قول علي وابن عباس وجابر بن زيد ووجه ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
واحتج اإلمام أمحد بعلي أنه ، "فاقتلوا األعلى واألسفل: "ويف لفظ ١رواه أبو داود". لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به

كان يرى رمجه وألن اهللا تعاىل عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب مبثل ذلك ودليل األوىل أن النيب صلى اهللا 
؛ وألنه إيالج يف فرج آدمي أشبه اإليالج يف فرج املرأة وإذا "الرجل الرجل فهما زانيانإذا أتى : "عليه وسلم قال

وعموم ، ٢} الزَّانَِيةُ وَالزَّانِي فَاْجِلدُوا كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما مِائَةَ َجلْدٍَة{: ثبت أنه زان فيدخل يف عموم قوله سبحانه
  .األخبار فيه

إذا أتى : "كون زانيا إذا وطئ يف الدبر رجال كان أو امرأة لقوله عليه السالميعين أن ي" ومن فعل ذلك به: "مسألة
وأما إذا وطئ الرجل املرأة يف دبرها فهو زان أيضا ألنه وطئها يف فرجها فأشبه وطأها ، "الرجل الرجل فهما زانيان

  .يف قبلها
فالزاين احملصن جيب عليه الرجم " صنافحده الرجم إن كان حمصنا أو جلد مائة وتغريب عام إن مل يكن حم: "مسألة

: قال ابن املنذر. اجللد للبكر والثيب لعموم آية احلد: قالوا، باألحجار حىت ميوت مل خيالف يف الرجم إال اخلوارج
وقد رجم النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهوديني وماعزا ، أمجع أهل العلم على أن املرجوم يدام عليه الرجم حىت ميوت

وعنه جيلد مث يرجم فعله علي وروي عن ابن عباس وأيب ذر وأيب وهو اختيار أيب بكر عبد العزيز ونص ، احىت ماتو
: وقال. على األوىل األثرم يف سننه واختاره؛ ألن جابرا روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم ماعزا ومل جيلده

ورجم عمر وعثمان ، جبلدها ورجم الغامدية ومل جيلدهاومل يأمره ". أغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها"
وقال . ومل جيلدا وهذا كان آخرا فيجب تقدميه يف العمل به وألن احلدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه

إنه أول حد نزل وإن حديث ماعز بعده رمجه رسول اهللا صلى اهللا : مسعت أبا عبد اهللا يقول يف حديث عبادة: األثرم
وحنو هذا نقل ، وألنه حد يوجب القتل فلم جيب معه جلد كالردة] ورجم عمر و مل جيلده[وسلم ومل جيلده؛ عليه

}، الزَّانَِيةُ وَالزَّانِي فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجلْدٍَة{: إمساعيل بن سعيد ووجه الرواية األخرى قوله سبحانه



فروى عبادة بن الصامت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وجب اجلمع بينهماوهذا عام مث جاءت السنة بالرجم ف
  خذوا عين قد: "قال

  ـــــــ
  .٤٤٦٢حديث رقم : رواه أبو داود يف احلدود - ١
  .٢اآلية : سورة النور - ٢

ت يف واحملصن هو احلر البالغ العاقل الذي وطئ زوجة مثله يف هذه الصفا، "وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم
إقرار به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته أو شهادة أربعة : وال يثبت الزنا إال بأحد أمرين، قبلها يف نكاح صحيح

  رجال أحرار عدول يصفون
  ـــــــ

. ١رواه مسلم وأبو داود". البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام والثيب بالثيب اجللد والرجم: جعل اهللا هلن سبيال
واألحاديث الباقية ليست صرحية فإنه ذكر الرجم ومل يذكر اجللد ، ت بيقني ال يترك إال بيقني مثلهوهذا صريح ثاب

  .فال يعارض به الصريح فعلى هذا يبدأ باجللد أوال مث يرجم
، "واحملصن هو احلر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله يف هذه الصفات يف قبلها يف نكاح صحيح: "مسألة

احلرية يف قول أكثرهم : األول: م ال جيب إال على احملصن بإمجاع أهل العلم ولإلحصان شروط سبعةوذلك أن الرج
فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى {: فأما العبد واألمة فال جيب عليهما الرجم؛ ألن اهللا سبحانه قال

البلوغ : الشرط الثاين والثالث. صف وحكم العبد حكم األمة يف ذلكوالرجم ال يتن}، الُْمْحَصنَاِت ِمَن الَْعذَابِ
فاعترب الثيوبة خاصة ولو كانت حتصل قبل ذلك . ٢" الثيب بالثيب جلد مائة والرجم: "والعقل؛ لقوله عليه السالم

ن اإلحصا: وهذا أوىل من القياس وقال بعض أصحاب الشافعي، لكان يؤدي إجياب الرجم على الصيب واجملنون
ومعناه أنه لو وطئ من هو صيب أو جمنون يف ، الوطء يف النكاح الصحيح وسائر الشروط معتربة للرجم ال لإلحصان

نكاح صحيح مث عقل اجملنون وبلغ الصيب وزنيا رمجا؛ ألنه وطء حمل للزوج األول فأشبه الوطء يف حال الكمال ولنا 
حال الوطء فيطأ الرجل العاقل احلر امرأة عاقلة حرة؛ ألنه أن يوجد الكمال فيهما مجيعا : الشرط الرابع. ما سبق

أن يكون الوطء : اخلامس. كما لو كانا غري كاملني، إذا كان أحدمها ناقصا مل يكمل الوطء وال حيصل به اإلحصان
 أن يكون يف: السادس. يف القبل فلو وطئ يف الدبر أو فيما دون الفرج مل حيصل اإلحصان؛ ألنه ليس مبحل الوطء

وال نعلم بينهم خالفا يف أن ، نكاح وال خالف بني أهل العلم يف أن الزنا ووطء الشبهة ال يصري به أحدمها حمصنا
أن يكون النكاح : السابع. وال تثبت فيه أحكامه، التسري ال حيصل به اإلحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح
  .ري ملك فأشبه وطء الشبهةصحيحا فإن كان فاسدا مل حيصل به اإلحصان ألن وطء يف غ

إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته أو شهادة أربعة رجال أحرار : وال يثبت الزنا إال بأحد أمرين: "مسألة
  عدول يصفون الزنا وجييئون يف جملس واحد ويتفقون على الشهادة

  ـــــــ
  .٤٤٦٢ث رقم حدي: وأبو داود يف احلدود، ٢٥حديث رقم : رواه مسلم يف احلدود - ١
  .١٤، ١٢حديث رقم : رواه مسلم يف احلدود - ٢



  وجييئون يف جملس واحد، الزنا
  ـــــــ

وقال ، إقرار أو بينة فإن ثبت بإقرار اعترب إقرار أربع مرات: وذلك أن الزنا إمنا يثبت بأحد شيئني" بزنا واحد
واغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت ": حيد بإقراره مرة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: الشافعي وغريه

: ويف حديث اجلهنية أنه رمجها وإمنا اعترفت مرة وألنه حق فأشبه سائر احلقوق ولنا ما روى أبو هريرة قال، "فارمجها
يا رسول اهللا إين زنيت فأعرض عنه : أتى رجل من األسلميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد فقال

أبك : "ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال حىت ثىن
. متفق عليه". ارمجوه: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. نعم: ؟ قال"فهل أحصنت: "قال. ال: ؟ قال"جنون

وروى ، جيوز ترك حد وجب هللا سبحانه ولو وجب احلد مبرة مل يعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنه ال
إنك قد قلتها أربع مرات : "نعيم بن هزال حديثه وفيه حىت قاهلا أربع مرات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رواه أبو داود وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار األربع هي املوجبة وقد روى أبو بردة . بفالنة: ؟ قال"فبمن
إن أقررت أربعا رمجك رسول اهللا صلى اهللا : الصديق قال له عند النيب صلى اهللا عليه وسلم األسلمي أن أبا بكر

فأقره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك ومل ينكره فكان مبنزلة قوله؛ ألنه ال يقر على اخلطأ ، عليه وسلم
فأما . ا جتاسر على قوله بني يديهولوال ذلك مل، وألن أبا بكر قد علم هذا من حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم

أحاديثهم فإن االعتراف لفظ املصدر يقع على القليل والكثري وحديثنا يفسره ويبني أن االعتراف الذي ثبت به كان 
  .أربعا
وقد روى ابن عباس أن ، ويعترب أن يصرح حبقيقة الزنا لتزول الشبهة ألن الزنا يعرب به عما ال يوجب احلد: مسألة

 -ال يكىن-" أفنكتها: "قال. ال: قال". لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت: "ى اهللا عليه وسلم قال ملاعزالنيب صل
حىت : "قال. نعم: ؟ قال" أنكتها: "رواه البخاري ويف رواية عن أيب هريرة قال، فعند ذلك أمر برمجه. نعم: قال

: قال. نعم: ؟ قال"ملكحلة والرشا يف البئركما يغيب املرود يف ا: "قال. نعم: قال. ؟"غاب ذلك منك يف ذلك منها
  .١أتيت منها حراما كما يأيت الرجل من امرأته حالال وذكر احلديث رواه أبو داود. نعم: ؟ قال"هل تدري ما الزنا"

شهادة أربعة رجال "فـ ، إقرار أو بينة وقد مضى اإلقرار وأما البينة: قد سبق أن الزنا إمنا يثبت بأحد شيئني: مسألة
لَْوال {: أن يكونوا أربعة وهذا إمجاع لقوله سبحانه: األول: فيعترب لشهود الزنا شروط" رار عدول يصفون الزناأح

أن يكونوا رجاال كلهم فال : الشرط الثاين}، فَاسَْتشْهُِدوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً ِمْنكُْم{: وقال}، َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء
  تقبل فيه

  ـــــــ
  .٤٤٢٨حديث رقم : رواه أبو داود يف احلدود - ١

  ويتفقون على الشهادة بزنا واحد
  ـــــــ

احلرية فال تقبل فيه شهادة عبيد ال نعلم يف : الثالث. شهادة النساء ألن يف شهادهتن شبهة واحلدود تدرأ بالشبهات
 قبول شهادهتم يف مجيع احلقوق فيكون ولنا أنه خمتلف يف، ذلك خالفا إال عن أيب ثور فإن شهادهتم عنده مقبولة

أن يكونوا عدوال وال خالف يف اشتراطها فإن العدالة مشترطة يف : الرابع. ذلك شبهة يف درء ما يدرأ بالشبهات
فلو شهد أربعة من أهل ، سائر الشهادات وها هنا مع مزيد االحتياط أوىل ويكونوا مسلمني وال نعلم يف هذا خالفا



رأينا : أن يصفوا الزنا فيقولوا: اخلامس. ه زنا مبسلمة فعليهم احلد وال حد على املشهود عليهالذمة على ذمي أن
ذكره يف فرجها كاملرود يف املكحلة والرشا يف البئر؛ ملا روى يف قصة ماعز ملا أقر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وإذا . نعم: قال. ؟"ملكحلة والرشا يف البئرحىت غاب ذلك منك يف ذلك منها كما يغيب املرود يف ا: "بالزنا قال
اعترب التصريح يف اإلقرار كان اعتباره يف الشهادة أوىل وألهنم إذا مل يصفوا الزنا احتمل أن يكون املشهود به ال 

  .يوجب احلد فاعترب كشفه
جاء بعضهم  وهو شرط سادس يف الشهود أن يأتوا احلاكم يف جملس واحد وإن" وجييئون يف جملس واحد: "مسألة

ومل يذكر  ١} لَْوال َجاءُوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعةِ ُشَهَداَء{: وقيل ال يشترط لقوله سبحانه، بعد أن قام احلاكم فعليهم احلد
ولنا أن عمر رضي اهللا ، اجمللس؛ وألن كل شهادة مقبولة إذا اتفقت تقبل وإن افترقت يف جمالس كسائر الشهادات

ولو كان اجمللس غري ، فع وشبل بن معبد على املغرية بالزنا ومل يشهد زياد فحد الثالثةعنه شهد عنده أبو بكرة ونا
مشترط مل جيز أن حيدهم جلواز أن يكملوا برابع يف جملس آخر؛ وألنه لو شهد الثالثة فحدهم مث جاء الرابع فشهد مل 

وأما اآلية فإهنا مل تتعرض . اداتتقبل شهادته ولوال اشتراط اجمللس لكملت شهادهتم به ويفارق هذا سائر الشه
  .للشروط وهلذا مل تذكر العدالة وصفة الزنا

فلو شهد اثنان أنه زنا هبا يف هذا البيت واثنان أنه زنا هبا يف " على الشهادة بزنا واحد"ويشترط أن يتفقوا : مسألة
واختلفوا يف اليوم فاجلميع قذفة بيت آخر أو شهد كل اثنني عليه بالزنا يف بلد غري البلد الذي شهد به صاحبامها 

، وعليهم احلد؛ ألهنم مل تكمل شهادة أربعة على فعل واحد فوجب عليهم احلد كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدمها
وهو اختيار أيب ، وحكي عن اإلمام أمحد رواية ثانية أنه جيب احلد على املشهود عليه ألن الشهادة قد كملت عليه

  ظاهر هذه الرواية أنه ال يعترب كمال الشهادة: بكر قال أبو اخلطاب
  ـــــــ

  .١٣اآلية : سورة النور - ١

...................................................................................  
  ـــــــ
زنا هبا سوداء فهم لو شهد اثنان أنه زنا هبا بيضاء وشهد اثنان أنه : قال أبو بكر: قال القاضي. على فعل واحد

ولو شهد اثنان أنه زنا هبا يف زاوية من هذا البيت وشهد اثنان أنه زنا هبا يف زاوية : وهذا ينقض عليه قوله، قذفة
أخرى منه فإن كانت الزاويتان متباعدتني حبيث ال ميكن أن يوجد الفعل الواحد فيهما فالقول فيهما كالقول فيما 

ال حد عليه ألن : وقال الشافعي، نتا متقاربتني كملت شهادهتم وحد املشهود عليهإذا اختلفا يف البيتني وإن كا
ولنا أنه أمكن صدق الشهود عليه بأن يكون ابتداء الفعل يف إحدى ، شهادهتم مل تكمل فأشبه ما لو اختلفا يف البيتني

ن قيل قد ميكن أن تكون فإ، الزاوينت ومتامه يف األخرى فيجب قبول شهادهتم كما لو اتفقوا على موضع واحد
يبطل هذا فيما إذا اتفقوا على موضع : الشهادة ها هنا على فعلني فلم أوجبتم احلد واحلدود تدرأ بالشبهات؟ قلنا

واحد فإنه ميكن أن تكون الشهادة على فعلني بأن يكون قد فعل ذلك يف ذلك املوضع مرتني ومع هذا ال ميتنع 
  .وجوب احلد فكذا ها هنا

  قذفباب حد ال
  ومن رمى حمصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد مثانني جلدة إذا طالب املقذوف



  ـــــــ
  باب حد القذف

أمجع " ومن رمى حمصنا بالزنا أو شهد به عليه فلم تكمل الشهادة عليه جلد مثانني جلدة إذا طالب املقذوف: "مسألة
َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناتِ ثُمَّ لَْم يَأُْتوا {: وذلك لقوله سبحانه، صنالعلماء على وجوب احلد على من قذف احمل

أن يكون حرا مسلما عاقال بالغا : واحملصن من وجدت فيه مخس شرائط، ١} بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثَمَانَِني َجلْدَةً
، ثا سوى ما روي عن داود أنه أوجب احلد على قاذف العبدوهذا إمجاع وبه يقول مجلة العلماء قدميا وحدي، عفيفا

إذا قذف ذمية هلا ولد مسلم حيد واألول أوىل؛ ألن من مل حيد قاذفه إذا مل يكن : وعن ابن املسيب وابن أيب ليلى قاال
ه أحد شرطي إحدامها يشترط ألن: وروي عن اإلمام أمحد يف اشتراط البلوغ روايتان، له ولد ال حيد له ولد كاجملنونة

ال يشترط ألنه : والثانية، التكليف فأشبه العقل؛ وألن زنا الصيب ال يوجب احلد فال جيب احلد بالقذف كزنا اجملنون
حر بالغ عاقل عفيف يعترب هبذا القول املمكن صدقه أشبه الكبري فعلى هذا ال بد أن يكون كبريا جيامع مثله وأدناه 

  .اريه تسعأن يكون الغالم ابن عشر سنني واجل
وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت {: لقوله سبحانه" وإذا مل تكمل الشهادة عليه بالزنا فعلى القاذف والشهود احلد: "مسألة

  .؛ وألنه إمجاع}ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِنيَ َجلْدَةً
  ـــــــ

  .٤اآلية : سورة النور - ١

ومن قذف مجاعة بكلمة واحدة ، احملصن هو احلر البالغ املسلم العاقل العفيف وحيد من قذف املالعنة أو ولدهاو
  .فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم فإن عفا بعضهم مل يسقط حق غريه

  ـــــــ
ه وألنه رام بالزنا مل مبحضر من الصحابة فلم ينكرو: الرابع. الصحابة فإن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حني مل يكمل
  .يأت بأربعة شهود فيجب عليه احلد كما لو مل يأت بأحد

  .وإمنا جيب احلد على القاذف إذا طالب املقذوف ألنه حق له فال يستوىف قبل طلبه كسائر حقوقه: مسألة
  .عن الزنا وقد سبق" واحملصن هو احلر املسلم البالغ العفيف: "مسألة
نص أمحد رمحه اهللا على من قذف املالعنة وهو قول ابن عمر وابن عباس " عنة أو ولدهاوحيد من قذف املال: "مسألة

قضى يف املالعنة أن ال ترمى وال يرمى ولدها ومن : واجلمهور ملا روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 يثبت الزنا به ولذلك ال يلزمها رواه أبو داود؛ وألن حصانتها مل تسقط باللعان وال. رماها أو رمى ولدها فعليه احلد

ليس هو ابن فالن وأراد أنه منفي عنه : فأما إن قال. هو من الذي رميت بت: وكذا من قذف ابنها فقال، به حد
  .شرعا فال حد عليه ألنه صادق

، لكل واحد حد: وقال ابن املنذر، "ومن قذف مجاعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم: "مسألة
: ولنا قول اهللا سبحانه، وعن أمحد مثله ألنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل كما لو قذفهم بكلمات

ومل يفرق بني قذفهم واحدة أو }، وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَاجِْلُدوُهْم ثَمَانَِني َجلْدَةً{
لذين شهدوا على املغرية قذفوه بامرأة فلم حيدهم عمر إال حدا واحدا؛ وألنه قذف واحد فلم جيب إال مجاعة وألن ا

حد واحد كما لو قذف واحدا؛ وألن احلد إمنا وجب بإدخال املعرة على املقذوف بقذفه وحبد واحد يظهر كذب 



لمة فإن ظهور كذبه يف قذف واحد هذا القاذف وتزول املعرة فوجب أن يكتفى به خبالف ما إذا قذف كل واحد بك
  .ال يزيل املعرة عن اآلخر وال يتحقق كذبه فيه

وإذا طالبوا أو واحد منهم وقد سبقت يف قذف الواحد وإن طلب واحد منهم فله إقامة احلد على قاذفه؛ : مسألة
  .ألنه مقذوف مل يشهد عليه أربعة فوجب احلد على قاذفه كما لو أقر بالقذف وطلب حقه

كما لو قتله مجاعة عمدا وعفي عن بعضهم ال يسقط حق الباقني " فإن عفا بعضهم مل يسقط حق غريه: "مسألة
  .فكذلك ها هنا

  باب حد املسكر
ومن شرب مسكرا قل أو كثر خمتارا عاملا أن كثريه يسكر جلد احلد أربعني جلدة ألن عليا رضي اهللا عنه جلد 

  النيب جلد: الوليد بن عقبة يف اخلمر أربعني وقال
  ـــــــ
  باب حد املسكر

األول : يف هذه املسألة فصول". ومن شرب مسكرا قل أو كثر خمتارا عاملا أن كثريه يسكر جلد احلد أربعني جلدة"
أن كل مسكر حرام وهو مخر حكمه حكم عصري العنب يف حترميه ووجوب احلد على شاربه روي ذلك عن مجاعة 

وعن ، "كل مسكر مخر وكل مخر حرام: "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: من الصحابة ملا روى ابن عمر قال
، روامها أبو داود واألثرم وغريمها". ما أسكر كثريه فقليله حرام: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جابر قال
لعقل؛ وألنه مسكر نزل حترمي اخلمر وهي من العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري واخلمر ما خامر ا: وقال عمر

جاء أهل الكوفة : قال ابن املنذر. ليس يف الرخصة يف املسكر حديث صحيح: وقال اإلمام أمحد. فأشبه عصري العنب
فهو عمدهتم وهو موقوف ، حرمت اخلمرة لعينها واملسكر من كل شراب: بأحاديث معلولة وأما حديث ابن عباس

: اب فإنه يروي هو وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالعليه مع أنه حيتمل أنه أراد املسكر من كل شر
  ".كل مسكر حرام"

أن احلد جيب على من شرب القليل من املسكر والكثري وال نعلم بينهم خالفا يف ذلك ويف عصري : الفصل الثاين
مسكر وقال قوم ال جيلد فذهب إمامنا إىل التسوية بني عصري العنب وكل : واختلفوا يف سائرها، العنب غري املطبوخ

 ١رواه أبو داود". من شرب اخلمر فاجلدوه: "إال أن يسكر ولنا ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وغريه وقد ثبت أن كل مسكر مخر فيتناول احلديث قليلها وكثريها؛ وألنه شراب فيه شدة مطربة فوجب احلد 

  .بقليله كاخلمر
عفي ألميت عن اخلطأ : "خمتارا لشرهبا فإن شرهبا مكرها فال حد عليه لقوله عليه السالمأن يشرهبا : الفصل الثالث

  ".والنسيان وما استكرهوا عليه
أن احلد إمنا يلزم من شرهبا عاملا أن كثريها يسكر فأما غريه فال حد عليه؛ ألنه غري عامل وال قاصد : الفصل الرابع

ال حد إال على من علمه وبه قال عامة : وثبت أن عمر قال، ها زوجتهالرتكاب املعصية فأشبه من وطئ امرأة يظن
  .أهل العلم

وعنه أن حده مثانون إلمجاع الصحابة فإنه روي ، أن حد شارب اخلمر أربعون وهو اختيار أيب بكر: الفصل اخلامس
وروي أن عليا قال  أجعله كأخف احلدود فضرب عمر مثانني: أن عمر استشار الناس يف حد اخلمر فقال عبد الرمحن



  إنه إذا سكر هذى: يف املشورة
  ـــــــ

  .٤٤٨٢حديث رقم : رواه أبو داود يف احلدود - ١

أربعني وأبو بكر أربعني وعمر مثانني وكل سنة وهذا أحب إيل وسواء كان عصري العنب أو غريه ومن أتى من 
ال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لاحملرمات ما ال حد فيه مل يزد على عشر جلدات ملا روى أبو بردة قا

  جيلد أحد أكثر من عشر
  ـــــــ

ودليل الرواية األوىل أن عليا جلد "، وإذا هذا افترى فحده حد املفتري روى ذلك اجلوزاين والدارقطين وغريمها
مر مثانني وكل سنة وهذا جلد النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعني وأبو بكر أربعني وع: الوليد بن عقبة أربعني مث قال

أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل قد شرب اخلمر فضربه بالنعال حنوا من : رواه مسلم وعن أنس قال، "أحب إيل
أقل احلدود : مث أيت به أبو بكر فصنع به مثل ذلك مث أيت به عمر فاستشار الناس يف احلد فقال ابن عوف، أربعني

وفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم أوىل من فعل غريه وال ينعقد اإلمجاع على . ١همتفق علي. مثانون فضرب به عمر
  .شيء قد خالفه فيه أبو بكر وعلي فتحمل زيادة عمر على أهنا تعزير وجيوز فعلها إذا رآه اإلمام

لم روي ذلك عن تسعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس" عصري العنب أو غريه"من " وسواء كان: "مسألة
قال عمر رضي اهللا . كل مسكر حرام وهو مخر حكمه حكم عصري العنب يف حترميه ووجوب احلد على شاربه: قالوا
واخلمر ما خامر العقل وألنه مسكر فأشبه ، نزل حترمي اخلمر وهي من العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري: عنه

  .عصري العنب
وذلك أن اجلنايات اليت ال حد فيها كوطء " مل يزد على عشر جلداتومن أتى من احملرمات ما ال حد فيه : "مسألة

الشريك جاريته املشتركة أو أمته املزوجة أو امرأته يف دبرها أو حيضها أو وطء أجنبية دون الفرج أو سرق دون 
 واختلف عن أمحد يف، فإن ذلك يوجب التعزير، النصاب أو من غري حرز أو شتم إنسانا مبا ليس بقذف وحنوه

قال رسول اهللا : ملا روى أبو بردة قال"فروي عنه أنه ال يزاد على عشر جلدات نص عليه يف مواضع؛ : مقداره
وروى عن اإلمام . ٢متفق عليه". ال جيلد أحد فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا: "صلى اهللا عليه وسلم

ال يبلغ : لك اجلناية وحتمله كالم اخلرقي ألنه قالأمحد ما يدل على أنه ال يبلغ بكل جناية حدا مشروعا يف جنس ت
بالتعزير احلد فعلى هذا ما كان شبه الوطء كوطء اجلارية املشتركة وجارية ابنه أو أشباه هذا جيلد مائة إال سوطا 

أدىن احلدود ووجه هذا حديث النعمان بن بشري ] مل يبلغ به[وما كان شبه غري الوطء ، لينقص عن حد الزنا
ري يف الذي وطئ جارية امرأته بإذهنا أنه جيلد مائة وهذا تعزير ألنه يف حق احملصن وحده الرجم وعن سعيد األنصا

  يف أمة بني رجلني وطئها] عن عمر[بن املسيب 
  ـــــــ

  ".٣٦"حديث رقم: احلدود: و مسلم يف، "٦٧٧٩"حديث رقم : احلدود: رواه البخاري يف -١
  ".٤٠"حديث رقم: احلدود: و مسلم يف، "٦٨٤٨"يث رقم حد: احلدود: رواه البخاري يف -٢

  .إال أن يطأ جارية امرأته بإذهنا فإنه جيلد مائة" جلدات إال يف حد من حدود اهللا
  ـــــــ



هذا عندي من نص أمحد ال يقتضي : قال القاضي. جيلد احلد إال سوطا واحدا رواه األثرم واحتج به أمحد: أحدمها
، املذهب أنه ال يزاد على عشر جلدات اتباعا لألثر إال يف وطء جارية امرأته حلديث النعماناختالفا يف التعزير بل 

وهذا قول : ويف اجلارية املشتركة حلديث عمر وما عدا هذا يبقى على العموم حلديث أيب بردة الصحيح قال شيخنا
  .حسن
  .مان وقد سبقحلديث النع" إال أن يطأ جارية امرأته بإذهنا فإنه جيلد مائة: "مسألة

  باب حد السرقة
ومن سرق ربع دينار من العني أو ثالثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدمها من سائر املال فأخرجه من احلرز 

  قطعت يده اليمىن من مفصل الكف وحسمت فإن
  ـــــــ
  باب حد السرقة

ا من سائر املال وأخرجه من احلرز ومن سرق ربع دينار من العني أو ثالثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدمه"
أحدها السرقة ومعناها أخذ املال : وال جيب القطع إال بشروط أربعة" قطعت يده اليمىن من مفصل الكف وحسمت

وقد روي عن ، على وجه اخلفية واالستتار ومنه استراق السمع فإن اختطف أو اختلس مل يكن سارقا وال قطع عليه
قال : ويف حديث عن جابر قال، ١" ليس على اخلائن وال على املختلس قطع: "أنه قالالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

مل يسمعهما ابن جريج من أيب :روامها أبو داود وقال". ليس على املنتهب قطع: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
آلية وملا روى أبو هريرة أن يكون املسروق نصابا وقيل يقطع يف القليل والكثري لظاهر ا: الشرط الثاين. ٢الزبري
". لعن اهللا السارق يسرق احلبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

وحيتمل أن . ٤متفق عليه" ال تقطع إال يف ربع دينار فصاعدا: "ولنا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم. ٣متفق عليه
السالح وروى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطع يف جمن مثنه ثالثة احلبل يساوي ذلك وكذلك بيضة 

  هذا أصح حديث يروى يف هذا الباب ال خيتلف أهل العلم: قال ابن عبد الرب. ٥متفق عليه، دراهم
  ـــــــ

 .١٤٤٨حديث رقم : والترمذي يف احلدود. ٤٣٩٣، ٤٣٩٢حديث رقم : رواه أبو داود يف يف احلدود - ١
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال
  .٤٣٩١حديث رقم : رواه أبو داود يف احلدود - ٢
  .٧حديث رقم : ومسلم يف احلدود. ٦٧٩٩حديث رقم : رواه البخاري يف احلدود - ٣
، ٢، ١حديث رقم : ومسلم يف احلدود. ٦٧٩١، ٦٧٩٠، ٦٧٨٩حديث رقم : رواه البخاري يف احلدود - ٤
٣.  
  .٦حديث رقم : ومسلم يف احلدود. ٦٧٩٨، ٦٧٩٧حديث رقم : ودرواه البخاري يف احلد - ٥

  عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت
  ـــــــ

يف ذلك ويف هذا احلديث دليل على أن العروض تقوم بالدراهم؛ ألن مثن اجملن قوم هبا وألن ما كان الذهب فيه 



كون املسروق ماال فإن سرق : الشرط الثالث. لفاتأصال كان الورق فيه أصال كنصب الزكاة والديات وقيم املت
ما ليس مبال كاحلر فال قطع فيه صغريا كان أو كبريا وقيل يقطع بسرقة الصغري لعموم اآلية؛ وألنه غري مميز أشبه 

: عالشرط الراب. ولنا أنه ليس مبال فال يقطع بسرقته كالكبري النائم، العمد وذكره أبو اخلطاب رواية عن اإلمام أمحد
كل أهل العلم على اشتراطه وال نعلم عن أحد خالفهم إال احلسن والنخعي وروي عن عائشة ، أن خيرجه من احلرز

وليس فيه خرب ثابت : قال ابن املنذر. وعن احلسن مثل قول سائر أهل العلم، عليه القطع: فيمن مجع املتاع يف البيت
ود أنه ال يعترب احلرز ألن اآلية ال تفصيل فيها ولنا إمجاع أهل العلم السابق على وحكي عن دا، فهو كاإلمجاع منهم

من أخذ : "قوله وما روي عن عمرو بن شعيب أن رجال من مزينة سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الثمار؟ فقال
من أجرانه ففيه القطع  بفيه ومل يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه مثنه مرتني وضرب ونكال وما أخذ

وهذا اخلرب خيص اآلية كما ، وغريهم ١رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه". إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك مثن اجملن
خصصناها يف اعتبار النصاب وإذا ثبت هذا يف احلرز وما عد حرزا يف العرف فإنه ملا مل يثبت اعتباره يف الشرع من 

إذا ثبت هذا فإن حرز ، ذلك إىل العرف ألنه ال طريق إىل معرفته إال من جهته غري تنصيص على بيانه علم أنه رد
وحرز الثياب وما خف من املتاع كالصفر ، الذهب والفضة واجلواهر يف الصناديق حتت األغالق واألقفال الوثيقة

ه نائما عليه أو والنحاس والرصاص يف الدكاكني والبيوت املقفلة يف العمران فإن كان البسا ثوب أو متوسدا ل
مستيقظا يف أي موضع فهو حمرز بدليل حديث رداء صفوان إذ سرق رداؤه وهو متوسده يف املسجد فقطع النيب 

وحرز البقل وقدور الباقالء بالشرائح من ، فإن تدحرج عن الثوب زال احلرز. ٢صلى اهللا عليه وسلم سارقه
طب باحلظائر وتعبية بعضه على بعضه ويقيد فوقه وحرز اخلشب واحل، اخلشب والقصب إذا كان يف السوق حارس

  .حبيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة وما يف الفنادق مغلق عليه فهو حمرز وإن مل يقيد
وال خالف بني " فإذا وجدت هذه الشروط وجب قطع يده اليمىن من مفصل الكف وهو الكوع وحسمت: "مسألة

روي ذلك عن أيب بكر وعمر وال خمالف هلما يف الصحابة ، يقطع منه يده اليمىنأهل العلم يف أن السارق أول ما 
  .وألن البطش هبا أقوى فكان البداية

  ـــــــ
حديث رقم : وابن ماجه يف احلدود. ٤٣٩٠حديث رقم : وأبو داود يف احلدود. ٢/٢٠٧رواه أمحد يف املسند  - ١

٢٥٨٦.  
  .٤٣٩٤حديث رقم : رواه أبو داود يف احلدود - ٢

  وال تثبت السرقة إال بشهادة عدلني أو اعتراف مرتني، فإن عاد حبس وال يقطع غري يد ورجل
  ـــــــ

هبا أردع ويستحب أن حتسم اليد والرجل بعد القطع ومعناه أنه يغلى هلا الزيت فإذا قطعت غمست فيه لتنسد أفواه 
، "اقطعوه واحسموه: "أيت بسارق سرق مشلة فقال وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، العروق لئال ينزف الدم

  .وهو حديث يف إسناده مقال قاله ابن املنذر
وبذلك قالت اجلماعة إال عطاء وحكي ، "فإن عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت: "مسألة

ن ربيعة وداود ومذهب مجاعة فقهاء وحكي ذلك ع}، فَاقْطَعُوا أَْيدَِيُهَما{: عنه أنه تقطع يده اليسرى لقوله سبحانه
وقد روي عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف ، األمصار من الصحابة والتابعني على ما قلناه

وألنه يف احملاربة تقطع يده اليمىن ورجله اليسرى كذا ، "إن سرق فاقطعوا يده مث إن سرق فاقطعوا رجله: "السارق



له اليسرى ألنه أرفق به وألنه ميكن املشي على خشبة ولو قطعت رجله اليمىن ويده اليمىن مل وإمنا قطعت رج، ها هنا
  .ميكن ذلك

وهو اختيار أيب بكر وروي عن علي واحلسن والشعيب وعن أمحد " فإن عاد حبس وال يقطع غري يد ورجل: "مسألة
امسة يعزر وحيبس وهو قول الشافعي؛ ملا روى أبو ويف اخل، ويف الرابعة رجله اليمىن، أنه تقطع يده اليسرى يف الثالثة

إن سرق فاقطعوا يده مث إن سرق فاقطعوا رجله مث إن سرق : "هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف السارق
وألن اليسار تقطع قودا فتقطع يف السرقة كاليمىن؛ وألن يف قطع اليدين ". فاقطعوا يده مث إن سرق فاقطعوا رجله

أال ترى أنا عدلنا يف الثانية إىل قطع الرجل هلذا املعىن وألن قطع ، نفعة اجلنس فلم يشرع يف حد كالقتلتعطل م
اليدين مبنزلة اإلهالك فإنه ال ميكنه أن يتوضأ وال أن يستنجي وال أن حيترز من النجاسة وال يزيلها عنه وال يأكل وال 

إين ألستحي من اهللا أن ال أدع له : وقال علي رضي اهللا عنه ،ولذلك أوجب اهللا سبحانه يف يديه دية مجيعه، يبطش
  .يدا يبطش هبا وال رجال ميشي عليها

بينة : وذلك أن القطع إمنا يثبت بأحد أمرين" وال تثبت السرقة إال بشهادة عدلني أو اعتراف مرتني: "مسألة
واء كان السارق مسلما أو ذميا و قد س[أواعتراف فأما البينة فيشترط فيها أن يكون رجلني مسلمني حرين عدلني 

، يصفا السرقة واحلرز واجلنس والنصاب وقدره ليزول االختالف فيه] ذكرنا ذلك يف الشهادة يف الزنا و يشترط أن
من حرز فالن ابن فالن حبيث يتميز عن : نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفانه فيقوالن: فيقوالن

االعتراف مرتني ملا روى أبو داود بإسناده عن أمية املخزومي أن : احلد الثاين. ط وجبغريه فإذا اجتمعت الشرو
  ،وما إخالك سرقت: "النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بلص قد اعترف فقال له

وإن كان بعده مل ، وال يقطع حىت يطالب املسروق منه مباله وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع
وإذا قطع فعليه رد املسروق ، وإن كان قبله مل جيب، وإن نقصت عن النصاب بعد اإلخراج مل يسقط القطع ،يسقط

  .إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا
  ـــــــ

ويشترط أن يذكر يف ، ولو وجب القطع بأول مرة ما أخره، ١فأعاد عليه مرتني أو ثالثا فأمر به فقطع، بلى: قال
  .قة من النصاب واحلرز وإخراجه منهاعترافه شروط السر

ألن املال يباح بالبذل واإلباحة فيحتمل أن يكون ماله أباحه إياه " وال يقطع حىت يطالب املسروق منه مباله: "مسألة
  .أو وقفه على املسلمني أو على طائفة السارق منهم أو أذن له يف دخول حرزه فاعتربت املطالبة لتزول هذه الشبهة

وذلك أنه إذا باعه العني ، "وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع وإن كان بعده مل يسقط وإن: "مسألة
أو وهبها له قبل رفعه إىل احلاكم سقط القطع عنه؛ ألن املطالبة شرط ملا سبق ومل يبق مطالب وإن كان البيع أو اهلبة 

ن صفوان عن أبيه أنه نام يف املسجد فتوسد رداءه فأخذ بعد أن رفعه إىل احلاكم مل يسقط القطع؛ ملا روى الزهري ع
فقال ، من حتت رأسه فجاء بسارقه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع

، "فهال قبل أن تأيت به: "يا رسول اهللا مل أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صفوان
: فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثالثني درمها؟ أنا أبيعه وأنسئه مثنها قال: رواه ابن ماجه واجلوزجاين ويف لفظ قال

رواه األثرم وأبو داود فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه لدرأ القطع وبعده ال ، "فهال كان قبل أن تأتيين به"
  .يسقط
َوالسَّارِقُ {: لقول اهللا سبحانه" راج مل يسقط القطع وإن كان قبله مل جيبوإن نقصت عن النصاب بعد اإلخ: "مسألة



وسواء نقصت ، ؛ وألنه نقصان حدث يف العني فلم مينع القطع كما لو نقص باستعماله}َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَا
فأما إن نقص قبل اإلخراج مل جيب . قيمتها قبل احلكم أو بعده؛ ألن سبب الوجوب السرقة فيعترب النصاب حينئذ

وإن وجدت ناقصة ومل يدر هل كانت ناقصة ، القطع لعدم الشرط قبل متام السبب وسواء نقصت بفعله أو بغري فعله
  .حني السرقة أو حدث النقص بعدها مل جيب القطع للشك يف شرط الوجوب وألن األصل عدمه

ال خيتلف أهل العلم يف وجوب رد العني " أو قيمته إن كان تالفا وإذا قطع فعليه رد املسروق إن كان باقيا: "مسألة
فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية قطع أو مل يقطع ، على مالكها إن كانت باقية

مل يقطع وألن  موسرا كان أو معسرا ألهنا عني جيب ضماهنا بالرد إن كانت باقية وجيب غرمها إن كانت تالفة كما لو
واحلديث يف ذلك ، القطع والغرم حقان جيبان ملستحقني فجاز اجتماعهما كاجلزاء والقيمة يف الصيد احلرمي اململوك

وحيتمل أنه أراد بقوله إذا أقيم احلد على السارق فال غرم عليه ، جمهول: وقال ابن املنذر، يرويه سعد ابن إبراهيم
  .يعين ليس عليه غرامة أجرة القاطع

  ـــــــ
  ".٤٣٨٠: "حديث رقم: احلدود: رواه أبو داوديف -١

  باب حد احملاربني
وهم الذين يعرضون للناس يف الصحراء جهرة ليأخذوا أمواهلم فمن قتل منهم وأخذ املال قتل وصلب حىت يشتهر 

ليمىن ورجله اليسرى ومن أخذ املال ومل يقتل قطعت يده ا، ومن قتل ومل يأخذ املال قتل ومل يصلب، ودفع إىل أهله
  يف مقام

  ـــــــ
  باب حد احملاربني

وإن عفا صاحب " وهم الذين يعرضون للناس يف الصحراء جهرة ليأخذوا أمواهلم فمن قتل منهم وأخذ املال قتل"
وإن أخذ املال ومل يقتل قطعت ، ومن قتل ومل يأخذ املال قتل ومل يصلب، وصلب حىت يشتهر ودفع إىل أهله"املال 
وقيل ، روي هذا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما. وخلي سبيله، "اليمىن ورجله اليسرى يف مقام واحد وحسمتايده 

إِنََّما جََزاُء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي {: خيري اإلمام فيهم بني القتل والقطع والنفي لقوله سبحانه
للتخيري " أو"و ، ١} تَّلُوا أَوْ ُيَصلَّبُوا أَْو ُتقَطَّعَ أَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍف أَوْ ُيْنفَْوا ِمَن الْأَْرضِالْأَْرضِ فََساداً أَنْ ُيقَ

إن قتل قتل وإن أخذ املال قطع وإن قتل وأخذ املال فاإلمام خمري بني قتله وصلبه وبني قطعه وقتله وبني أن : وقيل
وعنه إذا قتل وأخذ املال قطع مث ، وجد منه ما يوجب القتل والقطع فأشبه ما لو زنا وسرقجيمع له ذلك كله؛ ألنه 

ولنا ، وإن كان جلدا ال رأي له قطعه، إذا قطع الطريق فإن رآه اإلمام جلدا إذا رأي قتله: قال مالك. قتل مث صلب
كفر بعد : امرئ مسلم إال بإحدى ثالث ال حيل دم: "على أنه ال يقتل إذا مل يقتل لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

فإما أن ، فقد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما مثل قولنا" أو"وأما ، ٢" إميان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغري حق
وعرف القرآن فيما أريد به التخيري ، يكون توقيفا أو لغة وأيهما كان فهو حجة يدل على أنه بدأ باألغلظ فاألغلظ

يدل عليه أن ، ألخف ككفارة اليمني وما أريد به الترتيب بدئ فيه باألغلظ فاألغلظ ككفارة القتلالبداية با
وقد سوي بينهم مع اختالف ، العقوبات ختتلف باختالف اإلجرام ولذلك اختلف حكم الزاين والقاذف والسارق

  جناياهتم وهبذا نرد على مالك فإنه إمنا



  ـــــــ
  .٣٣اآلية : سورة املائدة - ١
  .سبق خترجيه - ٢

ومن أخاف السبيل ومل يقتل وال أخذ ماال نفي من ، واحد وحسمتا وال يقطع إال من أخذ ما يقطع السارق به
  .وأخذ حبقوق اآلدميني إال أن يعفى له عنها، ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود اهللا تعاىل، األرض
  فصل

  أو محل عليه سالحا أو دخل ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حرميه
  ـــــــ

وقول أيب حنيفة ال يصح ألن القطع لو وجب حبق اهللا ، اعترب اجللد والرأي وهو على خالف األصول اليت ذكرناها
وكما لو انفرد بأخذ املال؛ وألن احلدود هللا سبحانه إذا كان فيها قتل ، سبحانه مل خيري اإلمام فيه كقطع السارق

وادع : وذكر العاقويل يف معلقه أن أبا داود روى عن ابن عباس قال، لو سرق وزىن وهو حمصنسقط ما دونه كما 
فنزل جربيل ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بردة األسلمي فجاء ناس يريدون اإلسالم فقطع عليهم أصحابه

املال قتل ومن أخذ املال ومل يقتل  ومن قتل ومل يأخذ، أن من قتل وأخذ املال قتل مث صلب: عليه السالم باحلد فيهم
  .وهو نص، قطعت يده ورجله من خالف

ومل " ال قطع إال يف ربع دينار: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وال يقطع إال من أخذ ما يقطع به السارق: "مسألة
  .يفصل
قال ابن } ُيْنفَْوا ِمَن الْأَْرضِأََْو {: لقوله سبحانه" ومن أخاف السبيل ومل يقتل وال أخذ ماال نفي من األرض: "مسألة
النفي يف هذه احلالة يعين يف حق من مل يقتل ومل يأخذ ماال ولكنه أخاف السبيل ونفيه تشريده عن األمصار : عباس

  .والبلدان فال يترك يأوي إىل بلد لظاهر اآلية فإن النفي الطرد واإلبعاد وأما احلبس فهو إمساك ومها متنافيان
ال نعلم يف " ب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود اهللا وأخذ حبقوق اآلدميني إال أن يعفى له عنهاومن تا: "مسألة

}، إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن قَْبلِ أَنْ تَقِْدرُوا َعلَْيهِْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{: ودليله قول اهللا سبحانه، هذا خالفا
لصلب والقطع والنفي ويبقى عليهم القصاص يف النفس واجلراح وغرامة املال والدية؛ ملا يسقط عنهم حتتم القتل وا

وأما التوبة بعد القدرة عليه فالظاهر أهنا تقيه من ، ال قصاص فيه وألنه إذا قبل القدرة عليه فالظاهر أهنا توبة إخالص
هبا وال تسقط بالتوبة كما لو أخذ شيئا أو  وأما حقوق اآلدميني اليت ذكرناها فيؤخذ، إقامة احلد عليه فال تفيده

  .أتلف شيئا وهو غري حمارب مث تاب فإنه يلزم به إال أن يعفو صاحبه
  ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حرميه أو محل عليه سالحا أو دخل: "مسألة

قتله وال ضمان عليه وإن قتل الدافع  منزله بغري إذنه فله دفعه بأسهل ما يكون أنه يندفع به فإن مل يندفع إال بقتله فله
ومن اطلع يف دار ، ومن صالت عليه هبيمة فله دفعها مبثل ذلك وال ضمان يف ذلك، فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه

  إنسان أو بيته من خصاص الباب أو حنوه فحذفه بعصاة ففقأ عينه فال ضمان عليه
  ـــــــ

وإن قتل الدافع ، يندفع به فإن مل يندفع إال بقتله فله قتله وال ضمان عليه منزله بغري إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه
وذلك أن من عرض إلنسان يريد نفسه أو ماله أو حرميه فإنه جيوز له دفعه عن نفسه وماله وحرميه " فهو شهيد



صود دفعه وليس كما جيوز ذلك يف أهل البغي فإن كان يندفع بالقول مل جيز ضربه ألن املق، بأسهل ما يندفع بت
وإن كان يندفع بالضرب مل جيز قتله ألن املقصود دفعه ال قتله فإن مل ميكن دفعه إال بالقتل أو خاف ، املقصود ضربه

أن يبادره بالقتل إن مل يقتله فله ضربه مبا يقتله به أو يقطع طرفه فإن قتله أو أتلف منه عضوا كان هدرا؛ ألنه قتله 
وإن قتل الدافع فهو شهيد ملا روى ، ؛ وألنه اضطره إىل قتله فصار كأنه القاتل لنفسهلدفع شره فلم يضمن كالباغي

من أريد ماله بغري حق فقاتل فقتل فهو : "عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
غي سواء كان القاصد ذكرا أو رواه اخلالل بإسناده؛ وألنه قتل لدفع ظامل فكان شهيدا كالعادل بقتله البا". شهيد

وهكذا احلكم فيمن محل عليه السالح أو دخل منزله بغري إذنه بالسالح فأمره باخلروج فلم ، أنثى كبريا أو صغريا
  .يفعل فله أن خيرجه بأسهل ما ميكن على ما سبق فيمن عرض له من يريد نفسه أو ماله

عليه وذلك أنه من صالت عليه هبيمة فلم يقدر "  ضمانومن صالت عليه هبيمة فله دفعها مبثل ذلك وال: "مسألة
عليه ضماهنا ألنه : وقال أبو حنيفة، على دفعها إال بقتلها جاز له قتلها إمجاعا وليس عليه ضماهنا إذا كانت لغريه

ضمنها ولنا أنه قتلها بالدفع اجلائز فلم ي، أتلف مال غريه إلحياء نفسه فكان عليه ضمانه كاملضطر إىل طعام غريه
كالعبد؛ وألنه حيوان جاز إتالفه جلنايته فلم يضمنه كاآلدمي ويفارق املضطر فإن الطعام مل يلجئه إىل إتالفه وهلذا لو 

  .قتل احملرم الصيد للمجاعة ضمنه ولو قتله لصياله مل يضمنه
وقال ، "ال ضمان عليهومن اطلع يف دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو حنوه فحذفه حبصاة ففقأ عينه ف: "مسألة

، فمجرد النظر أوىل، يضمنه ألنه لو دخل منزله ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج مل جيز قلع عينه: أبو حنيفة
لو أن امرأ اطلع عليك بغري إذن فحذفته حبصاة : "ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وعن سهل بن سعد أن رجال اطلع يف حجر من باب رسول اهللا صلى اهللا عليه ، "ناحففقأت عينه مل يكن عليك ج
لو : "وسلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيك رأسه مبدراة يف يده فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  علمت أنك تنظر يف لطمست

  .وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فال ضمان
  ـــــــ

  .وهذا أوىل مما ذكروه، ١متفق عليهما" هبا يف عينك -أو لطعنت
؛ فيها ملا روي عن عمران بن حصني أن رجال "فإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فال ضمان: "مسألة

يعض أحدكم يد : "عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .٢متفق عليه". كما يعض الفحل ال دية لكأخيه 

  ـــــــ
رواه : والثاين. ٤٤حديث رقم : ومسلم يف األدب. ٦٨٨٨حديث رقم : رواه البخاري يف الديات: األول - ١

  .٤١حديث رقم : ومسلم يف األدب. ٦٩٠١حديث رقم : البخاري يف الديات
  .٢٢، ٢١حديث رقم : قسامةومسلم يف ال. ٦٨٩٢حديث رقم : رواه البخاري يف الديات - ٢

  باب قتال أهل البغي
  وهم اخلارجون على اإلمام يريدون إزالته عن منصبه فعلى املسلمني معونة إمامهم يف دفعهم بأسهل ما يندفعون به



  ـــــــ
  باب قتال أهل البغي

مام لتأويل سائغ وهم من أهل احلق خيرجون عن قبضة اإل" وهم اخلارجون على اإلمام يريدون إزالته عن منصبه"
، عنه" فعلى املسلمني معونة إمامهم يف دفعهم"وفيهم منعة حيتاج يف كفهم إىل مجيع اجليش فهؤالء هم البغاة 

واجتمعت الصحابة رضوان اهللا عليهم على قتال البغاة وقاتل أبو بكر مانعي الزكاة وعلي قاتل أهل البصرة يوم 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى لفظه ابن عمر قال، اجلمل وأهل الشام يوم صفني وأهل النهروان

رواه ، "من أعطى إماما صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر: "يقول
اهللا  قال رسول: ويف حديث عرفجة قال، "إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما: "ويف حديث أيب سعيد. ١مسلم

أال من خرج على أميت وهم مجيع فاضربوا عنقه  -فرفع صوته-وهنات  ٢ستكون هنات : "صلى اهللا عليه وسلم
فمن اتفق املسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ ملا ذكرنا من ، ٣" بالسيف كائنا من كان

ه فإن أبا بكر عهد إىل عمر فأقرت به الصحابة وكذلك من ثبتت إمامته بعهد الذي قبل، احلديث وإمجاع الصحابه
ولو خرج رجل بسيفه على الناس حىت أقروا له بالطاعة وبايعوه صار إماما حيرم ، وأمجعوا على قبوله فصار إمجاعا

قتاله واخلروج عليه؛ ملا يف ذلك من شق عصا املسلمني وإراقة دمائهم وذهاب أمواهلم ويدخل اخلارج عليه يف عموم 
  من خرج على أميت وهم": قوله

  ـــــــ
  .٤٦حديث رقم : رواه مسلم يف اإلمارة - ١
  .واملراد هبا هنا الفنت واألمور احلادثة، وتطلق على كل شيء، مجع هنة: هنات: قوله - ٢
  .٥٩حديث رقم : رواه مسلم يف اإلمارة - ٣

وال يتبع هلم مدبر وال جيهز على ، ن شهيدافإن آل إىل قتاهلم أو تلف ماهلم فال شيء على الدافع وإن قتل الدافع كا
  جريح، وال يغنم هلم مال وال تسىب هلم ذرية

  ـــــــ
وينبغي أن ال يقاتل البغاة حىت يراسلوا فيبعث إليهم من يكشف هلم ، ١" مجيع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان

نْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَصِْلُحوا َبْيَنُهَما َوإِ{: الصواب فإن جلوا قاتلهم؛ ألن اهللا سبحانه بدأ باإلصالح فقال
وقد روي أن عليا رضي اهللا عنه ، ٢} فَإِنْ َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى الْأُْخَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي َتبِْغي حَتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه

إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم : ه أن ال يبدأوهم بالقتال مث قالراسل أهل البصرة قبل وقعة اجلمل وأمر أصحاب
وروى عبد اهللا ، اللهم أكب قتلة عثمان على وجوههم: فقال، اهللا أكرب يا ثارات عثمان: القيامة مث مسعهم يقولون

منهم أربعة  بن شداد أن عليا بعث إىل احلرورية عبد اهللا بن عباس فواضعوه كتاب اهللا عز وجل ثالثة أيام فرجع
فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال فإن أبوا وأمكن دفعهم بدون قتال مبا هو أسهل مل جيز قتلهم ألن ، آالف

  .املقصود دفعهم ال قتلهم
من إمث وال ضمان ألنه فعل ما أمر به " قتلهم أو تلف ماهلم فال شيء على الدافع"ما دفعوا به إىل " فإن آل: "مسألة

وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال احلرب من مال ال يضمن ألهنم إذا مل ، اهللا قتله وقتل من أحل
  .يضمنوا األنفس فاألموال أوىل



  .ألنه قتيل يف حرب أمر هبا وأثيب عليها فكان شهيدا كقتيل الكفار" وإن قتل الدافع كان شهيدا: "مسألة
ال يذفف : ملا روى عن علي رضي اهللا عنه أنه قال يوم اجلمل" حوال يتبع هلم مدبر وال جيهز على جري: "مسألة

وعنه أنه ، "يتبع مدبر] و ال، فهو آمن -أو بابه -و من أغلق بابا، على جريح و ال يهتك ستر و ال بفتح باب[
شهدت صفني فكانوا ال جيهزون على جريح وال : وعن أيب أمامة قال، ودى قوما من بيت املال قتلوا مدبرين

يا ابن أم عبد ما : "بون موليا وال يسلبون قتيال وعن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاليطل
ال يتبع مدبرهم وال جياز على جرحيهم وال يقتل : "فقال، اهللا ورسوله أعلم: ؟ فقلت"حكم من بغى على أميت
  .فلم جيز قتلهم كالصائل -صلوقد ح-وألن املقصود كفهم ودفعهم ، "أسريهم وال يقسم فيئهم

وملا سبق من حديث أيب ، وال نعلم بني أهل العلم يف حترمي ذلك خالفا" وال يغنم هلم مال وال تسىب هلم ذرية: "مسألة
أمامة وحديث ابن مسعود؛ وألن قتاهلم إمنا هو لدفعهم وردهم إىل احلق ال لكفرهم فال يستباح منهم إال ما حصل 

  .ضرورة الدفع كالصائل
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .٩اآلية : سورة احلجرات - ٢

، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلى عليه وال ضمان على أحد الفريقني فيما أتلف حال احلرب من نفس أو مال
وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج مل يعد عليهم وال على الدافع إليهم وال ينقض من حكم 

  .ال ما ينقض من حكم غريهحاكمهم إ
  ـــــــ

  .وبقي حكم املال والذرية على أصل العصمة
؛ وألهنم "صلوا على من قال ال إله إال اهللا: "لقوله عليه السالم" ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه: "مسألة

ف يسلم يف هذه مسلمون مل يثبت هلم حكم الشهادة فيصلى عليهم ويغسلون كما لو مل يكن هلم فئة فإن املخال
  .الصورة
أما البغاة فألهنم قتلوا وأتلفوا ، "وال ضمان على أحد الفريقني فيما أتلف حال احلرب من نفس أو مال: "مسألة

وأما أهل العدل فال يلزمهم ذلك أيضا؛ ألهنم فعلوا ما جيوز هلم فعله فلم يلزمهم شيء ، بتأويل فال يلزمهم الضمان
  .مللباغني ألهنم متعدون بقتاهل

يروى ذلك عن ابن " من زكاة أو جزية أو خراج مل يعد عليهم -حال امتناعهم" -أهل البغي" وما أخذه: "مسألة
عمر وسلمة بن األكوع؛ وألن عليا رضي اهللا عنه ملا ظهر على أهل البصرة مل يطالبهم بشيء مما جبوه وألن يف ذلك 

ة فإذا ظهر اإلمام على البلد فذكر أرباب األموال أن البغاة مشقة شديدة فإهنم قد يغلبون على البالد السنني الكثري
ملا يف إعادته من املشقة وإمنا مل يستحلفوا ألن حق اهللا ال ، أخذوا زكاة أمواهلم قبل قوهلم ولو يستحلفوا نص عليه

  .يستحلف عليه
يصلح للقضاء الجتماع يعين إذا نصبوا قاضيا " وال ينقض من حكم حاكمهم إال ما ينقض من حكم غريه: "مسألة

شروط القضاء فيه فحكمه حكم قاضي أهل العدل ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل ويرد منه 
وعند أصحابنا ال يفسقون ، وعند أيب حنيفة ال جيوز قضاؤه ألهنم مفسقون ببغيهم والفسق ينايف القضاء، ما يرد

فإذا ثبت هذا فإنه إذا حكم مبا ال ، فال يفسق جمتهدهم كسائر الفروعخبروجهم ألن ذلك مما يسوغ االجتهاد فيه 



وإن خالف ذلك نقض حكمه وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما ، خيالف نصا وال إمجاعا نفذ حكمه
  .أتلفوه قبل قيام احلرب مل ينفذ حكمه ملخالفته اإلمجاع

  باب حكم املرتد
  لنساء وجب قتله لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمومن ارتد عن اإلسالم من الرجال وا

  ـــــــ
  باب حكم املرتد

  من بدل دينه: "صلى اهللا عليه وسلم"النيب " ومن ارتد عن اإلسالم من الرجال والنساء وجب قتله لقول"

جعل له شريكا ومن جحد اهللا أو ، وال يقتل حىت يستتاب ثالثا فإن تاب وإال قتل بالسيف، "من بدل دينه فاقتلوه"
أو صاحبة أو ولدا أو كذب اهللا تعاىل أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب اهللا أو شيئا منه 

  أو جحد أحد أركان
  ـــــــ

روي ذلك عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأيب ، وأمجع أهل العلم على وجوب قتل املرتدين". فاقتلوه
  .د رضي اهللا عنهم ومل ينكر فكان إمجاعاموسى وابن عباس وخال

؛ ملا روى مالك يف موطئه عن حممد بن عبد اهللا بن "وال يقتل حىت يستتاب ثالثا فإن تاب وإال قتل بالسيف: "مسألة
هل من مغربة خرب؟ : عبد الرمحن بن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أيب موسى فقال له عمر

فهال حبستموه ثالثا : قال عمر. قربناه فضربنا عنقه: ما فعلتم به؟ قال: فقال، فر بعد إسالمهنعم رجل ك: قال
، اللهم إين مل أحضر ومل آمر ومل أرض إذ بلغين، فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر اهللا

و حكم املرأة [إن مدهتا ثالثة أيام حلديث عمر؛ إذا ثبت وجوب االستتابة ف، ولو مل جتب استتابته ملا برئ من فعلهم
وألن االرتداد قد يكون لشبهة وال يزول يف احلال فوجب أن ينظر يف مدة يرتئي ] يف قتلها بالردة حكم الرجل

وأوىل ذلك ثالثة أيام ألهنا مدة قريبة وينبغي أن يضيق عليه يف مدة االستتابة وحيبس حلديث عمر وتكرر ، فيها
، وإذا ثبت هذا فال فرق بني الرجال والنساء يف وجوب القتال باالرتداد، ه ينعطف قلبه ويراجع دينهدعايته لعل

وروى الدارقطين ، ١" من بدل دينه فاقتلوه: "روي ذلك عن أيب بكر وعلي رضي اهللا عنهما لقوله عليه السالم
النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر هبا أن  بإسناده أن امرأة يقال هلا أم مروان ارتدت عن اإلسالم فبلغ أمرها إىل

وإذا ثبت هذا فإن الردة ال ، تستتاب فإن تابت وإال قتلت؛ وألهنا شخص بدل دين احلق بالباطل فتقتل كالرجل
قال . تصح إال من عاقل فأما من ال عقل له كالطفل الذي ال عقل له واجملنون فال تصح ردهتما وال حكم لكالمهما

كل من حنفظ عنه من أهل العلم أن اجملنون إذا ارتد يف حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل أمجع : ابن املنذر
رفع القلم عن الصيب حىت : "وقد قال عليه السالم، ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القود إذا طلب أولياؤه، ذلك

ون بالسيف بالقياس على القتل يف وأما القتل فإنه يك، ٢" يبلغ وعن النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق
  .القصاص ألنه أروح للمقتول

فهو مشرك وليس مبوحد " وجعل له شريكا"سبحانه بعد إقراره به فقد ارتد ألنه مل يعبد إهلا " ومن جحد اهللا: "مسألة
كذب "ومن "فقد استخف به " سبه"فقد كذب على اهللا تعاىل ومن " ولدا"ومن جعل هللا " ندا"وكذلك من جعل له "



  فقد رد على" رسوله أو سبه
  ـــــــ

  .٣٠١٧حديث رقم : رواه البخاري يف اجلهاد - ١
  .سبق خترجيه - ٢

اإلسالم أو أحل حمرما ظهر اإلمجاع على حترميه فقد ارتد إال أن يكون ممن ختفى عليه الواجبات واحملرمات فيعرف 
  ذلك فإن مل يقبل كفر ويصح إسالم الصيب العاقل

  ـــــــ
إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدونَ أَنْ { : فقد كفر لقوله سبحانه" جحد نبيا"ومن ،  تعاىل ومل يوجب طاعتهاهللا

ذَِلَك سَبِيالً أُولَِئَك ُهمُ  ُيفَرِّقُوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن بِبَْعضٍ وََنكْفُُر بِبَْعضٍ َويُرِيُدونَ أَنْ يَتَِّخذُوا َبْيَن
: فقد كفر ألنه كذب اهللا تعاىل ورد عليه قال اهللا تعاىل" جحد كتاب اهللا أو شيئا منه"وكذا من }، الْكَاِفُرونَ َحقّاً

ومن جحد أحد أركان "، ١} ُتبِِه َوُرُسِلِهآَمَن الرَُّسولُ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه وَالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه وََمالِئكَِتِه َوكُ{
كذب اهللا ورسوله ألن أدلة ذلك قد ظهرت يف الكتاب والسنة " اإلسالم أو أحل حمرما ظهر اإلمجاع على حترميه فقد

  .فال ختفى على املسلمني وال جيحدها إال مكذب هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
والذي خيفى عليه " بات واحملرمات فيعرف ذلك فإن مل يقبل ذلك كفرإال أن يكون ممن ختفى عليه الواج: "مسألة

ذلك من يكون حديث عهد باإلسالم أو يكون قد نشأ ببالد بعيدة عن املسلمني فهذا يعرف فإن رجع عن ذلك 
شياء وإال قتل وأما من كان ناشئا بني املسلمني مسلما فهو كافر يستتاب فإن تاب وإال قتل وذلك ألن إقرار هذه األ

  ظاهر يف الكتاب والسنة فاملخل هبا مكذب هللا ولرسوله فيكفر بذلك كما قلنا يف جاحد أركان اإلسالم
وهو إذا بلغ عشر سنني وعقل اإلسالم صح إسالمه ألن عليا رضي اهللا عنه " ويصح إسالم الصيب العاقل: "مسألة

لم من الصبيان علي ومن الرجال أبو بكر أسلم صبيا فصح إسالمه وعد ذلك من مناقبه وسبقه ويقال أول من أس
من قال ال إله إال : "ومن النساء خدجية ومن العبيد بالل رضي اهللا عنهم ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا : "وقال صلى اهللا عليه وسلم، "اهللا دخل اجلنة
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ينصرانه وميجسانه حىت يعرب : "وقال، "ماءهم وأمواهلم إال حبقهامين د

وهذا يدخل يف عموم الصيب وألن اإلسالم عبادة حمضة فصحت من الصيب ، "عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا
سالم مل يصح منه؛ ألنه ال يصدر عن عقل وإن كان دون عشر سنني نظرت فإن كان ال يعقل اإل، كالصالة واحلج

وكالم اخلرقي يقتضي التفريق بني . وإن كان يعقل اإلسالم فينبغي أن يصح إسالمه، فيكون كالمه مثل كالم اجملنون
وقد حكى ابن املنذر عن أمحد ، ابن عشر وبني من له دون العشر وعموم ما ذكرنا من اآلثار يقتضي عدم التفريق

  حجة أمحد: فإسالمه إسالم قال اجلوزجاين إذا كان ابن سبع
  ـــــــ

  .٢٨٥اآلية : سورة البقرة - ١

ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه ويكفي يف إسالمه أن يشهد أن ال ، وإن ارتد مل يقتل حىت يستتاب ثالثا بعد بلوغه
أو يعتقد أن حممدا صلى ، حنوه إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا إال أن يكون كفره جبحد نيب أو كتاب أو فريضة أو

اهللا عليه وسلم بعث إىل العرب خاصة فال يقبل منه حىت يقر مبا جحده وإذا ارتد الزوجان وحلقا بدار احلرب فسبيا 



  ،مل جيز استرقاقهما وال استرقاق من ولد هلما قبل ردهتما وجيوز استرقاق سائر أوالدمها
  ـــــــ

وعن عروة أن عليا والزبري أسلما ومها ابنا ، "مروهم بالصالة لسبع: "وسلم قاليف السبع أن النيب صلى اهللا عليه 
  .مثاين سنني وبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن الزبري لسبع أو مثاين سنني

وذلك ألن ردة الصيب صحيحة كما إن إسالمه " وإن ارتد الصيب مل يقتل حىت يستتاب ثالثا بعد بلوغه: "مسألة
مل يقتل قبل البلوغ ألن الغالم ال جتب عليه عقوبة بدليل أنه ال يتعلق به حكم الزنا والسرقة وإمنا ، صحيح

فإذا بلغ فثبوته على درته مبنزلة ابتدائها فعند ذلك يستتاب ثالثا فإن تاب وإال قتل كالذي ارتد وهو ، والقصاص
  .بالغ

إال أن يكون كفره جبحد نيب أو كتاب "ر األصلي كما يقبل من الكاف" أسلم قبل منه"مث " ومن ثبتت ردته: "مسألة
فإن " أو فريضة أو حنوه أو يعتقد أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم إىل العرب خاصة فال يقبل منه حىت يقر مبا جحده

إىل أن يقر أنه  -مع الشهادتني-كان كفره بقوله إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم إمنا بعث إىل العرب خاصة احتاج 
إىل اخللق أمجعني ويتربأ مع الشهادتني من كل دين خيالف دين اإلسالم؛ ألنه إذا اقتصر على الشهادتني  مبعوث

وإن ارتد جبحود فرض مل يسلم حىت يقر مبا جحده ويعيد الشهادتني ألنه كذب اهللا ، احتمل أنه أراد ما اعتقده
  .ورسوله مبا اعتقده وكذلك إذا استباح حمرما

الزوجان بدار وحلقا بدار احلرب فسبيا مل جيز استرقاقهما وال استرقاق من ولد هلما قبل ردهتما وإذا ارتد : "مسألة
من بدل دينه : "وذلك ألن الرق ال جيري على املرتد حبال لقوله عليه السالم، "وجيوز استرقاق سائر أوالدمها

م سلموه ومل يثبت أن الذين سباهم أبو بكر ؛ وألنه ال جيوز إقراره على كفره فلم جيز استرقاقه كالرجل فإهن"فاقتلوه
فأما أوالد املرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإهنم حمكوم . رضي اهللا عنه كانوا أسلموا وال يثبت هلم حكم الردة

بإسالمهم تبعا آلبائهم وال يتبعوهنم يف الردة ألن اإلسالم يعلو وقد تبعوهم فيه فال يتبعوهنم يف الكفر وال جيوز 
وإن رضوا الكفر فهم ، استرقاقهم صغارا ألهنم مسلمون وال كبارا ألهنم إذا كربوا فرضوا اإلسالم فهم مسلمون

مرتدون حكمهم حكم آبائهم يف االستتابة وحترمي االسترقاق فأما من حدث من أوالدهم بعد الردة فهو حمكوم 
م اخلرقي ونص عليه أمحد ألهنم مل يثبت هلم حكم بكفره؛ ألنه ولد بني أبوين كافرين وجيوز استرقاقهم يف ظاهر كال

  .اإلسالم فجاز استرقاقهم كولد احلربيني

  كتاب اجلهاد
  مدخل

...  
  كتاب اجلهاد

وهوفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني ويتعني على من حضر الصف أو حصر العدو بلده وال جيب 
  إال على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع

  ـــــــ
  ب اجلهادكتا

ومعىن فرض الكفاية الذي إذا مل يقم به من يكفي أمث الناس " وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني"



كلهم وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس فاخلطاب يف ابتدائه يتناول اجلميع وإمنا يسقط بفعل البعض وهو 
ن فرض األعيان ال يسقط عن واحد بفعل غريه وفرض الكفاية خبالفه مث خيتلفان يف أ، يف االبتداء كفرض األعيان

الَ َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ {: واجلهاد فرض كفاية يف قول عامتهم لقول اهللا سبحانه
لَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُِسهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً َوكُلّاً َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُِسهِْم فَضَّ

  .وهذا يدل على أن القاعدين غري مأثومني مع جهاد غريهم، ١} َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى
}، كُُم الِْقتَالُ َوُهَو كُْرٌه لَكُْمكُِتَب َعلَْي{: لقوله سبحانه" ويتعني على من حضر الصف أو حصر العدو بلده: "مسألة

  .٢} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِ َولَْيجُِدوا ِفيكُْم ِغلْظَةً{: وقال تعاىل
أن يكون أحدها : وذلك أنه يشترط لوجوب اجلهاد شروط" وال جيب إال على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع: "مسألة

جهاد ال : "قلت يا رسول اهللا هل على النساء جهاد؟ فقال: ذكرا فأما النساء فال جيب عليهن ملا روت عائشة قالت
احلرية فال جيب : والثاين. ؛ وألهنا ليست من أهل القتال لضعفها وخورها ولذلك ال يسهم هلا"قتال فيه احلج والعمرة

يه وسلم كان يبايع احلر على اإلسالم واجلهاد ويبايع العبد على اإلسالم على العبد ملا روي أن النيب صلى اهللا عل
  دون اجلهاد؛ وألنه عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم جتب على العبد كاحلج

  ـــــــ
  .٩٥اآلية : سورة النساء - ١
  .١٢٣اآلية : سورة التوبة - ٢

 صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أفضل؟ سئل رسول اهللا: واجلهاد أفضل التطوع لقول أيب هريرة رضي اهللا عنه
سئل رسول اهللا صلى : وعن أيب سعيد قال، "اجلهاد يف سبيل اهللا مث حج مربور: "مث أي؟ قال: قال". إميان باهللا: "قال

  وغزو البحر أفضل من غزو الرب، "رجل جياهد يف سبيل اهللا مباله ونفسه: "اهللا عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال
  ـــــــ

عرضت على النيب صلى اهللا : البلوغ فال جيب على صيب ألن الصيب ضعيف البنية وقد روى ابن عمر قال: الثالث
العقل فال جيب على جمنون : الرابع. متفق عليه. عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين يف املقاتلة

املستطيع وهو أن يكون صحيحا يف بدنه قادرا على النفقة  :اخلامس. ألنه ال يتأتى منه اجلهاد فهو كالطفل يف ذلك
فأما األعمى واألعرج واملريض فال جيب عليهم جهاد؛ ألن العمى عذر ال خيفى وأما العرج فإن كان كثريا منع وإن 

َرجِ حََرٌج َوال َعلَى لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى الْأَْع{: وذلك لقوله سبحانه، كان يسريا مل مينع واملرض كذلك
لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َوال {: وأما النفقة فتشترط يف االستطاعة لقوله سبحانه. يعين يف ترك اجلهاد، ١} الْمَرِيضِ َحَرٌج

وألن اجلهاد ال ميكن إال بآلة ، ٢} َعلَى الَْمْرَضى َوال َعلَى الَِّذيَن ال َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرجٌ إِذَا َنَصُحوا ِللَِّه َوَرسُوِلِه
، ٣} َوال َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك لَِتْحِملَُهْم قُلَْت ال أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه{: وقال اهللا سبحانه، فتعترب القدرة عليها

  .وهذا فيما إذا كانت املسافة حتتاج إىل ركوب فال بد من الراحلة
أي األعمال : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: طوع لقول أيب هريرة رضي اهللا عنهواجلهاد أفضل الت: "مسألة

سئل : وعن أيب سعيد قال، "اجلهاد يف سبيل اهللا مث حج مربور: "مث أي؟ قال: قال". إميان باهللا ورسوله: "أفضل؟ قال
  ". مباله ونفسهرجل جياهد يف سبيل اهللا: "أي الناس أفضل؟ قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ملا روي عن أنس رضي اهللا عنه قال" وغزو البحر أفضل من غزو الرب: "مسألة
ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف : "ما يضحكك يا رسول اهللا؟ قال: مث استيقظ وهو يضحك فقالت أم حرام



وروى أبو داود عن ، ٤متفق عليه". سرة أو مثل امللوك على األسرةسبيل اهللا يركبون ثبج هذا البحر ملوك على األ
  :أم حرام عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ـــــــ
  .٦١اآلية : سورة النور - ١
  .٩١اآلية : سورة التوبة - ٢
  .٩٢اآلية : سورة التوبة - ٣
  .١٦٢، ١٦٠حديث رقم : ةومسلم يف اإلمار. ٢٧٨٩، ٢٧٨٨حديث رقم : رواه البخاري يف اجلهاد- ٤

ومتام الرباط أربعون يوما وروي عن النيب صلى اهللا ، ويغزو مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو
رباط يوم يف سبيل اهللا خري من صيام : "وقال، "رباط يوم يف سبيل اهللا خري من ألف يوم فيما سواه: "عليه وسلم قال

  شهر وقيامه ومن مات مرابطا
  ـــــــ

: وروى ابن ماجه عن أيب أمامة قال، ١" املائد يف البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين"
واملائد يف البحر كاملتشحط يف دمه يف ، شهيد البحر مثل شهيدي الرب: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

وإن اهللا تعاىل وكل ملك املوت بقبض األرواح إال شهيد البحر ، عة اهللاوما بني املوجتني كقاطع الدنيا يف طا، الرب
وألن . ٢" ويغفر لشهيد الرب الذنوب كلها إال الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين، فإنه يتوىل قبض أرواحهم

مع أصحابه فكان الغازي يف البحر أعظم خطرا ومشقة فإنه بني خطر العدو وخطر الغرق وال يتمكن من الفرار إال 
  .أفضل من غريه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يعين مع كل إمام ملا روى أبو داود بإسناده قال" ويغزو مع كل بر وفاجر: "مسألة
؛ وألن ترك اجلهاد مع الفاجر يفضي إىل قطع ٣" اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري برا كان أو فاجرا: "وسلم

  .سلمني واستئصاهلم وإظهار كلمة الكفر وفيه أعظم الفساداجلهاد وظهور الكفار على امل
؛ وألن األقرب } قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِ{: لقول اهللا سبحانه" ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو: "مسألة

نه من انتهاز الفرصة يف واالشتغال بالبعيد عنه ميك، أكثر ضررا ويف مقاتلته دفع ضرره عن املقاتل وعمن وراءه
  .املسلمني الشتغاهلم عنه

كل مكان خييف : والثغر، والرباط اإلقامة بالثغر مقويا املسلمني على الكفار، "ومتام الرباط أربعون يوما: "مسألة
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : وروى أبو داود بإسناده عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال، أهله العدو وخيافونه

وعن فضالة ابن عبيد أن ، ٤" رباط يوم يف سبيل اهللا خري من ألف يوم فيما سواه من املنازل: "ليه وسلم يقولع
كل ميت خيتم على عمله إال املرابط يف سبيل اهللا فإنه ينمو له عمله إىل يوم : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  :وعن سلمان قال، ٥حديث حسن صحيح: وقال رواه أبو داود والترمذي". القيامة ويأمن فتان القرب
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .٢٧٧٨حديث رقم : رواه ابن ماجه يف اجلهاد - ٢
  .٢٥٣٣حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد - ٣
  .١٦٣حديث رقم : ومسلم يف اإلمارة. ٧٣ب : رواه أبو داود و البخاري يف اجلهاد - ٤



حديث : وقال. ١٦٢١حديث رقم : والترمذي يف فضائل اجلهاد. ٢٥٠٠يث رقم حد: رواه أبو داود يف اجلهاد ٥
  .حسن صحيح

وال ، وال جياهد من أحد أبويه حي مسلم إال بإذنه إال أن يتعني عليه، أجري له أجره إىل يوم القيامة ووقي الفتا
  .يدخل من النساء دار احلرب إال امرأة طاعنة يف السن

  ـــــــ
رباط ليلة يف سبيل اهللا خري من صيام شهر وقيامه فإن مات أجرى : "اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى

وإذا ثبت هذا فإن متام الرباط . ١أخرجه مسلم، "عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان
: ى اهللا عليه وسلم أنه قالقال ابن عمر وأبو هريرة وروى أبو الشيخ بإسناده عن النيب صل. أربعون يوما كذلك

رباط يوم يف سبيل اهللا أحب إيل من : وروى سعيد بن منصور يف سننه عن أيب هريرة قال، "متام الرباط أربعون يوما"
ومن رابط أربعني ، أن أوافق ليلة القدر يف أحد املسجدين مسجد احلرام ومسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

روى نافع عن ابن عمر أنه قدم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من الرباط فقال و، يوما فقد استكمل الرباط
ولو رابط أكثر من ذلك ، عزمت عليك إال رجعت حىت تتمها أربعني يوما: قال، ثالثني يوما: كم رابطت؟ قال: له

  .أو أقل فله ثواب ما عمل
جاء رجل إىل : عبد اهللا بن عمرو بن العاص قالملا روى " وال جياهد من أحد أبويه حي مسلم إال بإذنه: "مسألة

، "ففيهما فجاهد: "قال. نعم: ؟ قال"ألك أبوان: "يا رسول اهللا أجاهد؟ فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
ويف رواية جئت ألبايعك على اهلجرة وتركت ، حديث حسن صحيح: وروى الترمذي عن ابن عباس مثله وقال

وعن أيب سعيد أن رجال هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه ، "ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما": أبوي يبكيان فقال
. ال: ؟ قال"أذنا لك: "قال. نعم أبواي: قال، "هل لك باليمن أحد؟: "وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ألن بر الوالدين فرض عني واجلهاد فرض رواه أبو داود؛ و، "ارجع فاستأذهنما فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها: "قال
كفاية وفرض العني مقدم على فرض الكفاية فإن كان أبواه غري مسلمني فال إذن هلما؛ ألن كثريا من أصحاب 

منهم أبو بكر وأبو حذيفة بن ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا جياهدون وآباؤهم مشركون ال يستأذنوهنم
وأبو عبيدة قتل أباه يف ، ر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبوه رئيس املشركني قتل ببدرعتبة بن ربيعة كان يوم بد
  .اآلية. }الَ َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه{: اجلهاد فأنزل اهللا سبحانه

، ية اهللاجلهاد فال إذن هلما ألنه صار فرض عني وتركه معصية وال طاعة ألحد يف معص" إال أن يتعني عليه: "مسألة
وكذلك كل ما وجب يف احلج والصالة يف اجلماعة والسفر للعلم الواجب؛ وألنه عبادة تعينت عليه فال يعترب إذن 

  .األبوين فيها كالصالة
  وال يدخل من النساء أرض احلرب إال امرأة طاعنة يف السن لسقي املاء: "مسألة

  ـــــــ
  .١٦٣حديث رقم : رواه مسلم يف اإلمارة - ١

وال جيوز اجلهاد إال بإذن األمري إال أن يفجأهم ، وال يستعان مبشرك إال عند احلاجة إليه، املاء ومعاجلة اجلرحى لسقي
  أو تعرض فرصة خيافون، عدو خيافون كلبه
  ـــــــ



ويكره دخول النساء الشواب أرض العدو ألهنن لسن من أهل القتال الستيالء اخلور واجلنب " ومعاجلة اجلرحى
فأما املرأة الطاعنة يف السن إذا كان فيها نفع مثل سقي ، ال يؤمن ظفر العدو هبن فيستحل منهن ما حرم اهللاعليهن و

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من : املاء وعالج اجلرحى فال بأس به فقد قال أنس
كنا نغزو مع : وقالت الربيع، ا حديث حسن صحيحهذ: قال الترمذي. ١األنصار يسقني املاء ويداوين اجلرحى

وجيوز لألمري أن يستصحب معه املرأة الواحدة عنده ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسقي املاء ومعاجلة اجلرحى
للحاجة فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج معه باملرأة الواحدة من نسائه وال يرخص لسائر الرعية لئال 

  .إىل ما ذكرنا من الضرريفضي 
؛ وألنه "إنا ال نستعني مبشرك: "إليه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" وال يستعان مبشرك إال عند احلاجة: "مسألة

وقد روى اإلمام أمحد عن عبد الرمحن بن حبيب ، ال يؤمن أن يدخل على املسلمني ضررا فأشبه املرجف واملخذل
إنا نستحي أن يشهد : ليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ومل نسلم فقلناأتيت النيب صلى اهللا ع: قال

: قال". إنا ال نستعني باملشرك على املشركني: "قال. ال: ؟ قلنا"وأسلمتما: "قال. قومنا مشهدا ال نشهده معهم
إىل بدر فأدركه رجل خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم : وروت عائشة رضي اهللا عنها قالت، فأسلمنا وشهدنا معه

: قال. يا رسول اهللا جئت ألتبعك وأصيب معك: فقال، من املشركني كان يذكر منه جرأة وجندة فسر املسلمون به
مث : رواه اجلوزجاين وفيه قالت، "فأرجع فلن أستعني مبشرك على مشرك: "قال. ال: ؟ قال"أتؤمن باهللا ورسوله"

ذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إ
  ".فانطلق: "قال. نعم: ؟ قال"أتؤمن باهللا ورسوله: "وسلم
وعن أمحد ما يدل على ذلك فقد خرج صفوان بن أمية مع النيب صلى اهللا عليه وسلم " إال عند احلاجة إليه: "مسألة

الزهري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعان بناس من اليهود  وروى، يف غزوة حنني وهو مشرك وأسهم له
وعنه ال يسهم له ، هذا إذا غزا مع اإلمام بإذنه وهي إحدى الروايتني، رواه سعيد يف سننه، يف حربه وأسهم هلم

  .ولكن يرضخ له ألنه ليس من أهل اجلهاد أشبه العبد
  ه أعرف مبصاحل احلرب والطرقاتألن" وال جيوز اجلهاد إال بإذن األمري: "مسألة

  ـــــــ
  .حسن صحيح: وقال. ١٥٥٧حديث رقم : رواه الترمذي يف السري - ١

  .فوهتا وإذا دخلوا دار احلرب مل جيز ألحد أن خيرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غريه إال بإذن األمري
  والعلفومن أخذ من دار احلرب ما له قيمة مل جيز له أن خيتص به إال الطعام 

  ـــــــ
إال أن يفاجئهم عدو غالب خيافون كلبه أو تعرض فرصة "ومكامن العدو وكثرهتم وقلتهم فينبغي أنه يرجع إىل رأيه 

فمىت جاء العدو بلدا وجب على أهله النفري إليهم ومل جيز ألحد التخلف عنهم إال من حيتاج إىل إقامته " خيافون فوهتا
وقول النيب صلى ، ١} اْنِفرُوا ِخفَافاً َوِثقَاالً{: مينعه األمري من اخلروج لقوله سبحانه حلفظ املكان واألهل واملال ومن

وقد ذم اهللا سبحانه الذين أرادوا الرجوع إىل منازهلم يوم األحزاب . ٢" إذا استنفرمت فانفروا: "اهللا عليه وسلم
وال خيرجون إال }، نَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي بِعَْوَرٍة إِنْ ُيرِيُدونَ إِلَّا فَِراراًَوَيسَْتأِْذنُ فَرِيٌق ِمْنُهمُ النَّبِيَّ َيقُولُونَ إِ{: فقال

  .وكذلك إن عرض هلم فرصة خيافون فوهتا جاز هلم انتهازها ويستأذنونه إذا أمكن، بإذن األمري إذا أمكن ذلك
" ف أو احتطاب أو غيربه إال بإذن األمريوإذا دخلوا أرض احلرب مل جيز ألحد أن خيرج من العسكر لعل: "مسألة



؛ وألنه أعرف حبال الناس واملواضع ٣} َوإِذَا كَانُوا َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم َيذَْهُبوا َحتَّى َيسَْتأِْذنُوُه{: لقول اهللا سبحانه
إذا علم خلو املكان من ومكامن العدو وحاله وقربه وبعده فإذا استؤذن فالظاهر أنه ال يأذن هلم يف اخلروج إال 

وإن خرجوا من غري إذنه مل يأمنوا أن يكون يف املوضع الذي يذهبون إليه عدو فيظفر هبم ورمبا ارحتل األمري ، املخافة
  .بالناس وبقي اخلارج فيضيع

أخوذ واملسلمون شركاؤه فيه؛ ألنه مال ذو قيمة م" ومن أخذ من دار احلرب ما له قيمة مل جيز أن خيتص به: "مسألة
؛ ملا "إال الطعام والعلف فله إن يأخذ منه ما حيتاج إليه"من أرض احلرب بظهر املسلمني فكان غنيمة كغري املباح 

رواه ، أصبنا طعاما يوم حنني فكان الرجل جييء فيأخذ مقدار ما يكفيه مث ينصرف: روى عبد اهللا بن أيب أوىف قال
إنا فتحنا أرضا كثرية الطعام والعلف وكرهت أن : إىل عمروروى سعيد أن صاحب جيش الشام كتب . ٤أبو داود

دع الناس يعلفون ويأكلون ومن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه مخس اهللا : أتقدم يف شيء من ذلك فكتب إليه
م وسهام املسلمني؛ وألن احلاجة تدعو إىل هذا ويف املنع منه ضرر باجليش وبواهبم ويعسر عليهم نقل العلوفة والطعا

  من دار
  ـــــــ

  .٤١اآلية : سورة التوبة - ١
  .٢٧٨٣حديث رقم : رواه البخاري يف اجلهاد - ٢
  .٦٢اآلية : سورة النور - ٣
  .٢٧٠٤حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد - ٤

ه إال أن فله أن يأخذ منه ما حيتاج إليه فإن باعه رد مثنه يف املغنم وإن فضل معه منه بعد رجوعه إىل بلده لزمه رد
  .يكون يسريا فله أكله وهديته

وجيوز تبييت الكفار ورميهم باملنجنيق وقتاهلم قبل دعائهم؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أغار على بين املصطلق 
وهم غازون وأنعامهم تسقى على املاء فقتل مقاتلهم وسىب ذراريهم، وال يقتل منهم صيب وال جمنون وال امرأة وال 

  يخ فان والراهب وال ش
  ـــــــ

اإلسالم وال ميكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم ولو قسم مل حيصل الواحد منهم على شيء ينتفع به فأبيح هلم ذلك 
  .فمن أخذ ما يقتات به أو يعلف دوابه فهو أحق بت

  .كغري الطعام" فإن باعه رد مثنه يف املغنم: "مسألة
على املسلمني ألنه إمنا أبيح له منه ما حيتاج إليه ال غري وأما الشيء " رده"ما ال حاجة به إليه " فإن فضل منه: "مسألة

؛ ألن ما كان مباحا يف دار احلرب فإذا أخرجه كان أحق به كالذي ال قيمة له يف دار "أكله وهديته"اليسري فيجوز 
وهلذا ال جيوز له ابتداء وعنه جيب رده ألنه أبيح فيدار احلرب للحاجة وقد زالت احلاجة فتزول اإلباحة ، احلرب

  .األخذ يف دار اإلسالم
ورميهم باملنجنيق وقتاهلم قبل دعائهم ألن النيب صلى اهللا عليه "وهو كبسهم ليال " وجيوز تبيني الكفار: "مسألة

: وقال ابن املنذر، "وسلم أغار على بين املصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على املاء فقتل مقاتلهم وسىب ذراريهم
وعن عمرو بن العاص أنه نصب ، اء احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه نصب املنجنيق على أهل الطائفج

  .املنجنيق على أهل االسكندرية



وال يقتل منهم صيب وال جمنون وال امرأة وال راهب وال شيخ فان وال زمن وال أعمى وال من ال رأي هلم : "مسألة
وروي . ١متفق عليه، ر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن قتل النساء والصبيانوروى ابن عم، "إال أن يقاتلوا

، ٢رواه أبو داود". انطلقوا بسم اهللا ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال وال امرأة: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وأن عمر ، ال امرأة وال هرماال تقتلوا صبيا و: وروى سعيد أن أبا بكر أوصى يزيد حني وجهه إىل الشام فقال

ال تقتلوا امرأة وال صبيا وال شيخا هرما وال يقتل اجملنون بالقياس على الطفل؛ وألنه ال : أوصى سلمة بن قيس فقال
وستمرون على قوم يف صوامع هلم احتبسوا أنفسهم فيها فدعهم : ويف حديث أيب بكر أنه قال، نكاية له أشبه الصيب
ضاللتهم؛ وألنه ال نكاية هلم فلم جيز قتلهم كالنساء والزمن واألعمى يقاس على الشيخ مبا بيناه حىت مييتهم اهللا على 

  من عدم النكاية يف احلرب إال أن
  ـــــــ

  .٢٥حديث رقم : ومسلم يف اجلهاد. ٣٠١٥حديث رقم : رواه البخاري يف اجلهاد - ١
  .٢٦٧٢حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد - ٢

مى وال من ال رأي هلم إال أن يقاتلوا وخيري اإلمام يف أسارى الرجال بني القتل واالسترقاق والفداء واملن زمن وال أع
وإن استرقهم أو فاداهم مبال فهو غنيمة وال يفرق يف السيب بني ذوي رحم حمرم ، وال خيتار إال األصلح للمسلمني

  إال أن
  ـــــــ

  .نكاية كالقتاليكون هلم رأي يف احلرب فيقتلون ألن ذلك 
أما " وخيري اإلمام يف أسارى الرجال بني القتل واالسترقاق والفداء واملن وال خيتار إال األصلح للمسلمني: "مسألة

وقتل يوم بدر ، جواز ختري القتل فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل رجال قريظة وهم ما بني الستمائة والسبعمائة
ارت صربا؛ وألن العدو قد يكون منهم من له قوة ونكاية يف املسلمني فيكون قتله عقبة بن أيب معيط والنضر بن احل

وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه } فَإِمَّا َمّناً بَْعُد َوإِمَّا ِفَداًء{: وأما جواز املن والفداء فلقوله سبحانه. أصلح للمسلمني
لو كان املطعم : "وقال يف أسارى بدر، لعاص بن الربيعوسلم قد من على مثامة بن أثال وعلى أيب غرية الشاعر وأيب ا

ودليل الفداء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فادى أسارى بدر ، "بن عدي حيا مث سألين يف هؤالء النتىن ألطلقتهم له
، وكانوا ثالثة وسبعني رجال ففادى كل رجل بأربع مائة وفادى يوم بدر رجال برجلني وصاحب العضباء برجلني

ه قصص اشتهرت وعلمت وقد فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم كل واحدة منها مرة أو مرارا وهو دليل وهذ
اجلواز؛ وألن كل خصلة من هذه اخلصال قد تكون هي األصلح ويف بعض األسارى فإن منهم من تكون له قوة 

ي يف اإلسالم فإطالقه رمبا ومنهم الضعيف الذي له مال كثري ففداؤه أصلح ومنهم حسن الرأ، ونكاية فقتله أصلح
واإلمام أعلم باملصلحة ، ومنهم من ينتفع خبدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح، فاملن عليه أصلح، كان سببا إلسالمه

وعن أمحد جيوز استرقاقهم ألنه ، وأما غريهم فال، وجيوز استرقاق أهل الكتاب واجملوس، فينبغي أن يفوض إليه ذلك
فإذا رأى ، إذا ثبت هذا فإن التخيري املشروع ختيري مصلحة واجتهاد ال ختيري شهوة، لكتايبكافر فجاز استرقاقه كا

وما رأى فيه مصلحة من ، أن مصلحة املسلمني يف قتله بأن يكون ذا شوكة وبأس خياف الضرر بتركه مل جيز إال قتله
قال جماهد يف أمريين أحدمها يقتل  .سائر اخلصال حتتم ومل جيز له غريه ومىت تردد يف هذه األمور فالقتل أوىل

  .اإلثخان أحب إيل إال أن يكون معروفا يطمع فيه الكثري: قال إسحاق. الذي يقتل أفضل: األسارى
فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قسم فداء ، ال نعلم يف هذا خالفا" وإن استرقهم أو فاداهم مبال فهو غنيمة: "مسألة



وإذا استرقهم كانوا غنيمة للمسلمني ، مال غنمه املسلمون فأشبه اخليل والسالحأسرى بدر بني الغامنني؛ وألنه 
  .ألهنم الذين أسروهم وقهروهم ومن كان بدله غنيمة كان أصله غنيمة قياسا لألصل على البدل

ولدها أمجعوا على أن التفريق بني األم و" إال أن يكونوا بالغني"حمرم " وال يفرق يف السيب بني ذوي رحم: "مسألة
  مسعت رسول اهللا: وروى أبو أيوب قال، الطفل غري جائز

ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان خبالفه رد الفضل الذي فيه بالتفريق ومن أعطى شيئا ، يكونوا بالغني
  يستعني به يف غزوه فإذا رجع فله ما فضل إال أن يكون

  ـــــــ
أخرجه الترمذي ". ولدها فرق اهللا بينه وبني أحبته يوم القيامةمن فرق بني والدة و: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

وظاهر كالم اخلرقي أنه حيرم التفريق وإن ، ؛ وألن يف ذلك إضرارا هبا وحتسرا عليه١حديث حسن غريب: وقال
ق بينهما بعد نقلها عنه جيوز التفري: والرواية الثانية، كان الولد كبريا وبالغا وهو إحدى الروايتني عن أمحد رمحه اهللا

حىت : "إىل مىت؟ قال: فقيل، "ال يفرق بني األم وولدها: "البلوغ ملا روى عبادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وعن سلمة بن األكوع أنه أتى أبا بكر رضي اهللا عنه بامرأة وبنتها فنفله أبو بكر ابنتها ". يبلغ الغالم وحتيض اجلارية

وملا أهدي النيب صلى اهللا عليه وسلم مارية وأختها سريين ، اهللا عليه وسلم فوهبها إياهمث استوهبها منه النيب صلى 
أمسك مارية لنفسه ووهب سريين حلسان بن ثابت؛ وألن األحرار يتفرقون بعد البلوغ فإن املرأة تزوج ابنتها 

د األبوين أشبه األم واجلد يف ذلك وأما األب فال جيوز التفريق بينه وبني ولده ألنه أح، ويفرق بينهما فالعبيد أوىل
كاألب واجلدة كاألم؛ ألن اجلد أب واجلدة أم يقومان مقام األبوين يف استحقاق احلضانة واملرياث والنفقة فقاما 

مقامهما يف حترمي التفريق يستوي يف ذلك اجلد واجلدة من قبل األب واألم؛ ألن اجلميع والدة وحمرمية فاستووا يف 
يف منع شهادة بعضهم لبعض وال يفرق بني األخوين وال األختني؛ ملا روي عن علي رضي اهللا عنه ذلك كاستوائهم 

: وهب يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالمني أخوين فبعت أحدمها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
وروى عبد الرمحن . ٢ن غريبحديث حس: وقال، رواه الترمذي". رده، رده: "؟ فأخربته فقال"ما فعل غالمك"

ال تفرقوا بني األخوين وال بني األم وولدها يف : كتب إلينا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: ابن فروخ عن أبيه قال
  .البيع؛ وألنه ذو رحم حمرم من النسب فلم جيز التفريق بينهما كالوالد والولد

؛ ألنه إذا اشتراهم على أهنم "الفضل الذي فيه بالتفريقومن اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان خبالفه رد : "مسألة
ذوو رحم مث بان أهنم ليس بينهم رحم فإن قيمتهم تزيد بذلك فإنه إذا اشترى امرأتني على أن إحدامها بنت األخرى 

ية وال يتمكن من بيعها فإذا بانت أجنب، مل يتمكن من وطئهما مجيعا ومىت وطئ إحدامها حرمت األخرى على التأبيد
حل وطئها وبيعها وهبتها فتزيد قيمتها بذلك فيجب عليه رد الفضل كما لو أخذ دراهم حبقه فبانت أكثر عددا مما 

  .حسبت عليه
ومن أعطى شيئا يستعني به يف غزاته فإذا رجع فله ما فضل إال أن يكون مل يعط لغزاة بعينها فريد الفضل يف : "مسألة
  نة والنفقة ال علىوألنه أعطى على سبيل املعاو" الغزو

  ـــــــ
  .١٢٨٣حديث رقم : رواه الترمذي يف البيوع - ١
  .١٢٨٤حديث رقم : رواه الترمذي يف البيوع - ٢



مل يعط لغزاة بعينها فريد الفضل يف الغزو إن محل على فرس يف سبيل اهللا فهي له إذا رجع إال أن جيعل حبيسا وما 
صاحبه قبل القسمة وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به أخذ من أموال املسلمني رد إليهم إذا علم 

  على آخذه
  ـــــــ

سبيل اإلجارة فكان له الفاضل كما لو أوصى أن حيج عنه حجة بألف فإن الفضل له ألن أعطاه شيئا ينفقه يف الغزو 
هللا مطلقا فلزمه امتثال ما أمره به أو يف سبيل اهللا ففضل منه فضل أنفقه يف غزاة أخرى ألنه أعطاه اجلميع يف سبيل ا

  .كما لو أوصى بألف حيج هبا ففضل منها فضلة ردت يف احلج
قوله محل على فرس يعين أعطيها " وإن محل على فرس يف سبيل اهللا فهي له إذا رجع إال أن جيعل حبيسا: "مسألة

] ن تكون لصاحبه أو حبيسا فيبقى حبيسااملدفوعة إليه إال أ[ليغزو عليها فإذا غزا عليها ملكها كما ميلك النفقة 
محلت على فرس عتيق يف سبيل اهللا فباعه صاحبه الذي كان عنده : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. حباله

ال تشتره وال تعد يف : "فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
وهذا يدل على أنه ملكه . ١متفق عليه" . ن العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئهصدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإ

ويدل على أنه ملكه بعد الغزو ألنه أقامه للبيع باملدينة ومل يكن ليأخذه من عمر مث يقيمه للبيع ، ولوال ذلك ما باعه
إذا : مىت يطيب له الفرس؟ قال: لوذكر أمحد مثل ذلك وسئ، يف احلال فدل على أنه أقامه للبيع بعد أن غزا عليه

ال حىت : فإن العدو جاوزنا فخرج على هذه الفرس يف الطلب إىل مخسة فراسخ مث رجع؟ قال: غزا عليه فقيل له
  .يكون غزوا وهذا قول أكثرهم

من أموال املسلمني رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة وإن قسم بعد علمه "من أهل احلرب " وما أخذ: "مسألة
أما إذا علم صاحبه قبل القسمة رد إىل صاحبه بغري شيء يف قول " فله أخذه بثمنه الذي حسب به على أخذه

عامتهم؛ ملا روى ابن عمر أن غالما له أبق إىل العدو فظهر عليه املسلمون فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
هر عليهم املسلمون فرد إليه يف زمن النيب صلى اهللا ذهب له فرس فأخذها العدو فظ: وعنه قال، ابن عمر ومل يقسم

وروى األثرم عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إىل عمر بن اخلطاب فيما أحرز . ٢روامها أبو داود، عليه وسلم
وروى هذه ، من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما مل يقسم: قال. املشركون من املسلمني مث ظهر املسلمون عليهم بعد

إحدامها أن صاحبه أحق به : وأما ما أدركه املسلمون بعد أن قسم ففيه روايتان. حاديث كلها سعيد بن منصوراأل
  بالثمن الذي حسب به على من هو يف

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .٢٦٩٩حديث رقم : والثاين. ٢٦٩٨حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد: األول - ٢

لصاحبه أخذه بثمنه وإن أخذه بغري شيء رده ومن اشترى أسريا من العدو فعلى وإن أخذه أحد الرعية بثمن ف
  األسري أداء ما اشتراه به

  ـــــــ
يده وكذلك إن بيع مث قسم مثنه فهو أحق به بالثمن؛ ملا روى ابن عباس أن رجال وجد بعريا كان املشركون أصابوه 

؛ وألنه ١" قسمة فهو لك وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمةإن أصبته قبل ال: "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
إمنا امتنع أخذه له بغري شيء كي ال يفضي إىل حرمان آخذه من الغنيمة أو يضيع الثمن على املشتري وحق الغامن 



قسم  والرواية الثانية عن أمحد إذا. يتحيز بالثمن ويرجع صاحب املال يف عني ماله مبنزلة مشتري الشقص املشفوع
أما قول من قال هو أحق به بالقيمة فهو قول : وقال أمحد. وهو قول عمر وعلي رضي اهللا عنهما، فال حق له فيه

ودليل هذه الرواية قول عمر وعلي وسلمان بن ربيعة وهي أقوال انتشرت كتب هبا عمر إىل أيب ، ضيف عن جماهد
ء وانتشر ذلك ومل ينكر فصار إمجاعا ومل يقل أحد عبيدة بالشام وإىل السائب بن األقرع حني فتح ماه وجلوال

  .خبالفه
ووجه ذلك قول عمر؛ وألنه حصل يف يده بثمن " أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه"منهم " وإن أخذه: "مسألة

  .فلم جيز أخذه منه بغري شيء كما لو اشتراه من املغنم
وا على سرح النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخذوا ناقته ملا روي أن قوما أغار" وإن أخذه بغري شيء رده: "مسألة

فما وضعت يدي على ناقة إال رغت : وجارية من األنصار فأقامت عندهم أياما مث خرجت يف بعض الليايل قالت
مث توجهت إىل املدينة ونذرت إن جناين اهللا عليها أن أحنرها فلما قدمت املدينة ، حىت وضتها على ناقة ذلول فامتطيتها

يا رسول اهللا إين نذرت أن أحنرها : ستعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذها فقلتا
  .٢" ال نذر فيما ال ميلك ابن آدم: "ويف رواية، "بئس ما جزيتها ال نذر يف معصية: "فقال
سعيد بن منصور حدثنا عثمان ابن ملا روى " ومن اشترى أسريا من العدو فعلى األسري أداء ما اشتراه به: "مسألة

أغار أهل ماه وأهل جلوالء على العرب فأصابوا سبايا من سبايا العرب : مطر حدثنا ابن جرير عن الشعيب قال
: فكتب السائب بن األقرع إىل عمر يف سبايا املسلمني ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه فكتب عمر

، وإن أصابه يف أيدي التجار بعدما قسم فال سبيل له إليه، بعينه فهو أحق به من غريه أميا رجل أصاب رقيقه ومتاعه
فحكم للتجار برؤوس أمواهلم؛ ، وأميا حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أمواهلم فإن احلر ال يباع وال يشترى
م فإذا ناب عنه غريه يف ذلك وألن األسري جيب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار وخيرج من حتت أيديه

  .وجب عليه قضاوه كما لو قضى احلاكم عنه ما امتنع من أدائه
  ـــــــ

  .سبق خترجيه ١
  .سبق خترجيه - ٢

  باب األنفال
  :وهي الزيادة على السهم املستحق وهي ثالثة أضرب

وهو ما ، "ل قتيال فله سلبهمن قت: "سلب املقتول غري خمموس لقاتله لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أحدها
  عليه من لباس وحلي وسالح وفرسه بآلتها

  ـــــــ
  باب األنفال

وذلك أن " أحدها سلب املقتول غري خمموس لقاتله: وهي الزيادة على السهم املستحق وهي على ثالثة أضرب"
من قتل : "اهللا عليه وسلمالقاتل يستحق سلب املقتول يف اجلملة ال نعلم فيه خالفا واألصل فيه قول النيب صلى 

خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عام : وروى أبو قتادة قال، ١رواه أنس ومسرة بن جندب". كافرا فله سلبه
حنني فلما التقينا رأيت رجال من املشركني قد عال رجال من املسلمني فاستدرت له حىت أتيته من ورائه فضربته 



من قتل : "مث إن الناس رجعوا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ه املوتبالسيف على حبل عاتقه ضربة فأدرك
ما لك : "من يشهد يل؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقمت إليه فقلت: قال". قتيال له عليه بينة فله سلبه

ال : ال أبو بكر الصديقفق، صدق يا رسول اهللا فأرضه منه: ؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم"يا أبا قتادة
: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ها اهللا إذا تعمد إىل أسد من أسد اهللا فيقاتل عن اهللا ورسوله فيعطيك سلبه

من قتل : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم حنني: وروى أنس. ٢متفق عليه". صدق فأسلمه إليه فأعطانيه"
  .٣رواه أبو داود، لحة يومئذ عشرين رجال وأخذ أسالهبمفقتل أبو ط، "كافرا فله سلبه

وذلك ألن املفهوم من السلب اللباس وكذلك " ما عليه من لباس وحلي وسالح وفرسه بآلتها"السلب " و: "مسألة
وكذلك الدابة ألنه يستعني هبا فهي كالسالح ، السالح؛ وألنه يستعني به يف حربه وقتاله فهو أوىل باألخذ من اللباس

ولذلك استحق هبا زيادة السهمان فأما الدراهم فليست من السلب ألهنا ليست من امللبوس وال مما ، وأبلغ منه
وعن أيب عبد اهللا رمحه اهللا رواية أخرى أن الدابة ، وكذلك رحله وأثاثه وما ليست يده عليه، يستعان هبا يف احلرب

إمنا السلب ما كان على بدنه والدابة : قال اخلالل. أيضا ليست من السلب وهو اختيار اخلالل وصاحبه أيب بكر
ودليل األوىل ما روى ، وذكر أبو عبد اهللا حديث عمرو بن معدي كرب فأخذ سواريه ومنطقته، ليست كذلك

  خرجت مع: عوف ابن مالك قال
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .٤٢قم حديث ر: ومسلم يف اجلهاد. ٣١٤٢حديث رقم : رواه البخاري يف اخلمس - ٢
  .٢٧١٨حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد - ٣

  .وإمنا يستحقه من قتله حال قيام احلرب غري مثخن وال ممنوع من القتال
أن ينفل األمري من أغىن عن املسلمني غناء من غري شرط كما أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم سلمة بن : الثاين

  أبو بكر رضي اهللا األكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل ونفله
  ـــــــ

زيد بن حارثة يف غزوة مؤتة ورافقين مددي من أهل اليمن فلقينا مجوع الروم فيهم رجل على فرس أشقر عليه 
وقعد له املددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب ، سرج مذهب وسالح مذهب فجعل الرومي يغري باملسلمني

. لما فتح اهللا للمسلمني بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلبف، وحاز فرسه وسالحه، فرسه وخر فعاله فقتله
". بلى: "يا خالد أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: فأتيته فقلت: قال عوف
كبا عليها وإذا فإذا ثبت هذا فالدابة وما عليها من سرجها وجلامها ومجيع آلتها من السلب إذا كان را. رواه األثرم

أن رسول اهللا : ثبت هذا وأنه القاتل فهو غري خمموس؛ ملا روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي اهللا عنهما
وعموم األخبار اليت ذكرناها ، ١رواه أبو داود، صلى اهللا عليه وسلم قضى يف السلب للقاتل ومل خيمس السلب

  .حجة يف ذلك" ال خيمس السلب: "وحديث عمر
يشترط : وقال أصحابنا، "من قتله حال قيام احلرب غري مثخن وال ممنوع من القتال"ذلك " وإمنا يستحق: "ةمسأل

األول أن يقتله حال قيام احلرب فإن قتله بعد انقضائها فال سلب له فإن العلماء أمجعوا على أن : لذلك أربعة شروط
أن ال يكون مثخنا فإن كان مثخنا باجلراح مل : ط الثاينالشر. من قتل أسريا أو امرأة أو شيخا فإنه ال يستحق سلبه

يستحقه بدليل حديث ابن مسعود أنه وقف على أيب جهل وأعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم سلبه ملعاذ بن عمرو 



أن يكون مقبال على القتال فإن كان منهزما مل يستحق سلبه؛ ألنه كفى شره : الشرط الثالث. بن اجلموح؛ ألنه أثبته
فأما إن ، مثل أن يبارزه أي حيمل عليه. أن يغرر بنفسه يف قتله: الشرط الرابع. اهلزمية إال أن يكون متحيزا إىل فئةب

السلب للقاتل على كل حال : وقالت طائفة من أصحاب احلديث، رماه بسهم من صف املسلمني فال سلب له
  .لعموم األخبار

ملسلمني غناء من غري شرط كما أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينفل األمري من أغىن عن ا: الثاين"الضرب 
سلمة بن األكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل ونفله أبو بكر رضي اهللا عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة 

، احلديثأغار عبد الرمحن بن عيينة على إبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاتبعتهم فذكر متام : قال سلمة". منهم
وعنه أن النيب صلى ، ٢رواه أبو داود، فأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهم الفارس والراجل: ويف آخره

اهللا عليه وسلم أمر أبا بكر فبيتنا عدونا فقتلت ليلتئذ تسعة أبيات وأخذت منهم امرأة فنفلنيها أبو بكر وذكر 
  .احلديث

  ـــــــ
  .٢٧٢١حديث رقم : املصدر عاليه - ١
  .٢٧٥٢حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد - ٢

  .عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم
أن يقول األمري من دخل النقب أو صد السور فله كذا ومن جاء : أحدها: ما يستحق بالشرط وهو نوعان: الثالث

بعث األمري يف البداءة سرية وجيعل هلا الربع أن ي: الثاين. بعشر من البقر أو غريها فله واحد منها فيستحق ما جعل له
ويف الرجعة أخرى وجيعل هلا الثلث فما جاءت به أخرج مخسه مث أعطى السرية ما جعل هلا وقسم الباقي يف اجليش 

  .والسرية معا
  فصل

  ويرضخ ملن ال سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على
  ـــــــ

من دخل النقب أو صعد السور فله كذا ومن : أحدمها أن يقول األمري: لشرط وهو نوعانما يستحق با: الثالث"
يف قول أكثرهم ونص عليه أمحد يف مواضع ومل جيز هذا " جاء بعشر من البقر فله واحدة منها فيستحق ما جعل له

شهدت رسول : لفهري قالولنا ما روى حبيب بن مسلمة ا، ال نفل إال بعد إحراز الغنيمة: وقالوا، مالك وأصحابه
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينفل : ويف لفظ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفل الربع يف البدأة والثلث يف الرجعة

وروى الترمذي بإسناده عن عبادة بن . ١روامها أبو داود، إذا قفل] و الثلث بعد اخلمس[الربع بعد اخلمس 
حديث حسن : وقال، وسلم كان ينفل يف البدأة الربع ويف القفول الثلثأن النيب صلى اهللا عليه : الصامت
بلغنا عن عمر بن اخلطاب أن جرير بن عبد اهللا ملا قدم عليه يف قومه وهو يريد الشام قال : وقال ابن املنذر، ٢غريب
وإذا ثبت هذا ورواه األثرم بإسناده ، هل لك أن تأيت الكوفة ولك الثلث بعد اخلمس من كل أرض وشيء: له عمر

أليس قد ، فظاهر كالم أمحد رمحه اهللا أهنم إمنا استحقوا هذا النفل بالشرط السابق فإن مل يكن شرطه هلم فال نفل له
نعم ذلك إذا قفل وتقدم القول فيه؛ وألن : نفل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف البدأة الربع ويف الرجوع الثلث؟ قال

وما ، ال فجاز كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس واستحقاق السلبيف ذلك مصلحة وحتريضا على القت
أن يبعث األمري يف البداءة سرية وجيعل هلا الربع ويف الرجوع أخرى وجيعل هلا : الثاين. "ذكره يبطل هذه املسائل



ودليل ذلك ما " الثلث فما جاءت به أخرج مخسة مث أعطى السرية ما جعل هلا وقسم الباقي يف اجليش والسريه معا
  .سبق من حديث حبيب بن مسلمة وعبادة بن الصامت رضي اهللا عنهما

ومعناه أن يعطوا " ويرضخ ملن ال سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائهم: فصل"
  من الغنيمة دون السهم وال تقدير لذلك بل يرجع إىل اجتهاد

  ـــــــ
  .٢٧٤٩، ٢٧٥٠حديث رقم : د يف اجلهادروامها أبو داو - ١
  .١٥٦١حديث رقم : رواه الترمذي يف السري - ٢

قدر غنائهم وال يبلغ بالراجل منهم سهم راجل وال بالفارس سهم فارس وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم 
  .الفرس لسيده ويرضخ للعبد

  ـــــــ
كان رسول اهللا : ول أكثرهم؛ ملا روى ابن عباس أنه قالاإلمام فيعطي كال على قدر غنائه ونفعه للمسلمني وهو ق

ويف رواية سعيد بن ، ١رواه مسلم، يغزو بالنساء فيداوين اجلرحى وحيذين من الغنيمة وأما سهم فال يضرب هلن
حيذيان : منصور أن جندة كتب إىل ابن عباس يسأله عن املرأة واململوك حيضران الفتح أهلما من املغنم شئ؟ قال

شهدت خيرب مع سادايت : وقد يرضخ هلما وعن عمري موىل أيب اللحم قال، هلما شيء ويف لفظ ليس هلما سهموليس 
واحتج به أمحد ، ٢رواه أبو داود. فكلموا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخرب أين مملوك فأمر يل بشيء من خرثي املتاع

صبيان فريضخ هلم وال يسهم هلم وقيل ليس هلم شيء وألهنما ليسا من أهل القتال فال يسهم هلما كالصيب وأما ال
  .يسهم له إذا قاتل وأطاق القتال: وقال مالك

أسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للصبيان خبيرب وأسهم املسلمني كل مولود ولد يف أرض : وقال األوزاعي
غنيمة إذا حضروا الغزو يف صدر كان الصبيان والعبيد حيذون من ال: ولنا ما روى سعيد بن املسيب قال، احلرب

هذه األمة؛ وألهنم ليسوا من أهل القتال فلم يسهم هلم كالعبيد والنساء ومل يثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قسم 
فأما الكفار فاختلفت الرواية عن أمحد فيهم إذا غزوا معنا . لصيب وما ذكروه فيحتمل أن الراوي مسى الرضخ سهما

وعنه ، هلم؛ ألهنم من غري أهل اجلهاد فأشبهوا العبيد ولكن يرضخ هلم كسائر من ليس له سهم فروي عنه ال يسهم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعان : يسهم هلم إذا غزوا مع اإلمام بإذنه كما يسهم للمسلم ملا روى الزهري

بن أمية خرج مع النيب صلى اهللا عليه رواه سعيد يف سننه وروي أن صفوان ، بناس من اليهود يف حربه فأسهم هلم
وسلم يوم حنني وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم املؤلفة قلوهبم؛ وألن الكفر نقص يف الدين فلم مينع 

  .استحقاق السهم كالفسق وهبذا فارق الرقيق فإن نقصه يف دنياه وأحكامه
  .ملا سبق من األحاديث واآلثار" رسوال يبلغ بالراجل منه سهم راجل وال بالفارس سهم فا: "مسألة
أما الرضخ للعبد فلما سبق وأما " سهم الفرس ورضخ للعبد"قسم لسيده " وإن غزا العبد على فرس لسيده: "مسألة

الفرس اليت حتته فيستحق مالكها سهمها فإن كان معه فرسان أو أكثر أسهم لفرسني ويرضخ للعبد نص عليه أمحد 
ال يسهم للفرس ألنه حتت من ال يسهم له أشبه ما إذا كان حتت خمذل ولنا أنه فرس حضر  :وقال الشافعي. رمحه اهللا

الوقعة وقوتل عليه فاستحق السهم كما لو كان السيد راكبه إذا ثبت هذا فإن سهم الفرس ورضخ العبد مجيعا 
  .لسيده؛ ألنه مالكه ومالك الفرس وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه

  ـــــــ



  .ق خترجيهسب - ١
  .٢٧٣٠حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد - ٢

  باب الغنائم و قسمتها

...  
  باب الغنائم وقسمتها

األرض فيخري اإلمام بني قسمتها ووقفها للمسلمني ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن : أحدمها: وهي نوعان
  .يريه وال بيعههي يف يده كل عام أجرا هلا وما وقفه األئمة من ذلك مل جيز تغ

  سائر األموال فهي ملن شهد الوقعة ممن ميكنه القتال ويستعد له من: الثاين
  ـــــــ

  باب الغنائم وقسمتها
املسلمني ويضرب عليها "على " وقفها"على الغامنني وبني " أحدمها األرض فيخري اإلمام بني قسمتها: وهي نوعان"

وهي األرض اليت فتحت عنوة وهي ما أجلى عنها أهلها " را هلاخراجا مستمرا يؤخذ ممن هي يف يده كل عام أج
بالسيف فحكمها أن اإلمام خمري بني قسمتها بني الغامنني وبني وقفها على مجيع املسلمني؛ ألن كال األمرين قد ثبت 
ها فيه حجة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم نصف خيرب ووقف نصف

ووقف عمر أرض الشام وأرض العراق ومصر ووافق على ذلك علماء الصحابة ، لنوائبه ووقف مكة ومل يقسمها
وعنه أن قسمتها متعينة ، وعنه تصري وقفا بنفس االستيالء عليها التفاق الصحابة على ذلك، وأشاروا عليه بذلك

: أوىل من فعل غريه وهو قول مالك لقوله سبحانهوال جيوز وقفها؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك وفعله 
يفهم منها أن أربعة أمخاسها للغامنني والرواية األوىل أوىل ألن النيب }، َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه{

س لقسمت األرض كما قسم رسول لوال آخر النا: صلى اهللا عليه وسلم فعل األمرين مجيعا يف خيرب؛ وألن عمر قال
دل على أن فعله لذلك مل يكن ، فقد وقفها مع علمه بفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم. اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب

وإذا ثبت هذا ، ولو كانت للغامنني مل يكن له وقفها، متعينا كيف والنيب صلى اهللا عليه وسلم قد وقف نصف خيرب
اخلراج يضرب عليها أجرة هلا يف كل عام على من هي يف يده وإن قسمها بني الغامنني فال فإنه إن وقفها فعليها 

خراج فيها وليس له أن يفعل شيئا من ذلك إال إذا رآه مصلحة للمسلمني كما كان خمريا يف األسارى مل يكن ختيري 
  .وإمنا هو ختيري ملا فيه املصلحة للمسلمني، شهوة
وكذلك ما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم من وقف " ن ذلك مل جيز تغيريه وال بيعهوما وقفه األئمة م: "مسألة

وما [وإمنا الروايات فيما يستأنف فتحه وما قسم بني الغامنني فال خراج عليه ، وقسمة فليس ألحد نقضه وال تغيريه
  .بيعه ألن الوقف ال جيوز بيعهوال ] وقفه األئمة و النيب صلى اهللا عليه و سلم فضرب عليه خراج ال جيوز تغيريه

  سائر األموال فهي ملن شهد الوقعة ممن ميكنه القتال: "من الغنائم" الثاين"النوع 

التجار وغريهم سواء قاتل أو مل يقاتل على الصفة اليت شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجال أو عبدا أو مسلما 
وال حق فيها لعاجز عن القتال مبرض أو غريه وال ملن جاء بعد ما ، أو كافرا وال يعترب ما قبل ذلك وال ما بعده

  تنقضي احلرب من



  ـــــــ
ويستعد له من التجار وغريهم سواء قاتل أو مل يقاتل على الصفة اليت شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجال أو 

 أرى أن كل من شهد على أي حال كان إين: قال أمحد". عبدا أو مسلما أو كافرا وال يعترب ما قبل ذلك وال بعده
وقال أبو . الغنيمة ملن شهد الوقعة: يعطى إن كان فارسا ففارس وإن كان راجال فراجل ألن أمحد رضي اهللا عنه قال

االعتبار بدخول دار احلرب فإن دخل فارسا فله سهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال وإن دخل راجال فله : حنيفة
ولنا أن الفرس حيوان يسهم له فيعترب وجوده حالة القتال فيسهم له مع ، اد فرسا فقاتل عليهسهم راجل وإن استف

واألصل يف هذا أن حاله عند استحقاق السهم حال مقتضى احلرب ، الوجود فيه وال يسهم له مع العدم كاآلدمي
الء الذي هو سبب امللك خبالف ما الغنيمة ملن شهد الوقعة؛ وألهنا احلالة اليت حيصل فيها االستي: بدليل قول عمر

قبل ذلك فإن األموال يف أيدي أصحاهبا وال يدري هل يظفر هبم أو ال؛ وألنه لو مات بعض املسلمني قبل االستيالء 
مل يستحق شيئا ولو وجد مدد يف تلك احلال أو أسري فهرب أو كافر فأسلم فقاتل استحق السهم فدل على أن 

  .ب اعتباره دون غريهاالعتبار حبالة اإلحراز فوج
وذلك أنه إذا مرض يف دار احلرب فال خيلو إما أن يكون " وال حق فيها لعاجز عن القتال مبرض أو غريه: "مسألة

مرضا يسريا ال خيرجه عن كونه من أهل القتال كالصداع واحلمى مل يسقط سهمه وإن خرج عن كونه من أهل 
  .أهل القتال واجلهاد أشبه العبد القتال كالزمن واألشل سقط سهمه؛ ألنه ليس من

الغنيمة ملن شهد الوقعة فإذا : لقول عمر رضي اهللا عنه" وال ملن جاء بعد تقضي احلرب من مدد أو غريه: "مسألة
جاء بعدها فلم يشهدها فال سهم له؛ وألنه قد جاء وقد ملكت وصارت للغامنني الذين حضروها فلم يبق له فيها 

أبان بن سعيد وأصحابه قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب بعد أن  وروى أبو هريرة أن، نصيب
ومل يقسم له رسول ". اجلس يا أبان: "اقسم لنا يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فتحها فقال أبان

البصرة غزوا هناوند  إن أهل: وروى سعيد عن طارق بن شهاب. ١رواه أبو داود". اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وروي حنو ، إن الغنيمة ملن شهد الوقعة: فأمدهم أهل الكوفة فكتب يف ذلك إىل عمر رضي اهللا عنه فكتب عمر

  ذلك عن عثمان رضي اهللا عنه يف غزوة أرمينية وألنه مدد حلق بعد أن تقضى
  ـــــــ

  .٢٧٢٣حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد ١

األمري ملصلحة اجليش أسهم له ويشارك اجليش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ومن بعث ، مدد أو غريه
مث يدفع األسالب إىل أهلها واألجعال ألصحاهبا مث خيمس ، ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة حلفظها ونقلها وسائر حاجتها

لسالح والكراع واملصاحل سهم هللا تعاىل ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم يصرف يف ا: باقيها فيقسمه مخسة أسهم
  وسهم

  ـــــــ
  .احلرب أشبه ما لو جاء بعد القسمة أو بعد إحرازها إىل دار اإلسالم

وهذا مثل الرسول والدليل والطليعة واجلاسوس يبعثون ملصلحة " ومن بعثه األمري ملصلحة اجليش أسهم له: "مسألة
عنه يوم بدر فأجرى له رسول اهللا صلى اهللا عليه  اجليش فهم شركاء اجليش فيما غنم وقد ختلف عثمان رضي اهللا

إن عثمان : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام يوم احلديبية فقال: وعن ابن عمر، وسلم سهمه من الغنيمة
فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهم ومل يضرب ألحد " انطلق يف حاجة هللا وحاجة لرسوله وإين أبايع له



" ويشارك اجليش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم"، ؛ وألنه يف مصلحتهم فاستحق سهما كالسريةغاب غريه
وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا غزا هوازن بعث سرية من اجليش قبل أوطاس فغنمت ، يف قول عامتهم

وترد سراياهم على : "هللا عليه وسلم قالوروينا أن النيب صلى ا: قال ابن املنذر. السرية فأشرك بينها وبني اجليش
ويف الرجعة الثلث دليل على اشتراكهم فيما سوى : الربع. ويف تنفيل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف البداءة، "قعدهم

  .ذلك؛ وألهنم جيش واحد وكل منهم رده لصاحبه فيشتركون كما لو غنم أحد جانيب اجليش
؛ ألن أجرهتم منها والفاضل للغامنني كما يبدأ "فظها ونقلها وسائر حاجتهاويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة حل: "مسألة

مث خيمس "كذلك " واألجعال ألصحاهبا"؛ ألن صاحبها معني "مث يدفع األسالب إىل أهلها"بأجرة العامل على الزكاة 
يقسمه مخسة أسهم  يعين أنه جيعل الغنيمة كلها مخسة أسهم يأخذ منها سهما" مخسة أسهم"مخسها " باقيها فيقسم

اِكنيِ َوابْنِ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَس{: وذلك لقوله تعاىل
: ابن عمر وابن عباس قاالوقد روي عن ، فسهم اهللا ورسوله واحد؛ ألن الدنيا واآلخرة هللا سبحانه، ١} السَّبِيلِ

" سهم هللا ورسوله يصرف يف السالح الكراع"فـ : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم اخلمس على مخسة
أقارب النيب صلى " القرىب وهم"وهي اخليل والسالح ومصاحل املسلمني من سد الثغور وحنوه واخلمس الثاين لذي 

ملا قسم : "ابين عبد مناف دون غريهم؛ ملا روى جبري بن مطعم قال" ملطلبا"وبين " هاشم"اهللا عليه وسلم من بين 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهم ذوي القرىب من خيرب بني بين هاشم وبين املطلب أتيت أنا وعثمان بن عفان 

  وضعك اهللا به يا رسول اهللا أما بنو هاشم فال ننكر فضلهم ملكانك الذي: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا
  ـــــــ

  .٤١اآلية : سورة األنفال - ١

وسهم لليتامى الفقراء وسهم ، بنو هاشم وبنو املطلب غنيهم وفقريهم للذكر مثل حظ األنثيني: لذوي القرىب وهم
مث يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثالثة أسهم ، مث خيرج باقي األنفال والرضخ، للمساكني وسهم ألبناء السبيل

  م له ولفرسهسه
  ـــــــ

-إهنم مل يفارقوين : "فقال، منهم فما بال إخواننا من بين املطلب أعطيتهم وتركتنا وإمنا حنن وهم منك مبنزله واحدة
رواه . وشبك بني أصابعه" يف جاهلية وال إسالم وإمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد -مل يفارقونا : ويف رواية

ويشترك ، عى هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم نصرهتم وموافقتهم بين هاشم يف اجلاهليةفر، اإلمام أمحد والبخاري
وعن ، وعن أمحد يسوى بني الذكر واألنثى فيه لدخوهلم يف اسم القرابة، الذكر واألنثى فيه لدخوهلم يف اسم القرابة

سواء فأشبه ما لو أوصى بثلثه لقرابة  أمحد يسوى بني الذكر واألنثى ألهنم أعطوا بسهم القرابة والذكر واألنثى فيها
ألنه " للذكر مثل حظ األنثيني"وعنه ، فالن؛ وألنه سهم من اخلمس فيسوى فيه بني الذكر واألنثى كسائر سهامه

سهم استحق بقرابة األب شرعا ففضل فيه الذكر على األنثى كاملرياث ويدخل يف ذلك الغين والفقري؛ ألن النيب 
عطى قرابته األغنياء كالعباس وغريه ومل خيص الفقراء ألهنما يدخالن يف اسم القرابة فال خيتص صلى اهللا عليه وسلم أ
وال : قال أصحابنا. وهم الذين ال آباء هلم ومل يبلغوا احللم" اليتامى"واخلمس الثالث يف . أحدمها دون اآلخر

اليتم وهو شامل هلما وقياسا له على سهم وقال بعضهم هو للغين والفقري ألنه يستحق باسم ، يستحقون إال مع الفقر
ووجه األول أنه لو كان له أب ذو مال مل يستحق شيئا فإذا كان املال له كان األوىل أن ال يستحق ، ذي القرىب

شيئا؛ ألن وجود املال له أنفع من وجود األب وألهنم صرف إليهم حلاجتهم ألن اسم اليتم يطلق عليهم يف العرف 



عطاؤه لذلك اعتربت احلاجة فيه خبالف ذوي القرىب فإهنم استحقوا لقرهبم من رسول اهللا صلى للرمحة ومن كان إ
" املساكني"واخلمس الرابع يف . والغين والفقري يف القرب سواء فاستووا يف االستحقاق، اهللا عليه وسلم تكرمة هلم

" السبيل"واخلمس اخلامس يف بين . مويدخل فيهم الفقراء فهم صنفان يف الزكاة وواحد ها هنا ويف سائر األحكا
وهم املسافرون املنقطع هبم يعطى كل واحد منهم بقدر حاجته وما يوصله إىل بلده ألن الدفع إليه ألجل احلاجة 

  .فأعطى بقدرها
 النفل من أربعة أمخاس الغنيمة وهو: قال أمحد. مث يقسم ما بقي بني الغامنني" مث خيرج باقي األنفال والرضخ: "مسألة

وروى معن بن }، َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسَُه{: قول أنس بن مالك رضي اهللا عنه لقوله سبحانه
رواه أبو داود من ". ال نفل إال بعد اخلمس: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يزيد السلمي قال

أنه : أحدمها: فإمنا نفلهم بعد اخلمس ويف الرضخ وجهان. ١ى اهللا عليه وسلمحديث حبيب بن مسلمة عن النيب صل
  أنه من أصل الغنيمة ألنه: والثاين، من أربعة أمخاس الغنيمة ألنه استحق حبضور الوقعة أشبه سهام الغامنني

  ـــــــ
  .٢٧٤٨حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد - ١

وإن كان ،  صلى اهللا عليه وسلم جعل للفرس سهمني ولصاحبه سهماأن رسول اهللا: سهمان ملا روى ابن عمر
  الفرس غري عريب فله سهم ولصاحبه سهم إن كان مع الرجل فرسان أسهم هلما وال يسهم ألكثر من فرسني

  ـــــــ
  .استحق ألجل املعاونة يف حتصيل الغنيمة فأشبه أجرة النقالني

وأمجعوا على أن ، "وللفارس ثالثة أسهم"يصري للغامنني للرجل سهم  من أربعة أمخاس الغنيمة" ما بقي"و : مسألة
فيفهم من ذلك أن }، َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسَُه{: أربعة أمخاس الغنيمة للغامنني؛لقوله سبحانه

}، َوَورِثَُه أَبََواُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ{: سائرها هلم كقولهالباقي للغامنني ألنه أضافها إليهم مث أخذ منها سهما لغريهم فبقي 
سهم له و لفرسه "واتفقوا كلهم على أن للراجل سهما وللفارس ثالثة أسهم ، الغنيمة ملن شهد الوقعة: وقال عمر
سهم للفارس أ" صلى اهللا عليه وسلم"النيب " ابن عمر أن"للفارس سهمان وقد ثبت عن : إال أبا حنيفة قال" سهمان

  .١متفق عليه. ثالثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه
وغري العريب هو الربذون وهو اهلجني أيضا وقد حكي " وإن كان الفرس غري عريب فله سهم ولصاحبه سهم: "مسألة

د تواترت الروايات عن أيب عب: اهلجني الربذون واختلفت الرواية عن أمحد يف سهمه فقال اخلالل: عن أمحد أنه قال
وعنه أسهم للربذون مثل سهم العريب سهمني واختاره اخلالل ، اهللا يف سهام الربذون أنه سهم واحد واختاره أبو بكر

وهذا من اخليل وألنه حيوان ذو سهم فاستوى فيه ، ٢} َوالْخَْيلَ وَالْبَِغالَ َوالَْحِمَري لَِتْركَُبوهَا{: ألن اهللا سبحانه قال
القاضي رواية أخرى عنه أنه ال يسهم له وحكى أبو بكر رواية رابعة أن الرباذين إذا  وحكى، العريب وغريه كاآلدمي

ودليل األوىل ما روى سعيد عن أيب ، أدركت أسهم هلا مثل الفرس ألهنا عملت عمل العراب فأعطيت سهمها
ى اخليل رجل أغارت اخليل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن ضحى الغد وعل: األقمر قال
فقال عمر هبلت ، ال أجعل اليت أدركت من يومها مثل اليت مل تدرك: يقال له املنذر بن أيب محضة فقال. من مهدان

إنا : وروى اجلوزجاين عن أيب موسى أنه كتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. الوادعي أمه أمضوها على ما قال
تلك الرباذين فما قارب العتاق منها : يا أمري املؤمنني يف سهامها؟ فكتبوجدنا يف العراق خيال عراضا دكا فما ترى 
وروي بإسناده عن مكحول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى الفرس ، فاجعل له سهما واحدا وألغ ما سوى ذلك



  .العريب سهمني وأعطى اهلجني سهما
  ملا" فرسني وإن كان مع الرجل فرسان أسهم هلما وال يسهم ألكثر من: "مسألة

  ـــــــ
  .٥٧حديث رقم : ومسلم يف اجلهاد. ٢٨٦٣حديث رقم : رواه البخاري يف اجلهاد - ١
  .٨اآلية : سورة النحل - ٢

  .وال يسهم لدابة غري اخليل
  فصل

  وما تركه الكفار فزعا وهربوا مل يوجف عليه خبيل وال ركاب أو أخذ منهم
  ـــــــ
 عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان ال يسهم للرجل فوق فرسني وإن كان أن رسول اهللا صلى اهللا: روى األوزاعي

وعن أزهر بن عبد اهللا أن عمر كتب إىل أيب عبيدة أن أسهم للفرس سهمني وللفرسني أربعة ، معه عشرة أفراس
ثاين روامها سعيد يف سننه؛ وألن به إىل ال، ولصاحبها سهم فذلك مخسة أسهم وما كان فوق الفرسني فهي جنائب

  .حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ومينعه القتال عليه فيسهم له كاألول خبالف الثالث
وعنه إذا غزا على بعري وهو ال يقدر على غريه أسهم ، كاجلمل والبغل واحلمار" وال يسهم لدابة غري اخليل: "مسألة

فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه {: ولقوله سبحانه وعنه يسهم للبعري سهم ومل يشترط عجز صاحبه عن غريه، له ولبعريه سهمان
والركاب اإلبل؛ وألنه حيوان جيوز املسابقة عليه فيسهم له كالفرس واختار أبو اخلطاب ، ١} ِمْن َخْيلٍ َوال رِكَابٍ

 أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعري فله: قال ابن املنذر. أنه ال يسهم له وهو قول أكثرهم
سهم راجل ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يسهم لغري اخليل وقد كان معه يوم بدر سبعون بعريا ومل ختل غزاة من 

ولو أسهم هلا لنقل ذلك؛ ، غزواته صلى اهللا عليه وسلم من األبعرة بل كانت غالب دواهبم فلم ينقل أنه أسهم هلا
فأما ما عدا هذا من البغال واحلمري والفيلة فال يسهم . كالبغلوألنه ال يتمكن صاحبه من الكر والفر فلم يسهم له 

  .وإن عظم غناؤها وقامت مقام اخليل؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يسهم هلا، له بغري خالف
وما تركه الكفار فزعا وهربوا مل يوجف عليه خبيل وال ركاب أو أخذ منهم بغري قتال فهو يفء يصرف يف : "مسألة

والفيء هو الراجع للمسلمني من مال الكفار يقال فاء الفيء إذا رجع حنو املشرق واإلجياف أصله " ملسلمنيمصاحل ا
ما قطعتم واديا وال } فََما أَْوجَفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوال رِكَابٍ{: قال قتادة. التحريك واملراد ها هنا احلركة يف السري

، ضري أطعمها اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم فيصرف ذلك يف مصاحل املسلمنيسرمت إليها إمنا كانت حوائط بين الن
وَاللَُّه َعِليٌم {حىت بلغ } إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء وَالَْمَساكِنيِ{: وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قرأ قوله تعاىل

َواْبنَ {حىت بلغ } غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَّسُولَِواْعلَُموا أَنََّما {: مث قرأ، هذه هلؤالء: مث قال}، َحكِيٌم
َوالَِّذيَن َجاءُوا ِمْن {حىت بلغ } َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى{: هذه هلؤالء مث قرأ: مث قال}، السَّبِيلِ
  ولئن عشت ليأتني الراعي وهو يسري، امةهذه استوعبت املسلمني ع: مث قال}، َبْعدِِهْم

  ـــــــ
  .٦اآلية : سورة احلشر - ١



ومن وجد كافرا ضاال عن الطريق أو غريه يف دار اإلسالم فأخذه ، بغري قتال فهو يفء يصرف يف مصاحل املسلمني
  د اخلمسوإن دخل قوم ال منعة هلم أرض احلرب متلصصني بغري إذن اإلمام فما أخذوه فهو هلم بع، فهو له

  ـــــــ
واختلفت الرواية عن أمحد يف الفيء هل خيمس أو ال؟ فروي عنه أنه خيمس . نصيبه فيها ومل يعرق فيها جبينه

} َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى{: وعنه ال خيمس وهو قول عامتهم؛ ألن اهللا سبحانه قال، اختارها اخلرقي
هذه استوعبت : فجعله كله هلم ومل يذكر مخسا وملا قرأها عمر قال، ١} ِذيَن َجاءُوا ِمْن َبْعِدِهْمَوالَّ{: إىل قوله

َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى {: املسلمني ووجه األوىل قوله سبحانه
وجاءت األخبار عن عمر ، وظاهر هذا أن مجيعه هلؤالء األصناف وهم أهل اخلمس}،  َواْبنِ السَّبِيلَِوالَْمَساِكنيِ

ويف إجياب ، وغريه دالة على اشتراك مجيع املسلمني فيه فوجب اجلمع بينهما كيال تتناقض اآلية واألخبار وتتعارض
ره مصروف إىل من يف احلرب كالغنيمة وألنه مال اخلمس فيه مجع بينهما وتوفيق فإن مخسه ملن مسي يف اآلية وسائ

  .مشترك مظهور عليه فوجب أن خيمس كالغنيمة والركاز
يف إحدى الروايتني ألنه وجده " ومن وجد كافرا ضاال عن الطريق أو غريه يف دار اإلسالم فأخذه فهو له: "مسألة

؛ ألنه مل يوجف عليه وهو من مال الكفار فأشبه يف دار اإلسالم فأشبه املباحات والصيد واللقطة واألخرى يكون فيئا
  .ما لو أخذ من دراهم

ويف " وإن دخل قوم ال منعة هلم أرض احلرب متلصصني بغري إذن اإلمام فما أخذوه فهو هلم بعد اخلمس: "مسألة
قول إحداهن أن غنيمتهم كغنيمة غريهم خيمسها اإلمام ويقسم الباقي بينهم وهو : هذه املسألة ثالث روايات

وبالقياس على ما إذا دخلوا بإذن اإلمام ، ٢} َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه{: أكثرهم لقوله تعاىل
والثانية هو هلم من غري أن خيمس وهو قول أيب حنيفة ألنه اكتساب مباح من غري جهاد أشبه االحتطاب فإن اجلهاد 

أنه يفء ال حق هلم : والثالثة. فأما هذا فتلصص وسرقة وجمرد اكتساب، مام أو من طائفة هلم منعةإمنا يكون بإذن اإل
ملا نقل عمر بن عبد العزيز اجليش الذي : قال األوزاعي. فيه ألهنم عصاة بفعلهم فلم يكن هلم فيه حق واألوىل أوىل

انوا خداما هلم فخرجوا يوما إىل عيد هلم كانوا مع مسلمة كسر مركب بعضهم فأخذ املشركون ناسا من القبط فك
وخلفوا القبط يف مركبهم وشرب اآلخرون فرفع القبط القلع ويف املركب متاع اآلخرين وسالحهم فلم يضعوا 

نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إال : قلعهم حىت أتوا بريوت فكتب يف ذلك إىل عمر بن عبد العزيز فكتب عمر
  .م وكذا إن كانت الطائفة ذات منعة يف إحدى الروايتني ويف األخرى ال شيء هلمرواه سعيد واألثر، اخلمس

  ـــــــ
  .٧اآلية : سورة احلشر - ١
  .٤١اآلية : سورة األنفال - ٢

  باب األمان
قد أجرتك أو أمنتك أو ال بأس عليك وحنو هذا فقد أمنه ويصح األمان من كل مسلم عاقل خمتار : ومن قال حلريب
  عبدا رجال كان أو امرأة لقولحرا كان أو 

  ـــــــ
  باب األمان



وذلك أن من أعطى األمان حرم قتله " قد أجرتك أو أمنتك أو ال بأس عليك وحنو هذا فقد أمنه: ومن قال حلريب"
َوإِنْ أََحٌد ِمَن {: لقوله سبحانه، أمنتك وأجرتك: وماله والتعرض له فأما صفة األمان فالذي ورد به الشرع لفظتان

قد أجرنا من أجرت وأمنا من : "وقال عليه السالم ألم هانئ، ١} لُْمْشرِِكَني اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرُه حَتَّى َيْسَمَع كَالَم اللَِّها
فقد روي أن عمر ، ويف معىن ذلك ال ختف وال بأس عليك، "من دخل دار أيب سفيان فهو آمن: "وقال. ٢" أمنت

ليس لك إىل ذلك سبيل قد : فقال أنس، عليك تكلم فلما تكلم أمر عمر بقتله ال بأس: رضي اهللا عنه قال للهرمزان
إذا قلتم ال بأس أو ال تذهل أو مترس فقد أمنتموهم فإن اهللا : وقال عمر، رواه سعيد وغريه، أمنته فدرأ عنه القتل

فأما إن . نعلم فيه خالفا وهذا كله ال، إذا قال الرجل للرجل ال ختف أو مترس فقد أمنه: ويف رواية، يعلم األلسنة
وحيتمل أنه ، هو أمان؛ ألن الكافر يعتقده أمانا فكان أمانا كقوله أمنتك: فقال أصحابنا، قال له قف أو ألق سالحك

  .ليس بأمان ألن لفظه ال يشعر به وهو يستعمل لإلرهاب والتخويف فأشبه ما لو قال ألقتلنك
وهو قول أكثرهم ، "حرا كان أو عبدا"ذكرا كان أو أنثى " خمتار عاقل"بالغ " ويصح األمان من كل مسلم: "مسألة

ال جيوز أمان العبد إال أن يكون مأذونا له؛ ألنه ال جيب عليه : وقال أبو حنيفة. وروي ذلك عن عمر رضي اهللا عنه
ولنا ما  ،اجلهاد فال يصح أمانه كالصيب؛ وألنه جملوب من دار احلرب فال يؤمن أن ينظر هلم يف تقدمي مصلحتهم

ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة : "روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
العبد املسلم رجل من : وقال عمر. رواه البخاري. ٣" اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال

ه مسلم مكلف أشبه احلر وأما التهمة فتبطل مبا لو أذن له يف القتال فإنه رواه سعيد؛ وألن. املسلمني ذمته ذمتهم
يصح أمانه رواية : وأما املرأة فيجوز أماهنا يف قوهلم مجيعا وأما الصيب املميز ففيه روايتان قال أبو بكر، يصح أمانه
  واحدة ألنه

  ـــــــ
  .٦اآلية : سورة التوبة - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .سبق خترجيه - ٣

ويصح أمان آحاد الرعية ، "املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وأمان اإلمام جلميع الكفار ومن دخل دارهم بأماهنم فقد ، وأمان األمري للبلد الذي أقيم بإزائه، للجماعة اليسرية

ماال معلوما لزمه الوفاء هلم فإن شرطوا عليه أن يعود  أمنهم من نفسه وإن خلوا أسريا منا بشرط أن يبعث إليهم
  إليهم إن

  ـــــــ
  .مسلم مميز فأشبه البالغ ومحل رواية املنع على من مل يعقل وفارق اجملنون فإنه ال متييز له

بن كالواحد والعشرة والقافلة واحلصن الصغري؛ ملا روى فضيل " ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسرية: "مسألة
جهز عمر بن اخلطاب جيشا فكنت فيهم فحضرنا موضعا فرأينا أنا سنفتحها اليوم فجعلنا نقبل : يزيد الرقاشي قال

ونروح فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه فكتب هلم األمان يف صحيفة وشدها على سهم ورمى هبا إليهم فأخذوها 
فإذا صح من العبد ، رواه سعيد، لمني ذمته ذمتهمالعبد املسلم رجل من املس: وخرجوا فكتب بذلك إىل عمر فقال

ألهل بلدة ورستاق ومجع كثري ألن ذلك يفضي إىل تعطيل اجلهاد واالفتئات ] أمان الواحد[فاحلر أوىل وال يصح 
أمان اإلمام جلميع "يصح " و"؛ ألنه نائب اإلمام فيه "أمان األمري للبلد الذي أقيم بإزائه"يصح " و"، على اإلمام



  .ألنه متويل ذلك يفعل ما يرى فيه املصلحة" رالكفا
ألهنم إمنا أعطوه األمان مشروطا بأمنه إياهم من نفسه وترك " ومن دخل دارهم بأماهنم فقد أمنهم من نفسه: "مسألة

املؤمنون : "وقد قال عليه السالم، خيانتهم وإن مل يكن ذلك مذكورا فهو معلوم يف املعىن وال يصلح يف ديننا الغدر
  .١" د شروطهمعن

َوأَْوفُوا {: ؛ به ألن اهللا سبحانه قال"وإن خلوا أسريا منا بشرط أن يبعث إليهم ماال معلوما لزمه الوفاء هلم: "مسألة
: ؛ وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صاحل أهل احلديبية على رد من جاءه فوىف هلم وقال٢} بَِعْهِد اللَِّه إِذَا َعاَهدُْتْم

وألن يف الوفاء مصلحة لألسارى ويف منعه مفسدة يف حقهم ألهنم ال يأمنون بعده ".  ديننا الغدرإنا ال يصلح يف"
  .أسريا واحلاجة داعية إىل ذلك فلزم الوفاء به كما يلزم الوفاء بعقد اهلدنة

 عليه العود يف إحدى الروايتني؛ ألن النيب صلى اهللا" فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه: "مسألة
، "إنا ال يصلح يف ديننا الغدر: "وسلم عاهد أهل احلديبية على رد من جاء مسلما فرد أبا جندل وأبا بصري وقال

ال يرجع ألن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط كما لو كان امرأة وكما لو شرط شرب : والرواية األخرى
  اخلمر أو قتل مسلم
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .٩١اآلية : ة النحلسور - ٢

  .عجز لزمه الوفاء هلم إال أن تكون امرأة فال ترجع إليهم
  فصل

  وال جيوز عقدها إال من، وجتوز مهادنة الكفار إذا رأى اإلمام املصلحة فيها
  ـــــــ

 ألن يف رجوعها إليهم تسليطا هلم على وطئها حراما وقد منع اهللا" إال أن تكون امرأة فال ترجع إليهم: "مسألة
، رواه أبو داود وغريه، ورسوله رد النساء إىل كفار قريش بعد صلحه على ردهن يف قصة احلديبية وهي مشهورة

  .١} فَال تَْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ{: فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم اهللا أن يردوهن بقوله: وفيها
  فصل
ومعناها أن يعقد ألهل احلرب عقدا على ترك القتال  "وجتوز مهادنة الكفار إذا رأى اإلمام املصلحة فيها: "مسألة

بَََراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ {: وذلك جائز لقول اهللا سبحانه، مدة بعوض وغري عوض ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة
وروى مروان ومسور بن خمرمة ، ٣} لَهَا َوإِنْ جََنحُوا ِللسَّلْمِ فَاْجَنْح{: وقال، ٢} إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِكَِني

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صاحل سهيل بن عمرو باحلديبية على وضع القتال عشر سنني وال جيوز إال النظر 
للمسلمني إما أن يكون باملسلمني ضعف عن قتاهلم وإما أن يطمع يف إسالمهم هبدنتهم أو يف أدائهم اجلزية 

ظاهر : قال القاضي. ال تتقدر مبدة بل هي على ما يرى اإلمام من املصلحة يف قلتها وكثرهتاوالتزامهم أحكام امللة و
فَاقُْتلُوا {: كالم أمحد أهنا ال جتوز أكثر من عشر سنني وهي اختيار أيب بكر ومذهب الشافعي؛ ألن قوله سبحانه

النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل احلديبية على عام خص منه مدة العشر بصلح ، ٤} الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم
ووجه األول أنه عقد جيوز يف العشر فجاز فيما زاد كمدة ، عشر ففي ما زاد عليها يبقى على مقتضى العموم

اإلجازة والعام خمصوص يف العشر ملعىن هو موجود فيما زاد عليها وهو أن املصلحة قد تكون يف الصلح أكثر منها 



وإن قلنا يتقدر ، نا جبوازه يف الزيادة مل جيز مطلقا من غري تقدير ألنه يفضي إىل ترك اجلهاد بالكليةفإن قل، يف احلرب
  .بالعشر فعقد على أكثر من ذلك فسد يف الزيادة وكان يف العشر على وجهني مبنيني على تفريق الصفقة

مام وما يراه من املصلحة على ما قدمنا؛ ألن ذلك يتعلق بنظر اإل" وال جيوز عقدها إال من اإلمام أو نائبه: "مسألة
وألن عقد اهلدنة يكون مع مجلة من الكفار وليس ألحد من املسلمني إعطاء األمان ألكثر من القافلة ألن يف جتويز 

  ذلك افتئاتا على اإلمام أو نائبه يف
  ـــــــ

  .٢٧٦٥حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد - ١
  .١اآلية : سورة التوبة - ٢
  .٦١اآلية : سورة األنفال - ٣
  .٥اآلية : سورة التوبة - ٤

وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم وإن ، اإلمام أو نائبه وعليه محايتهم من املسلمني دون أهل احلرب
وجتب اهلجرة على من مل يقدر على إظهار دينه يف دار احلرب وتستحب ملن ، سباهم كفار آخرون مل جيز لنا شراؤهم

  قدر على
  ـــــــ

تلك الناحية وتعطيل اجلهاد بالكلية فإن هادهنم غري اإلمام أو نائبه مل يصح فإن دخل بعض الكفار الذين هادهنم دار 
اإلسالم كان آمنا؛ ألنه دخل معتقدا أنه دخل بأمان ويرد إىل دار احلرب وال يقر يف دار اإلسالم ألن األمان مل 

  .يصح
؛ ألنه أمنهم ممن هو يف قبضته وحتت يده ومن أتلف من "ن املسلمني دون أهل احلربوعليه محايتهم م: "مسألة

املسلمني أو أهل الذمة عليهم شيئا أو قتل منهم أحدا فعليه ضمانه وال يلزم اإلمام محايتهم من أهل احلرب وال محاية 
  .بعضهم من بعض ألن اهلدنة التزام الكف عنهم فقط

َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَانْبِذْ {: لقوله تعاىل" إليهم عهدهم"جاز أن ينبذ " منهموإن خاف نقض العهد : "مسألة
وال يكفي أن يقع ، يعين أعلمهم حىت تصري أنت وهم سواء يف العلم} ، إِلَيْهِْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الَْخاِئنَِني
  .ن أمارة تدل على ما خافهيف قلبه خوف منهم حىت يكون ذلك ع

؛ ألهنم يف عهد منه فال جيوز أن ميلك ما سيب منهم كأهل "وإن سباهم كفار آخرون مل جيز لنا شراؤهم: "مسألة
الذمة وحيتمل أن جيوز ذلك ألنه ال جيب عليه أن يدفعه عنهم فال يلزمه رد ما استنقذه منهم كما لو أعان أهل 

  .احلرب على أهل احلرب
قال اهللا ". جتب اهلجرة على من مل يقدر على إظهار دينه يف دار احلرب وتستحب ملن قدر على ذلكو: "مسألة
أَْرضِ قَالُوا أَلَْم َتكُْن إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهمُ الَْمالِئكَةُ ظَالِِمي أَنْفُسِهِْم قَالُوا فِيَم كُْنُتْم قَالُوا كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني ِفي الْ{: سبحانه

ال : "وقال عليه السالم، ؛ وألن حكم اهلجرة باق إىل يوم القيامة ال تنقطع١} ُض اللَِّه وَاِسَعةً فَُتهَاجُِروا ِفيهَاأَْر
وعن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، رواه سعيد وغريه، "تنقطع اهلجرة ما كان اجلهاد

فأما . ٢أخرجه أبو داود، " تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهباال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة وال: "يقول
وال هجرة من بلد بعد ، رواه سعيد فمعناه ال هجرة من مكة بعد فتحها، ٣" ال هجرة بعد الفتح: "قوله عليه السالم

الم فال هجرة منه فتحه؛ ألن اهلجرة اخلروج من دار الكفر إىل دار اإلسالم وبعد الفتح صار البلد املفتوح دار إس



  أال ترى أن النيب، إذا
  ـــــــ

  .٩٧اآلية : سورة النساء - ١
  .٢٤٧٩حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلهاد - ٢
  .سبق خترجيه٣

  .وال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار إال من بلد بعد فتحه، ذلك
  ـــــــ

إنه ال دين : فإن صفوان بن أمية قيل له بعد الفتح صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك ملن أراد اهلجرة من مكة بعد فتحها
قيل إنه ال دين ملن مل : ؟ قال"ما جاء بك أبا وهب: "ملن مل يهاجر فأتى املدينة فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

 يعين من". ارجع أبا وهب إىل أباطح مكة أقروا على مساكنكم فقد انقطعت اهلجرة ولكن جهاد ونية: "قال، يهاجر
أحدها من جتب عليه وهو من ال ميكنه إظهار دينه وال عذر : إذا ثبت هذا فالناس يف اهلجرة على ثالثة أضرب، مكة

وألن القيام بواجب الدين }، إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ{: له من مرض وال عجز عن اهلجرة فهذا جتب عليه لآلية
: الثاين. ا ال يتمكن من الواجب إال به فهو واجب لكونه من ضرورة الواجبواجب وال يتمكن منه إال باهلجرة وم

من تستحب له اهلجرة وهو من يتمكن من إظهار دينه يف دار احلرب والقيام بواجبه إما لقوة عشريته أو غري ذلك 
ختالطا هبم ورؤية فهذا ال جتب عليه إلمكان إقامة واجب دينه وتستحب له؛ ألن يف إقامته عندهم تكثريا لعددهم وا

من تسقط عنه اهلجرة وهو من يعجز عنها إما ملرض أو إكراه على اإلقامة أو ضعف فهذا ال : الثالث. املنكر بينهم
 إِلَّا الُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْداِن ال َيْستَِطيُعونَ ِحيلَةً{: جتب عليه وال يوصف باستحباب لقوله سبحانه

  .١} َوال َيهَْتُدونَ َسبِيالً فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعنُْهْم َوكَانَ اللَُّه َعفُّواً غَفُوراً
  .ملا سبق" وال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار إال من بلد بعد فتحه: "مسألة

  ـــــــ
  .٩٨اآلية : سورة النساء - ١

  باب اجلزية
  ل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارىوال تؤخذ اجلزية إال من أه

  ـــــــ
  باب اجلزية

وال تؤخذ اجلزية إال من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان باإلجنيل واجملوس إذا "
قَاِتلُوا {: ه سبحانهواألصل يف اجلزية الكتاب والسنة واإلمجاع أما الكتاب فقول، "التزموا أداء اجلزية وأحكام امللة

وأما السنة فروى }، حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ{إىل قوله } الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ الْآخِرِ
ا اهللا وحده أو تؤدوا أمرنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم أن نقاتلكم حىت تعبدو: املغرية أنه قال جلند كسرى يوم هناوند

وأمجع املسلمون على جواز أخذ اجلزية يف اجلملة واشتقاقها من جزى جيزي إذا قضى . ١أخرجه البخاري، اجلزية
  جزيت ديين إذا قضيته وقال اهللا: تقول العرب



  ـــــــ
  .٣١٥٩حديث رقم : رواه البخاري يف اجلزية - ١

  ومىت طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتاهلم، جلزية وأحكام امللةومن دان باإلجنيل واجملوس إذا التزموا أداء ا
  ـــــــ

أهل : أي ال تقضي والذين تقبل منهم اجلزية صنفان، ١} وَاتَّقُوا َيْوماً ال َتْجزِي َنفٌْس َعْن َنفْسٍ َشْيئاً{: سبحانه
وإمنا ، رة يدينون بالتوراةالكتاب ومن له شبهة كتاب فأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دان بدينهم كالسام

خالفوا اليهود يف فروع دينهم وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية وامللكية واإلفرنج والروم واألرمن 
قال . ممن دان باإلجنيل وانتسب إىل عيسى فجميعهم من أهل اإلجنيل وإن اختلفت فروعهم والصابئون، وغريهم
: وروي عن عمر أهنم يسبتون وقال جماهد،  أهنم يسبتون فهم من اليهودبلغين: وقال، هم جنس من النصارى: أمحد

كان هلم كتاب فرفع وقد أخذ رسول : قال الشافعي. هم بني اليهود والنصارى وأما من هلم شبهة كتاب كاجملوس
عمر أخذ ومل يكن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم اجلزية وروى البخاري بإسناده عن جبالة قال

، ٢اجلزية من جموس حىت حدثه عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ اجلزية من جموس هجر
إذا ثبت هذا فإن أهل العلم من احلجاز والعراق والشام ومصر وغريهم أمجعوا على أخذ اجلزية من أهل الكتاب 

  .اء الراشدون مث جرت به السنة إىل يومنا هذاواجملوس مع ما فيه من اآلثار الصحيحة وعمل هبا اخللف
وإمنا تقبل منهم اجلزية إذا كانوا مقيمني على ما عاهدوا عليه من بذل اجلزية والتزام أحكام امللة فإن نقضوا : مسألة

العهد مبخالفة شيء من ذلك صاروا حربا لزوال عهدهم ومل تؤخذ منهم جزية بعد ذلك وال جيوز عقد الذمة إال 
َحتَّى {: أن يلتزموا أحكام اإلسالم لقوله سبحانه: والثاين، أحدمها أن جتعل عليهم جزية يف كل حول: بشرطني

  .وإمنا حيصل الصغار بذلك، ٣} ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهمْ َصاِغُرونَ
 ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ الْآِخرِ َوال قَاِتلُوا الَِّذيَن ال{: لقوله تعاىل" ومىت طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتاهلم: "مسألة

فجعل إعطاء اجلزية غاية }، حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ{إىل قوله } ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه
حىت يلتزموا إعطاءها فال يعترب حقيقة اإلعطاء : يعين}، يَةََحتَّى ُيْعطُوا الْجِْز{: لقتاهلم فمىت بذلوها مل جيز قتاهلم وقوله

  .معناه التزموا ذلك باإلمجاع كذا ها هنا، ٤} فَإِنْ َتابُوا َوأَقَامُوا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ{: كقوله تعاىل
  ـــــــ

  .٤٨اآلية : سورة البقرة - ١
  .٣١٥٧، ٣١٥٦حديث رقم : رواه البخاري يف اجلزية - ٢
  .٢٩اآلية : سورة التوبة - ٣
  .٥اآلية : سورة التوبة - ٤

وتؤخذ اجلزية يف رأس كل حول من املوسر مثانية وأربعون درمها ومن املتوسط أربعة وعشرون درمها ومن دونه اثنا 
  ،وال جزية على صيب وال امرأة وال شيخ فان وال زمن وال أعمى وال عبد وال فقري عاجز عنها، عشر درمها
  ـــــــ

  .ألنه مال يتكرر بتكرر احلول فال جتب إال بأوله كالزكاة والدية" وتؤخذ اجلزية يف رأس كل حول: "مسألة
؛ "من املوسر مثانية وأربعون درمها ومن املتوسط أربعة وعشرون درمها ومن دونه اثنا عشر درمها"وتؤخذ : مسألة



وعنه ، أن اجلزية مقدرة مبقدار ال يزيد وال ينقصوقد روي عن أمحد ، ألن عمر رضي اهللا عنه أخذها منهم كذلك
العمل يف قول أيب : قال اخلالل. أهنا غري مقدرة منهم كذلك بل ذلك مردود إىل اجتهاد اإلمام يف الزيادة والنقصان

رواه عنه أصحابه يف عشرة مواضع . عبد اهللا على ما رواه اجلماعة فإنه ال بأس لإلمام أن يزيد يف ذلك وينقص
خذ من كل حامل : "قر قوله على ذلك ودليله أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال لهفاست

رواه ، النصف يف صفر والنصف يف رجب: وصاحل أهل جنران على ألفي حلة، ١رواه أبو داود، "دينارا ومل يفصل
ون درمها واملتوسط أربعة وعشرون درمها الغين مثانية وأربع: وعمر جعل أهل اجلزية ثالث طبقات. ٢أبو داود

وعنه أن أقلها مقدر بدينار وأعالها غري مقدر وهو اختيار ، والفقري اثنا عشر درمها؛ وألهنا عوض فلم تقدر كاألجرة
أيب بكر فتجوز الزيادة وال جيوز النقصان؛ ألن عمر زاد على ما فرض النيب صلى اهللا عليه وسلم على أهل اليمن ومل 

نه ووجه الرواية األوىل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فرضها مقدرة وعمر فرضها مقدرة وكان ذلك مبشهد ينقص م
  .من الصحابة فكان إمجاعا

ال نعلم بني " وال جزية على صيب وال امرأة وال شيخ فان وال زمن وال أعمى وال عبد وال فقري عاجز عنها: "مسألة
وقد دل عليه . جتب على الرجل العاقل وال جتب على صيب وال جمنون وال امرأة أهل العلم خالفا يف أن اجلزية إمنا

وكتب عمر إىل أمراء األجناد أن أضربوا اجلزية ، ٣" خذ من كل حامل دينارا: "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ
عيد؛ وألن اجلزية تؤخذ رواه س، وال تضربوها على النساء والصبيان وال تضربوها إال على من جرت عليه املواسي

وال جتب على عبد ألن ، حلقن الدم وهؤالء حمقونون بدوهنا وكذلك الشيخ والزمن واألعمى ال جزية عليهم لذلك
ما جيب على العبد إمنا يؤديه سيده فيؤدي إىل إجياب اجلزية على املسلم وهذا جممع عليه وكذلك إن كان السيد 

  :قال ابن املنذر. ذميا
  ـــــــ

  .٣٠٣٨حديث رقم : رواه أبو داود يف اخلراج واإلمارة - ١
  .٣٠٤١حديث رقم : املصدر عاليه ٢
  .سبق خترجيه - ٣

  ومن أسلم بعد وجوهبا سقطت عنه وإن مات أخذت من تركته ومن اجتر منهم
  ـــــــ

عليه وسلم أنه ووجهه ما روي عن النيب صلى اهللا ، أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أنه ال جزية على العبد
وعن ابن عمر مثله؛ وألنه مال فلم جتب عليه اجلزية كسائر احليوانات وألنه حمقون الدم ". ال جزية على العبد: "قال

ال تشتروا : وعنه جتب عليه اجلزية يؤديها سيده ملا روي أن عمر رضي اهللا عنه قال، فال جتب عليه اجلزية كالصبيان
أيديهم؛ ألهنم أهل خراج يبيع بعضهم على بعض وال يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ من رقيق أهل الذمة وال مما يف 

أراد عمر أن يوفر اجلزية ألن املسلم إذا اشتراه سقط عنه إذا ما : وروي حنوه عن علي قال أمحد، أنقذه اهللا منه
عليه اجلزية يؤخذ منه والذمي يؤدى عنه وعن مملوكه خراج مجامجهم وألنه ذكر مكلف قوي مكتسب فوجبت 

  .كاحلر
وهذا عاجز عنها وألن }، الََ ُيكَلُِّف اللَُّه نَفْساً إِلَّا ُوْسعََها{: لقوله سبحانه" فقري عاجز عنها"جتب على " وال: "مسألة

عمر جعل اجلزية على طبقات أدناها على الفقري املعتمل فدل على أن غري املعتمل ال شيء عليه وألنه مال جيب 
  . يلزم الفقري كالزكاة والعقلحبلول احلول فال



، ١} قُلْ لِلَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َينَْتُهوا ُيغْفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف{: لقوله سبحانه" ومن أسلم بعد وجوهبا سقطت عنه: "مسألة
وقد : رواه اخلالل قال أمحد، "ليس على املسلم جزية: "وروى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ال ينبغي للمسلم أن يؤدي : "وعنه عليه السالم، إن أخذها يف كفه مث أسلم ردها عليه: روي عن عمر أنه قال
إن يف : إن يف اإلسالم معاذا فقال عمر: وروي أن ذميا أسلم فطولب باجلزية وقيل إمنا أسلمت تعوذا قال، "اجلزية

بيد بنحو من هذا املعىن وألن اجلزية صغار فال تؤخذ منه كما رواه أبو ع، ال تؤخذ منه اجلزية: اإلسالم معاذا وكتب
  .لو أسلم قبل احللول وألهنا عقوبة بسبب الكفر فيسقطها اإلسالم كالقتل وهبذا فارق سائر الديون

يعين ميوت على كفره فال تسقط عنه يف ظاهر كالم أمحد رمحه اهللا وحكى " وإن مات أخذت من تركته: " مسألة
ولنا أهنا دين وجب عليه يف ، تسقط باملوت؛ ألهنا عقوبة فتسقط باملوت كاحلدود: ن القاضي أنه قالأبو اخلطاب ع

  .حياته فلم يسقط بعد املوت كديون اآلدميني واحلد يسقط بفوات حمله وتعذر استيفائه خبالف اجلزية
عمر رضي اهللا عنه وصحت اشتهر هذا عن " ومن اجتر منهم إىل غري بلده مث عاد أخذ منه نصف العشر: "مسألة

  إمنا العشور على اليهود: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، الرواية عنه بت
  ـــــــ

  .٣٨اآلية : سورة األنفال - ١

وإن دخل إلينا تاجر حريب أخذ منه العشر ومن نقض العهد بامتناعه من ، إىل غري بلده مث عاد أخذ منه نصف العشر
  لة أو قتال املسلمنيالتزام اجلزية وأحكام امل

  ـــــــ
بعثين أنس : وروى اإلمام أمحد عن أنس بن سريين قال. ١رواه أبو داود". والنصارى وليس على املسلمني عشور

أما ترضى أن أجعلك على ما جعلين عليه : تبعثين إىل العشور من بني عمالك؟ فقال: بن مالك إىل العشور فقلت
 أن آخذ من املسلمني ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وهذا كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمرين

وروى أبو عبيد يف األموال أن عمر بعث عثمان بن حنيف إىل الكوفة فجعل على أهل الذمة يف أمواهلم ، بالعراق
ذكرناه حجة  ال يؤخذ من أهل الذمة إال اجلزية وما: وقال الشافعي، اليت خيتلفون فيها يف كل عشرين درمها درمها

  .واهللا أعلم، عليه
ال يؤخذ منهم شيء إال أن يكونوا يأخذون منا : قال أبو حنيفة". وإن دخل إلينا تاجر حريب أخذ منه العشر: "مسألة

ولنا أن عمر رضي اهللا عنه أخذ منهم العشر واشتهر ذلك بني الصحابة وعمل به اخللفاء ، شيئا فيؤخذ منهم مثله
 يعشر يف السنة إال مرة ألنه حق يؤخذ من التجارة فال يؤخذ يف السنة إال مرة كالزكاة وأهل وال، بعده فكان إمجاعا

  .الذمة كذلك
ومن نقض العهد بامتناعه من التزام اجلزية وأحكام امللة أو قتال املسلمني وحنوه أو اهلرب إىل دار احلرب : "مسألة

وإن حنن غرينا : فيه شرائط أهل الذمة على أنفسهم ؛ ألن يف كتاب عبد الرمحن ابن غنم الذي"حل دمه وماله
وخالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا اآلمان عليه فال ذمة لنا وقد حل لكم منا ما حيل من أهل املعاندة والشقاق 

ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده فظاهره أنه مىت نقض شيئا من ذلك انتقض عهده وحل : فزاد عليهم عمر
وهو ظاهر كالم اخلرقي؛ وألنه عقد بشرط فمىت مل يوجد الشرط زال حكم العقد كما لو امتنع من التزام  دمه وماله

األحكام فإنه إذا امتنع منها وقد حكم هبا حاكم أو من ترك اجلزية انتقض عهده من غري خالف يف املذهب ويف 
ان ال يقتضي ذلك فإذا فعلوه نقضوا األمان؛ معنامها قتاهلم للمسلمني منفردين أو مع أهل احلرب؛ ألن إطالق األم



ألهنم إذا قاتلوا لزمنا قتاهلم وذلك ضد األمان وبقية الشروط يف بعضها روايتان ويف بعضها ال ينتقض عهدهم 
وقد روي أن ، مبخالفتها حبال؛ ألنه ال ضرر فيها على مسلم وال ينايف عقد الذمة سواء شرط عليهم أو مل يشرط

ما على هذا صاحلناكم وأمر به : ه رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقالعمر رضي اهللا عن
  ال ينتقض: وقال أبو حنيفة، فصلب يف بيت املقدس؛ وألن فيه ضررا على املسلمني فأشبه االمتناع من بذل اجلزية

  ـــــــ
  .٣٠٤٨حديث رقم : رواه أبو داود يف اجلزية - ١

وال ينتقض عهد نسائه وأوالده بنقضه إال أن يذهب هبم إىل دار ، إىل دار احلرب حل دمه ومالهوحنوه أو اهلرب 
  احلرب

  ـــــــ
  .العهد إال باالمتناع من اإلمام على وجه يتعذر به أخذ اجلزية منهم وما ذكرناه من حديث عمر حجة عليه

ومن هرب من ذمتنا إىل دار احلرب ناقضا : ؛ قال اخلرقي"ومن هرب منهم إىل دار احلرب حل دمه وماله: "مسألة
ومىت قدر عليه ، للعهد عاد حربيا؛ ألنه إذا فعل ذلك صار حكمه حكم أهل احلرب وحل دمه وماله كأهل احلرب

  .أبيح قتله وأسره وأخذ ماله كأهل احلرب سواء
ا مل ينتقض عهدهم ألن وإمن، "وال ينتقض عهد نسائه وأوالده بنقضه إال أن يذهب هبم إىل دار احلرب: "مسألة

وال حيل سبيهم وال التعرض هلم يف املعىن فإن كانت ذريته ، النقض إمنا وجد منه ومل يوجد منهم فيبقون على العهد
  .معه مل تستربئ ألن النقض إمنا وجد منه دوهنم

  كتاب القضاء
  مدخل

...  
  كتاب القضاء

وجيب على من يصلح له إذا طلب منه ومل يوجد غريه وهو فرض كفاية يلزم اإلمام نصب من يكتفي به يف القضاء 
  اإلجابة إليه وإن وجد غريه فاألفضل تركه

  ـــــــ
  كتاب القضاء

ودليل أنه فرض كفاية أن أمر الناس ال " وهو فرض كفاية يلزم اإلمام نصب من يكتفي به يف القضاء: "مسألة
ال بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس؟ وإمنا : دقال أمح. يستقيم بدونه فكان واجبا عليهم كاجلهاد واإلمامة

  .ينصبه اإلمام ألن أمره إليه وهو نائب عنه
: والناس يف القضاء على ثالثة أضرب" وجيب على من يصلح له إذا طلب منه ومل يوجد غريه اإلجابة إليه: "مسألة

ض كفاية ال يقدر على القيام به غريه منهم من جيب عليه وهو من يصلح له وال يوجد سواه فيتعني عليه؛ ألنه فر
هل يأمث القاضي إذا مل يوجد : فتعني عليه كغسل امليت وتكفينه وقد نقل عن أمحد ما يدل على أنه ال يتعني فإنه سئل

ال يأمث فيحتمل أن حيمل على ظاهره يف أنه ال جيب عليه ملا فيه من اخلطر وحيتمل أن حيمل على ما إذا مل : غريه؟ قال



ال بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس؟ واألمر : القيام بالواجب لظلم السلطان أو غريه فإن أمحد قال ميكنه
من جيوز له وال جيب عليه وهو أن يكون من أهل العدالة واالجتهاد ويوجد غريه مثله : والضرب الثاين. على ما قال

الم أمحد أنه ال يستحب له الدخول فيه فيكون األفضل فله أن يلي القضاء وال جيب عليه؛ ألنه مل يتعني له وظاهر ك
له تركه ملا فيه من اخلطر والغرر؛ وملا يف تركه من السالمة وملا ورد فيه من التشديد والذم وألن طريقة السلف 

فيه من ال جيوز له الدخول : والضرب الثالث. االمتناع منه والتوقي له وقد أراد عثمان تولية ابن عمر القضاء فأباه
واحد يف : القضاة ثالثة: "وقد روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال، وهو من ال حيسنه ومل جتتمع فيه شروطه

  .١" ورجل قضى بني الناس جبهل فهو يف النار: "فذكر إىل إن قال" اجلنة واثنان يف النار
  ـــــــ

  .٢٣١٥حديث رقم : رواه ابن ماجه يف األحكام - ١

  رجال حرا مسلما مسيعا بصريا متكلما عدال عاملا وال جيوز له أن يقبل رشوة ومن شرطه أن يكون
  وال هدية ممن مل يكن يهديه إليه

  ـــــــ
كونه : األول: فهي مثانية شروط" ومن شرطه أن يكون رجال حرا مسلما مسيعا بصريا متكلما عدال عاملا: "مسألة

له واملرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهال حلضور الرجال  رجال فتجتمع الذكورية والبلوغ؛ ألن الصيب ال قول
  .وحمافل اخلصوم

أن يكون مسلما : الثالث. أن يكون حرا ألن ذلك من أوصاف الكمال وألن العبد خمتلف يف قبول شهادته: الثاين
رار من املقر واإلنكار من أن يكون مسيعا يسمع اإلق: الرابع. ألن الكفر ينايف العدالة وال خالف يف اعتبار اإلسالم

أن يكون بصريا ليعرف املدعي من املدعى عليه واملقر من املقر له والشاهد : اخلامس. املنكر والشهادة من الشاهد
أن يكون عدال فال يصح أن : السابع. أن يكون متكلما لينطق بالفصل بني اخلصوم: السادس. من املشهود عليه

أن يكون عاملا جمتهدا ليحكم بالعلم؛ لقوله : الثامن. فأوىل أال يكون قاضيا يكون فاسقا؛ ألنه ال يكون شاهدا
فَإِنْ َتنَاَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه {: ومل يقل بالتقليد وقال، ١} َوأَنِ اْحكُْم َبْيَنُهمْ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه{: سبحانه
رجل علم احلق فقضى به فهو يف : القضاة ثالثة: "اهللا عليه وسلم قالوروى بريدة عن النيب صلى ، ٢} َوالرَُّسولِ

؛ وألن ٣رواه ابن ماجه". اجلنة ورجل قضى بني الناس على جهل فهو يف النار ورجل جار يف احلكم فهو يف النار
  .احلكم آكد من الفتيا ألنه فتيا وإلزام مث املفيت ال جيوز أن يكون عاميا مقلدا فاحلاكم أوىل

: قال اهللا سبحانه. وذلك أن الرشوة يف احلكم حرام بال خالف" وال جيوز له أن يقبل رشوة وال هدية: "ةمسأل
إذا قبل القاضي اهلدية : وقال مسروق، هو الرشوة: قال احلسن وسعيد بن جبري يف تفسريه، ٤} أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت{

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهللا بن عمر قالوقد روى عبد . أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر
ورواه أبو بكر ، ورواه أبو هريرة وزاد يف احلكم، ٥حديث حسن صحيح: قال الترمذي، وسلم الراشي واملرتشي

السفري بينهما؛ وألن املرتشي إمنا يرتشي ليحكم بغري احلق أو ليوقف : والرائش، "والرائش: "يف زاد املسافر وزاد
  .الرشوة تسفه احلليم وتعمي عني احلكيم: قال كعب. ذلك من أعظم الظلماحلق عنه و

يعين قبل واليته؛ وألن حدوث اهلدية عند حدوث الوالية يدل " هدية ممن مل يكن يهدي إليه"يقبل " وال: "مسألة
ز قبوهلا منه فأما إن كانت بينهما مهاداة متقدمة جا. على أهنا من أجلها ليتوصل إىل ميل احلاكم معه على خصمه

  بعد الوالية ألهنا مل تكن من



  ـــــــ
  .٤٩اآلية : سورة املائدة - ١
  .٥٩اآلية : سورة النساء - ٢
  .سبق خترجيه - ٣
  .٤٢اآلية : سورة املائدة - ٤
  .٩ب : يف كتاب األحكام: رواه الترمذي - ٥

وال يف حال مينع ، ال حيكم وهو غضبانوال احلكم قبل معرفة احلق فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم واألمانة و
  استيفاء الرأي

  ـــــــ
وذكر القاضي أنه يستحب له التنزه عنها أيضا إال أن خيشى أن يقدمها بني يدي حكومة أو تكون يف ، أجل الوالية

  .حال احلكومة فإنه حيرم أخذها يف هذه احلال ألهنا كالرشوة
ومن مل يعرف ، ١} فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالْحَقِّ{: ألن اهللا سبحانه قال" قاحلكم قبل معرفة احل"جيوز له " وال: "مسألة

  احلق كيف حيكم به؟
إن : قال احلسن. ٢} َوَشاوِرُْهْم ِفي الْأَْمرِ{: لقوله سبحانه" فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم واألمانة: "مسألة

وقد شاور رسول ، م وإمنا أراد أن يسنت بذلك احلاكم بعدهكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لغنيا عن مشاورهت
: وروي، اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه يف أسارى بدر ويف مصاحلة الكفار يوم اخلندق ويف لقاء الكفار يوم بدر

 وشاور أبو بكر الناس يف اجلدة وشاور، ما كان أحد أكثر مشاورة ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقد ينتبه ، عمر يف دية اجلنني وال خمالف يف استحباب ذلك؛ وألنه قد ينتبه باملشاورة ويتذكر ما نسيه باملذاكرة

ملا ويل سعد بن إبراهيم قضاء : وقال أمحد، إلصابة احلق ومعرفة احلادثة من هو دون القاضي فكيف من يساويه
 حمارب ابن دثار قضاء الكوفة كان جيلس بني احلكم ومحاد وملا ويل، املدينة كان جيلس بني القاسم وسامل يشاورمها

  .يشاورمها وما أحسن هذا لو كان احلكام يفعلونه يشاورون وينتظرون
وكتب أبو بكرة إىل ابنه عبد اهللا بن أيب ، ال نعلم بني أهل العلم خالفا يف ذلك" وال حيكم وهو غضبان: "مسألة

: ثنني وأنت غضبان فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولبكرة وهو قاض بسجستان أن ال حتكم بني ا
  .٣متفق عليه". ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان"

إياك : فقد روي عن عمر رضي اهللا عنه أنه كتب إىل أيب موسى" يف حال مينع استيفاء الرأي"حيكم " وال: "مسألة
من اجلوع املفرط والعطش : لغضب كل ما يشغل فكرهويف معىن ا، والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس

الشديد والوجع املزعج ومدافعة األخبثني وشدة النعاس واهلم والغم واحلزن والفرح فهذه كلها متنع استيفاء الرأي 
  .فهي يف معىن الغضب املنصوص عليه فتجري جمراه، الذي يتوصل به إىل إصابة احلق يف الغالب

  ـــــــ
  .٢٦ية اآل: سورة ص - ١
  .١٥٩اآلية : سورة آل عمران - ٢
  .١٦حديث رقم : ومسلم يف األقضية. ٧١٥٨حديث رقم : رواه البخاري يف األحكام - ٣



  .وال يتخذ يف جملس احلكم بوابا وجيب العدل بني اخلصمني يف الدخول عليه واجمللس واخلطاب
  ـــــــ

  .صاحب احلاجة من الدخول عليه ألنه رمبا منع" وال يتخذ يف جملس احلكم بوابا: "مسألة
وروى عمر بن شيبة يف كتاب القضايا بإسناده " بني اخلصمني يف الدخول عليه واجمللس واخلطاب"ويعدل : مسألة

من ابتلي بالقضاء بني املسلمني فليعدل بينهم يف لفظه وإشارته : "عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
فليسو بينهم يف النظر واجمللس : "ويف رواية". ى أحد اخلصمني ما ال يرفعه على األخرومقعده وال يرفعن صوته عل

واس بني الناس يف وجهك وجملسك وعدلك حىت ال ييأس الضعيف من : ويف كتاب عمر إىل أيب موسى، "واإلشارة
ورمبا مل يقم  عدلك وال يطمع الشريف يف حيفك؛ وألن احلاكم إذا ميز أحد اخلصمني على اآلخر حصر وانكسر

إذا ثبت هذا فإنه جيلس اخلصمني بني يديه؛ ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، حجته فأدى ذلك إىل ظلمه
؛ وألن ذلك أمكن للحاكم يف اإلقبال عليهما والنظر يف ١رواه أبو داود، قضى أن جيلس اخلصمان بني يدي احلاكم

  .خصومتهما
  ـــــــ

  .٣٥٨٢حديث رقم : قضيةرواه أبو داود يف األ - ١

  باب صفة احلكم
إذا جلس إليه اخلصمان فادعى أحدمها على اآلخر مل تسمع الدعوى إال حمررة حتريرا يعلم به املدعى عليه فإن كان 

وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده وإن كان عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر ، دينا ذكر قدره وجنسه
  جنسها

  ـــــــ
  احلكمباب صفة 

وإذا جلس إليه اخلصمان فأدعى أحدمها على اآلخر مل يسمع الدعوى إال حمررة حتريرا يعلم به املدعى : "مسألة
وإذا ثبت هذا ، ؛ ألن احلاكم يسأل املدعى عليه عما ادعاه فإن اعترف به ألزمه وال ميكنه أن يلزمه جمهوال"عليه

وإن كان عينا تنضبط بالصفة ، والنوع فيقول عشرة دنانري مصريةاجلنس " ذكر"املدعى أمثانا فال بد من " فإن كان"
وإن كان املدعى تالفا مما له مثل ادعى ، كاحلبوب والثياب واحليوان فال بد من ذكر الصفات اليت تشترط يف السلم

ر موضعه عقارا ذك"املدعى " وإن كان"، وإن كان مما ال مثل له ادعى قيمته ألهنا جتب بتلفه، املثل وضبط بصفته
وإن كانت "باإلشارة إليها " وإن كان املدعى عينا حاضرة عينها"وأنه يف يده ظلما وأنا أطالبه برده علي " وحده

  جنسها"بيان " غائبة ذكر

  :ما تقول؟ فإن أقر حكم للمدعي وإن أنكر مل خيل من ثالثة أقسام: وقيمتها مث يقول خلصمه
نعم وأقامها حكم له هبا وإن مل تكن له بينة : ألك بينة؟ فإن قال: يأن تكون يف يد أحدمها فيقول للمدع: أحدها
لو أعطي الناس بدعواهم الدعى : "فلك ميينه فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

تحلفه وحكم وإن نكل عن اليمني وردها على املدعي اس". قوم دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه
  له



  ـــــــ
أحدمها جيوز ألنه : ملا ذكرناه فإن مل حيسن املدعي حترير الدعوى فهل للحاكم تلقينه حتريرها؟ حيتمل وجهني" وقيمتها

  .ال جيوز ألن فيه إعانة أحد اخلصمني يف حكومته: والثاين، ال ضرر على خصمه يف ذلك
م أن يسأل خصمه اجلواب قبل أن يطلب منه املدعي ذلك؛ ألن فإنه جيوز للحاك" ما تقول: مث يقول خلصمه: "مسألة

شاهد احلال يدل عليه ألن إحضاره والدعوى إمنا تراد ليسأل احلاكم املدعى عليه فقد أغىن ذلك عن سؤاله فعند 
 إن سأله املقر له وإن مل يسأله مل" فإن أقر حكم للمدعي"ما تقول فيما يدعيه؟ : ذلك يقول احلاكم للمدعى عليه

، احكم يل فإنه حيكم له حينئذ: فأما إذا سأله فقال. حيكم به ألن احلكم عليه حق له فال يستوفيه إال مبسألة مستحقة
  .أخرج له منه فيكون ذلك حكما عليه: قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو يقول: واحلكم أن يقول

يعين العني املدعاة فيقول احلاكم " د أحدمهاأحدها أن تكون يف ي: وإن أنكر مل خيل من ثالثة أقسام: "مسألة
: ؟ ملا روي أن رجلني اختصما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حضرمي وكندي فقال احلضرمي"ألك بينة: للمدعي"

فقال النيب صلى ، هي أرضي ويف يدي فليس له فيها حق: يا رسول اهللا إن هذا غلبين على أرض يل فقال الكندي
يل بينة " نعم: وإن قال. "وهو حديث صحيح". فلك ميينه: "قال. ال: قال، "ألك بينة؟: "حضرمياهللا عليه وسلم لل

: له" وإن مل يكن له بينة قال. "بدليل احلديث؛ وألن البينة كاإلقرار إذا لو أقر حكم عليه" وأقامها حكم له هبا"
أن يستحلفه قبل مسألة املدعي ألن كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم للحضرمي وليس للحاكم " فلك ميينه"

" استحلفه وبريء لقول"وإن طلب إحالفه . اليمني حق له فلم جيز استيفاؤها من غري مسألة مستحقها كنفس احلق
لو أعطى الناس بدعواهم الدعى قوم دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى : "النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".عليه
قضى عليه بنكوله ملا روي أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه " ن اليمنيوإن نكل ع: "مسألة

احلف أنك ما علمت به عيبا فأىب أن حيلف : فانكر ابن عمر فتحاكما إىل عثمان فقال له عثمان، باعه إياه عاملا بعيبه
  فرد عليه العبد؛ وألن النيب

هما بينة حكم هبا للمدعي فإن أقر صاحب اليد لغريه صار املقر له وإن لكل واحد من، وإن نكل أيضا صرفهما
  اخلصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا

  ـــــــ
وعند أيب اخلطاب ال ، فحصرها يف جنبته فلم تشرع لغريه، ١" اليمني على املدعى عليه: "صلى اهللا عليه وسلم قال

وقال ما هو ببعيد حيلف ويأخذ فيقال للناكل ، قد صوبه أمحد: قالو، حيكم بالنكول ولكن ترد اليمني على املدعى
وهو قول أهل املدينة روي عن علي رضي " على املدعي استحلفه وحكم له"فإن ردها ، لك رد اليمني على املدعي

  .طينرواه الدارق، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد اليمني على طالب احلق: اهللا عنه ملا روى نافع عن ابن عمر
ألن ميني كل واحد منهما بطلت بنكوله عنها فقد أبطال حجتهما باختيارمها فإن " وإن نكل أيضا صرفهما: "مسألة

عاد أحدمها فبذل اليمني مل يسمعها يف ذلك اجمللس؛ ألنه أسقط حقه منها فإن عاد يف جملس آخر فاستأنف الدعوى 
  .ألهنا ميني يف دعوى أخرىأعيد احلكم بينهما كاألول فإن بذل اليمني حكم هبا 

ببينته وتسمى بينة اخلارج وبينة املدعى عليه تسمى بينة " وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم هبا للمدعي: "مسألة
وعنه تقدم ، الداخل وقد اختلف عن أمحد فيما إذا تعارضا فعنه تقدم بينة املدعي وال تسمع بينة املدعى عليه حبال

حال ألن جنبة الداخل أقوى بدليل أن ميينه تقدم على ميني املدعي فإذا تعارضت البينتان بينة املدعى عليه بكل 



نتجت يف ملكه أو كانت : وعنه إن شهدت بينة الداخل بسبب امللك فقالت، وجب تقدميه كما لو مل يكن هلما بينة
أن : وقد روي عن جابر بن عبد اهللا، أقدم تارخيا قدمت بينته؛ ألهنا إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما ال تفيده اليد

: ووجه األوىل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم، رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للذي هي يف يده
فجعل جنس البينات يف جنبة املدعي فال يبقى يف جنبه املنكر بينة؛ وألن بينة املدعي أكثر فائدة ، "البينة على املدعي"

وبينة املدعى عليه إمنا تثبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تكن مفيدة فوجب تقدمي ما ، ا تثبت شيئا مل يكنبدليل أهن
كان أكثر فائدة على غريه؛ وألنه جتوز الشهادة بامللك لرؤية اليد والتصرف فجائز أن تكون مستند بينة اليد 

لى اليد كما أن شاهدي الفرع ملا كان مبنيني على فصارت مبنزلة اليد املفردة فتقدم عليها بينة املدعي كما تقدم ع
  .شاهدي كذا ها هنا

  ".وإن أقر صاحب اليد لغريه صار املقر له اخلصم فيها وقام مقام صاحب اليد يف كل ما ذكرنا: "مسألة
  ـــــــ

  .٢، ١حديث رقم : ومسلم يف األقضية. ٢٥١٤حديث رقم : رواه البخاري يف الرهن - ١

يف يديهما فإن كانت ألحدمها بينة حكم له هبا وإن مل يكن لواحد منهما بينة أو هلما بينتان قسمت أن تكون : الثاين
بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف احملكوم له به وإن ادعاها أحدمها وادعى اآلخر نصفها وال بينة قسمت 

  الكلبينهما واليمني على مدعي النصف وإن كانت هلما بينتان حكم هبا ملدعي 
  ـــــــ

  .؛ ألهنا كاإلقرار ال نعلم يف ذلك خالفا"يف يديهما فإن كانت ألحدمها بينة حكم له هبا"العني " أن تكون: الثاين"
لصاحبه وجعله بينهما نصفني؛ ألن كل واحد منهما " وإن مل يكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهما: "مسألة

وإن نكال عن اليمني قضى عليهما بالنكول وجعلت بينهما ، مع ميينهوالقول قول صاحب اليد ، يده على نصفها
  .وإن نكل أحدمها وحلف اآلخر قضى له جبميعها، نصفني لكل واحد منهما النصف الذي كان يف يد صاحبه

؛ ملا روى أبو موسى "وإن أقام كل واحد منهما بينة وتساويا تعارضت البينتان وقسمت العني بينهما نصفني: "مسألة
أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعري فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى : األشعري

وفيه : وقال أبو اخلطاب، ١ذكره ابن املنذر ورواه أبو داود، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبعري بينهما نصفني
ه ال حق لغريه فيها وكانت العني له كما لو كانت يف رواية أخرى يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف أهنا ل

من غري -؛ وألن البينتني ملا تعارضتا "كل واحد منهما على النصف احملكوم له به"وحيلف : قال اخلرقي. يد غريمها
كم وجب إسقاطهما كاخلربين إذا تعارضا؛ وألنه ال ميكن اجلمع بينهما لتنافيهما وال تتعني إحدامها ألنه حت -ترجيح

وعنه أن ، ال دليل عليه فلم يبق إال إسقاطهما ولكل واحد منهما النصف الذي يده عليه مع ميينه كما لو مل تكن بينة
العني تقسم بينهما من غري ميني لظاهر احلديث الذي رويناه؛ وألننا قد قررنا أن بينة اخلارج مقدمة وكل واحد منهما 

فتقدم بينة النصف للذي يف يد صاحبه وال حيتاج إىل ميني وتقدم بينة داخل يف نصف العني خارج يف نصفها اآلخر 
  .صاحبه يف النصف اآلخر

؛ ألن يده "فإن ادعاها أحدمها وادعى اآلخر نصفها وال بينة قسمت بينهما واليمني على مدعي النصف: "مسألة
  .زع له فيه فيبقى يف يده بغري مينيعلى النصف فالقول قوله فيه مع ميينه ويد مدعي الكل على النصف اآلخر وال منا

  ألهنما تعارضا يف النصف" وإن كانت هلما بينتان حكم هبا ملدعي الكل: "مسألة



  ـــــــ
  .٣٦١٥حديث رقم : رواه أبو داود يف األقضية - ١

صارت أن تكون يف يد غريمها وإن أقر هبا ألحدمها أو لغريمها صار املقر له كصاحب اليد وإن أقر هلما : الثالث
كاليت يف يديهما وإن قال ال أعرف صاحبها منهما وألحدمها بينة فهي له وإن مل يكن هلما بينة أو لكل واحد منهما 

  .بينة استهما على اليمني فمن خرج سهمه حلف وأخذها
  ـــــــ

ملذهب تقدم فيكون النصف ملدعي الكل بال تنازع والنصف اآلخر ينبين على اخلالف يف أي البينتني تقدم وظاهر ا
  .بينة املدعي فتكون الدار كلها للمدعي مجيعها

وقد مضى الكالم فيه " أن تكون يف يد غريمها فإن أقر هبا ألحدمها أو لغريمها صار املقر له كصاحب اليد: الثالث"
  .وقد مضت" وإن أقر هلما صارت كاليت يف يديهما"

فإن مل تكن هلما بينة أو لكل واحد "ببينته ملا سبق " فهي له ال أعرف صاحبها منهما وألحدمها بينة: وإن قال: "مسألة
؛ ملا روى أبو هريرة أن رجلني تداعيا عينا ومل يكن لواحد "بينة استهما على اليمني فمن خرج سهمه حلف وأخذها

ألهنما تساويا و. ١رواه أبو داود، منهما بينة فأمرمها النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يستهما على اليمني أحبا أم كرها
، يف الدعوى وعدم البينة واليد والقرعة متيز عند التساوي كما لو أعتق عبيدا يف مرض موته وال مال له غريهم

إحدامها تسقط البينتان كما ذكرنا وقد سبق دليلها : وذكر أبو اخلطاب فيما إذا كان لكل واحد منهما بينة روايتني
: والثانية، إحدامها تقسم العني بينهما: ويف كيفية استعماهلما روايتان: نتانوالرواية الثانية تستعمل البي، وحكمها

أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : تقدم بينة أحدمها بالقرعة ووجه األوىل ما روى أبو موسى
وإذا قلنا . ٢ينهما نصفينبيف بعري فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فقضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ب

أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقرع بينهما فوجهه ما رواه الشافعي رفعه إىل ابن املسيب
والصحيح يف املذهب أنه يقرع بينهما ، يف أمر وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما

، إليه وهو دليل على أن البينتني سقطتا إلجيابنا اليمني كمن وقعت له القرعة فمن خرجت القرعة له حلف وسلمت
ووجهه أن البينتني حجتان فإذا تعارضتا على وجه ال ترجح إحدامها على األخرى سقط االحتجاج هبما كاخلربين 

كن مذكورا يف وأما حديث ابن املسيب فيحتمل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استحلفه وإن مل ي. إذا تعارضا
وأما حديث أيب موسى فيحتمل أن الشيء كان يف أيديهما فأسقط البينتني وقسمه بينهما على ، احلديث فليس مبنفي

  .أنه روي يف احلديث وال بينة هلما
  ـــــــ

  .٣٦١٦حديث رقم : رواه أبو داود يف األقضية - ١
  .سبق خترجيه - ٢
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لعمدة: كتاب  لعدة شرح ا   ا
ملقدسي: املؤلف  ا لدين  هباء ا و حممد  أمحد، أب هيم بن  برا بن إ لرمحن  ا  عبد 

  باب يف تعارض الدعاوى
إذا تنازعا قميصا أحدمها البسه واآلخر آخذ بكمه فهو لالبسه وإن تنازعا دابة أحدمها راكبها أو له عليها محل فهي 

أو زرع ألحدمها فهي له وإن تنازع صانعان يف قماش دكان فآلة كل صناعة له وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء 
  لصاحبها وإن تنازع الزوجان يف قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء

  ـــــــ
  باب يف تعارض الدعاوى

يف الثوب أقوى ويده آكد ألن تصرفه " إذا تنازعا قصيما أحدمها البسه واآلخر آخذ بكمه فهو لالبسه: "مسألة
  .وهو املستويف ملنفعته

للراكب ولصاحب احلمل " فهي"واآلخر آخذ بزمامها " وإن تنازعا دابة أحدمها راكبها أو له عليها محل: "مسألة
  .كذلك
؛ ألنه صاحب اليد لكونه املستويف ملنفعتها "وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع ألحدمها فهي له: "مسألة

  .كانت له كما لو تنازعا عينا يف يده فإهنا تكون ملن هي يف يدهف
فإذا كان جنار وعطار يف دكان واحد فاختلفا " وإن تنازع صانعان يف قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها: "مسألة

معه أيضا فإن فيما فيها حكم بآلة العطارين للعطار وبآلة النجارين للنجار؛ ألن تصرفه يف آلة صنعته أظهر والظاهر 
وإن مل يكونا يف دكان واحد لكن اختلفا يف ، الظاهر أن العطار ال يستعمل آلة النجار والنجار ال يستعمل آلة العطار

عني تصلح ألحدمها مل يرجح أحدمها بصالحية املختلف فيه له بل إن كان يف أيديهما فهو بينهما وإن كان يف يد 
  .يد غريمها أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها وإن كان يف، أحدمها فهو له مع ميينه

" وما يصلح هلما، وإن تنازع الزوجان يف قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجل وللمرأة ما يصلح للنساء: "مسألة
وإن مل تكن له بينة فاملنصوص عنه أنه ما ، فمىت اختلفا يف شيء وألحدمها بينة فهو له بغري خالف" بينهما"فهو 
وما ، للرجال من العمائم وقمصاهنم وجباهبم واألقبية والطيالسة وأشباه ذلك القول فيه قول الرجل مع ميينه يصلح

وما يصلح هلما كاملفارش ، يصلح للنساء من احللي واملقانع وقمصهن ومغازهلن فالقول فيه قول املرأة مع ميينها
وقد ، بدليل ما لو نازعهما فيه أجنيب فإن القول قوهلماواألواين فهو بينهما؛ ألن أيديهما مجيعا على متاع البيت 

  .يرجح أحدمها على صاحبه يدا وتصرفا فيجب أن يقدم كما لو تنازعا دابة أحدمها راكبها واآلخر آخذ بزمامها

دمها وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو حملوال منهما فهو بينهما وإن كان معقودا ببناء أح، وما يصلح هلما بينهما
وحده فهو له وإن تنازع صاحب العلو والسفل يف السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب األرض والنهر يف احلائط 

وإن تنازع مسلم وكافر يف ميت ، الذي بينهما أو تنازعا قميصا أحدمها آخذ بكمه وباقيه مع اآلخر فهو بينهما
، وإن مل يعرف أصل دينه فاملرياث للمسلم، محل عليهيزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه 

  وإن كانت هلما بينتان فكذلك وإن
  ـــــــ



" وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو حملوال منهما فهو بينهما وإن كان معقودا ببناء أحدمها وحده فهو له: "مسألة
عا يعين متصال به اتصاال ال ميكن إحداثه بعد بناء فمىت كان احلائط بني ملكيهما وتساويا يف كونه معقودا ببنائها م

احلائط مثل اتصال البناء بالطني كهذه احلظائر اليت ال ميكن إحداث اتصال بعضها ببعض أو يكون لكل واحد منهما 
فان عليه عقد أو قبة أو تساويا يف كونه حملوال من بنائهما أي غري متصل ببنائهما االتصال الذي ذكرناه فإهنما يتحال

، فيحلف كل واحد منهما على النصف الذي يف يده ألن احلائط يف أيديهما فيجعل بينهما نصفني لتساويهما يف ذلك
وهذا إذا مل يكن ألحدمها بينة فإن كان ألحدمها بينة حكم له هبا ألهنا كاإلقرار وإن كان هلما بينتان تعارضتا وصارا 

وإن حلف أحدمها ونكل ، اليمني كان احلائط يف أيديهما على ما كان كمن ال بينة هلما فإن مل يكن بينة ونكال عن
  .اآلخر قضى على الناكل فكان الكل لآلخر

وإن كان احلائط متصال ببناء أحدمها كان له مع ميينه؛ ألن هذا مما ال ميكن إحداثه فوجب أن يرجح به : مسألة
  .اء واحدا فإذا كان بعضه لرجل فالظاهر أن بقيته لهكاألزج يعين العقد؛ وألن الظاهر أن هذا البناء بين كله بن

تنازع "وإن ، فهو بينهما ألن يديهما عليه سواء" وإن تنازع صاحب العلو والسفل يف السقف الذي بينهما: "مسألة
وإن ، ؛ ألنه حاجز بني ملكيهما فأشبه احلائط بني البيتني"صاحب األرض والنهر يف احلائط الذي بينهما فهو بينهما

؛ ألن يد املمسك بكمه ثابتة على نصفه أال ترى أنه "تنازعا قميصا أحدمها آخذ بكمه وباقيه مع اآلخر فهو بينهما"
لو كان آخذا بكمه وباقيه على األرض فادعاه مدع كان القول قول من هو آخذ بكمه وال يلتفت إىل من أخذ 

خر آخذ ببقيتها؛ ألهنا يف أيديهما ويتحالفان يف هذه بالكثري ومثله إذا اختلفا يف عمامة أحدمها آخذ بطرفها واآل
  .املسائل
على دينه فإن عرف أصل دينه "أنه كان " يزعم كل واحد منهما"مرياث ميت " وإن تنازع مسلم وكافر: "مسألة

ن أل" وإن مل يعرف أصل دينه فاملرياث للمسلم"؛ ألن األصل بقاؤه عليه فالقول قول من ينفيه مع ميينه "محل عليه
  اإلسالم يعلو وال يعلى عليه وألن الظاهر

كانت ألحدمها بينة حكم له هبا وإن ادعى كل واحد من الشريكني يف العبد أن شريكه أعتق نصيبه ومها موسران 
وإن كانا معسرين ، وإن كان أحدمها موسرا واآلخر معسرا عتق نصيب املوسر وحده، عتق كله وال والء هلما عليه

وال والء عليه وإن ادعى كل ، وإن اشترى أحدمها نصيب صاحبه عتق حينئذ ومل يسر إىل باقيه مل يعتق منه شيء
  واحد من املوسرين أنه أعتقه حتالفا وكان والؤه بينهما وإن

  ـــــــ
وإن كانت هلما بينتان "، اإلسالم يف دار اإلسالم؛ وألنه يغلب إسالمه يف الصالة عليه ودفنه فكذلك يف مرياثه

وإن كانت ألحدمها بينة حكم "، يعين أن احلكم كاليت قبلها؛ ألن البينتني سقطتا وصارا كمن ال بينة هلما "فكذلك
  .ألن البينة كاإلقرار ولو أقر له اآلخر حكم له فكذلك إذا قامت له بينة وحده" له هبا
كتاب " عتق كله وإذا ادعى كل من الشريكني يف العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه ومها موسران: "مسألة

  الشهادات
حتمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا مل يوجد من يقوم هبا سوى اثنني ألن كل واحد منهما يعترف حبرية نصيبه 

" وال والء عليه"مدعيا نصف القيمة على شريكه لكونه أعتق نصيب نفسه وهو موسر فيسري إىل نصيب اآلخر 
  .أنت املعتق له ووالؤه لك ال حق يل فيه: آلن كل واحد منهما يقول لواحد منهما؛ ألنه ال يدعيه واحد منهما

ألنه اعترف حبرية نصيبه بعتق شريكه " وإن كان أحدمها موسرا واآلخر معسرا عتق نصيب املوسر وحده: "مسألة



ه نصيبه املوسر؛ ألن املوسر إذا عتق نصيبه سرى إىل نصيب املعسر وال يعتق نصيب املوسر ألن اعترافه بعتق شريك
  .وألن إعتاق املعسر ال يسري وال يثبت للمعسر الوالء ألنه غري معتق، ال يكون اعترافا بعتق نصيبه

ألن اعتراف كل واحد منهما بعتق اآلخر ال يوجب اعترافا بعتق " وإن كانا معسرين مل يعتق منه شيء: "مسألة
  .نصيبه ألن عتق املعسر ال يسري

الذي كان له قدميا ألن عتقه عليه باعترافه " ب صاحبه عتق حينئذ ومل يسر إىل باقيهوإن اشترى أحدمها نصي: "مسألة
ألنه ال يدعي إعتاقه بل يعترف أن املعتق غريه وإمنا هو خملص له ممن هو يف " عليه والء"يثبت له " وال"بأن كان حرا 

  ".يده ظلما فهو كمخلص األسري من أيدي الكفار
وقد ذكرنا فيما سبق أنه ال والء " ن املوسرين أنه أعتقه حتالفا وكان والؤه بينهماوإن ادعى كل واحد م: "مسألة

أنت املعتق والوالء لك ال حق يل فيه فإن عاد : لواحد من الشريكني املوسرين؛ ألن كل واحد منهما يقول لشريكه
له سوامها وإمنا مل يثبت لواحد كل واحد منهما فادعى أنه املعتق وأن الوالء له ثبت هلما الوالء؛ ألنه ال مستحق 

  منهما إلنكاره فإذا اعترف به زال اإلنكار فثبت له فعند ذلك يتحالفان ويكون الوالء بينهما كما لو

إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برءه أو قتله وأنكرت الورثة : قال رجل لعبده
ولو مات رجل وخلف ابنني ،بينة بقوله عتق العبد ألن بينته تشهد بزيادة فالقول قوهلم وإن أقام كل واحد منهم

وعبدين متساويي القيمة ال مال له سوامها فأقر االبنان أنه أعتق أحدمها يف مرض موته عتق منه ثلثاه إن مل جييزا عتقه 
ن لكل ابن سدس الذي بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكا: أيب أعتق هذا وقال اآلخر: وإن قال أحدمها، كله

أيب أعتق أحدمها ال أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام : وإن قال الثاين. اعترف بعتقه ونصف اآلخر
  .تعيينه

  ـــــــ
  .تنازعا يف شيء يف أيديهما وال بينة ألحدمها فإنه يكون بينهما

وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برءه أو قتله لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر "السيد " وإن قال: "مسألة
  .ألن األصل معهم" وأنكرت الورثة فالقول قوهلم

؛ ألهنا مثبتة وبينتهم نافية واإلثبات "وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد ألن بينته تشهد بزيادة: "مسألة
ى العبد رقيقا ألن كل واحدة منهما تثبت ما مقدم على النفي يف أحد الوجهني ويف اآلخر تتعارض البينتان ويبق

  .شهدت به وتنفي ما شهدت به األخرى فهما سواء
ولو مات رجل وخلف ابنني وعبدين متساويي القيمة ال مال له سوامها فأقر االبنان أنه أعتق أحدمها يف : "مسألة

و كانت قيمتهما ستمائة كل واحد منهما ؛ وألن ثلثيه ثلث مجيع املال فإنه ل"مرضه عتق ثلثاه إن مل جييزا عتقه كله
  .ثالمثائة كان ثلثها مائتني وهي ثلثا العبد فإن أجازا عتق مجيعه؛ ألن احلق هلما إن شاءا أخذاه وإن شاءا تركاه

بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما فكان لكل ابن سدس : وقال اآلخر، أيب أعتق هذا: وإن قال أحدمها: "مسألة
وأنه مل ، ؛ ألن كل واحد من االبنني إذا عني واحدا صار مدعيا أنه أعتق منه ثلثاه"نصف اآلخرالذي اعترف بعتقه و

يبق منه على الرق إال ثلثه مرياثا بينهما لكل واحد منهما سدسه وإن اآلخر كله رقيق لكل واحد منهما نصفه 
بعتقه ونصف اآلخر ويصري ثلث  فيعمل بقول كل واحد منهما يف توريثه منهما فيصري له سدس العبد الذي اعترف

كل واحد من العبدين حرا؛ ألن كل واحد من االبنني نصف العبدين فقبل قوله يف نصيبه فعتق ثلث نصيبة من 
  .العبدين ومجعناه يف العبد الذي اعترف بعتقه وذلك ثلثه



يعين إذا عني " عة مقام تعيينهأيب أعتق أحدمها ال أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القر: وإن قال الثاين: "مسألة
أحدمها عبدا وقال اآلخر ال أدري من منهما فإنا نقرع بينهما فإن وقعت القرعة على الذي عينه أخوه صارا كأهنما 

عيناه ويعتق ثلثاه إال أن جييزا عتقه كله وإن وقعت على اآلخر صار كأنه عينه وعني أخوه اآلخر يعتق من كل واحد 
س يف الذي عينه ونصف اآلخر على ما سبق؛ ألن القرعة قامت مقام التعيني عند اإلشكال ثلثه ويبقى له السد

  .وااللتباس

  باب حكم كتاب القاضي
  جيوز احلكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة ومىت حكم على غائب مث

  ـــــــ
  باب حكم كتاب القاضي

 ادعى حقا على غائب يف بلد آخر وطلب من احلاكم فمىت" جيوز احلكم على الغائب إذا كان للمدعي بينة: "مسألة
وهو ، مساع البينة واحلكم هبا عليه أجابه إىل ذلك ومسع بينته وحكم هبا وكان شريح ال يرى القضاء على الغائب

إذا كان له خصم حاضر من وكيل أو شفيع جاز احلكم عليه وعن أمحد مثله ألن النيب : قول أيب حنيفة إال أنه قال
إذا تقاضى إليك رجالن فال تقض لألول حىت تسمع كالم اآلخر فإنك ال تدري : " عليه وسلم قال لعليصلى اهللا
؛ وألنه قضى ألحد اخلصمني وحده فلم جيز كما لو كان اآلخر يف ١هذا حديث حسن: قال الترمذي". مبا تقضي

: كم عليه قبل حضوره ولنا أن هندا قالتالبلد؛ وألنه جيوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها فلم جيز احل
خذي ما يكفيك وولدك : "يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيين من النفقة ما يكفيين وولدي فقال

فقضى هلا عليه ومل يكن حاضرا؛ وألن أبا حنيفة وافقنا يف مساع البينة فيقول هذه بينة عادلة مسموعة . ٢" باملعروف
وأما حديثهم فنقول به وأنه إذا تقاضى إليه رجالن مل جيز احلكم قبل مساع . ا كما لو كان حاضرافجاز احلكم هب

كالمهما معا وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين ويفارق احلاضر الغائب فإنه ال تسمع البينة على حاضر والغائب 
  .خبالفه
واألصل يف " مه قبوله وأخذ احملكوم عليه بهومىت حكم على غائب مث كتب حبكمه إىل قاضي بلد الغائب لز: "مسألة

إِنِّي أُلِْقَي إِلَيَّ ِكتَاٌب كَرٌِمي إِنَُّه ِمْن {: كتاب القاضي إىل القاضي الكتاب والسنة واإلمجاع أما الكتاب فقوله سبحانه
عليه وسلم كتب إىل كسرى وقيصر  وأما السة فإن النيب صلى اهللا}، ُسلَْيَمانَ َوإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ

بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل هرقل عظيم : "والنجاشي وملوك األطراف وكان يف كتابه إىل هرقل
  الروم أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك اهللا أجرا عظيما وإن توليت فإن عليك إمث

  ـــــــ
  .١٣٣١حديث رقم : رواه الترمذي يف األحكام - ١
  .سبق خترجيه - ٢

وال يثبت إال بشاهدين عدلني يقوالن قرأه علينا ، كتب حبكمه إىل قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ احملكوم عليه به
أشهدا على أن هذا كتايب إىل فالن أو إىل من يصل إليه من قضاة املسلمني وحكامهم : أو قرئ عليه حبضرتنا فقال

  فإن مات



  ـــــــ
وروى }، ِه َشيْئاًَيا أَْهلَ الِْكتَابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا وََبْيَنكُْم أَلَّا َنعُْبَد إِلَّا اللََّه َوال ُنشْرَِك بِ{: األريسيني و

" أن ورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها: "كتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الضحاك بن سفيان قال
األمة على كتاب القاضي إىل القاضي وألن احلاجة إىل قبوله داعية فإن من له حق يف بلد غري بلده ال  وأمجعت، ١

  .ميكنه إثباته واملطالبة به إال بكتاب القاضي فوجب قبوله وأخذ احملكوم عليه به ألن ذلك هو املقصود منه
اشهدا على أن هذا كتايب إىل : ه حبضرتنا فقالوال يثبت إال بشاهدين عدلني يقوالن قرأه علينا أو قرئ علي: "مسألة

أحدها أن يشهد به شاهدان : فيعترب يف ثبوته ثالثة شروط" فالن أو إىل من يصل إليه من قضاة املسلمني وحكامهم
عدالن وقيل يكفي معرفة خطه وختمه ألن ذلك حتصل به غلبة الظن فأشبه الشهادة ويتخرج لنا مثله بناء على ما 

ية الرجل مكتوبة عند رأسه خبطه عمل هبا ولنا إن ما أمكن إثباته بالشهادة مل جيز االقتصار فيه على إذا وجدت وص
الظاهر كإثبات العقود؛ وألن اخلط يشبه اخلط واخلتم ميكن التزوير عليه وميكن الرجوع إىل الشهادة فلم يعول 

ضي من موضع واليته فإن كتب القاضي من أن يكتب القا: الثاين. على اخلط كالشاهد ال يعول على اخلط الشرط
أن يصل الكتاب : الشرط الثالث. غري عمله كتابا مل يسغ قبوله؛ ألنه ال يسوغ له يف غري واليته حكم فهو كالعامي

إىل املكتوب إليه يف موضع واليته فإن وصل يف غري موضع واليته مل يكن له قبوله حىت يصل إىل موضع واليته ملا 
  .سبق
وروي أن قاضي الكوفة كتب إىل إياس ابن " فإن مات املكتوب إليه أو عزل فوصل إىل غريه عمل به: "مسألة

معاوية قاضي البصرة كتابا فوصل وقد عزل وويل احلسن فلما وصل الكتاب عمل بت؛ ألن املعول على شهادة 
فإذا ، ذلك ثبت] ندهدون الكتاب و لو ضاع الكتاب فشهد ع[الشاهدين حبكم األول أو ثبوت الشهادة عنده 
  .شهدا بذلك عند احلاكم املتجدد وجب أن يقبل

سواء مات أو عزل قبل خروج الكتاب من يده أو " وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه: "مسألة
  بعده ألن املعول يف الكتاب على الشاهدين اللذين يشهدان على

  ـــــــ
  .٢٩٢٧ث رقم حدي: رواه أبو داود يف الفرائض - ١

  املكتوب إليه أو عزل فوصل إىل غريه عمل به وإن مات الكاتب أوعزل بعد حكمه جاز قبول كتابه
  .ويقبل كتاب القاضي يف كل حق إال احلدود والقصاص

  ـــــــ
 ،احلاكم ومها حيان فيجب أن يقبل كتابه كما لو مل ميت وألن كتابه إنه كان مبا حكم فحكمه ال يبطل مبوته وعزله
  .وإن كان فيما ثبت عنده بشهادة فهو أصل واللذان شهدا عليه فرع وال تبطل شهادة الفرع مبوت شاهدي األصل

يقبل يف كل : ؛ وقال الشافعي رضي اهللا عنه"ويقبل كتاب القاضي يف كل حق إال يف احلدود والقصاص: "مسألة
ه ألن كل حق يثبت بالشهادة فإنه يثبت بكتاب حق آلدمي من اجلراح وغريها ويف احلدود اليت هللا تعاىل على قولي

ولنا أن ، القاضي إىل القاضي ألنه مبنزلة الشهادة على الشهادة فيثبت هبا كسائر احلقوق أو كالشهادة على األموال
حدود اهللا سبحانه مبنية على الستر والدرء بالشبهات واإلسقاط بالرجوع عن اإلقرار هبا والشهادة على الشهادة ال 

ولذلك اشترطنا لقبوهلا تعذر شهادة األصل ومل نقبلها إال للحاجة وال حاجة ها هنا وألنه ال نص ، و من الشبهةختل
  .فيها وال يصح قياسها على موضع اإلمجاع ملا بينا من الفرق فيبطل إثباهتا



  باب القسمة
  قسمة إجبار وهي ما ميكن قسمته من غري ضرر وال رد عوض: وهي نوعان

  ـــــــ
  القسمة باب

قسمة إجبار وهي قسمة ما ميكن قسمه من غري ضرر وال رد عوض إذا طلب أحد "أحدمها ": وهي نوعان"
أحدمها أن ال : وتعترب هلا ثالثة شروط" الشريكني قسمه فأىب اآلخر أجربه احلاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة

رواه ابن ". ال ضرر وال ضرار: "وله صلى اهللا عليه وسلميكون فيها ضرر فإن كان فيها ضرر مل جيرب املمتنع منها لق
أن : ماجه ورواه مالك يف موطئه عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف لفظ آخر

أن ميكن تعديل السهام من غري شيء : الشرط الثاين. ١" أن ال ضرر وال ضرار: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى
ل معها فإن مل يكن ذلك مل جيرب املمتنع على القسمة ألهنا تصري بيعا والبيع ال جيرب عليه أحد املتبايعني؛ لقوله جيع

أن يثبت عند احلاكم ملكهما ببينة ألن يف : الشرط الثالث. }إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً حَاضَِرةَ ُتِديرُوَنَها بَْيَنكُْم{: سبحانه
كما على املمتنع منهما فال يثبت إال مبا يثبت به امللك خلصمه خبالف حالة الرضا فإنه ال اإلجبار على القسمة ح

  .حيكم على أحدمها وإمنا يقسم بقوهلما ورضامها
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١

تنع إذا طلب أحد الشريكني قسمه فأىب اآلخر أجربه احلاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة فإن أقر به مل جيرب املم
  .عليه وإن طلباها يف هذه احلال قسمت بينهما وأثبت يف القضية أن قسمه كان عن إقرار ال عن بينة

قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن ال ينتفع أحدمها بنصيبه فيما هو له أو ال ميكن تعديله إال برد : والثاين
  عوض من أحدمها فال إجبار فيها والقسمة

  ـــــــ
وإن طلباها يف هذه احلال "ألنه مل يوجد شرط اإلجبار " عليه"منهما " مل جيرب املمتنع"يعين امللك " أقر به فإن: "مسألة

إن كان عقارا : وقال أبو حنيفة، "ال عن بينة"مها " قسمت بينهما وأثبت يف القضية أن قسمه بينهما كان عن إقرار
ث أو كان غري عقار قسمه؛ ألن املرياث باق على حكم ملك نسبوه إىل املرياث مل يقسمه وإن مل ينسبوه إىل املريا

امليت فال يقسمه احتياطا للبت فيه؛ ألنه إذا مل يثبت عنده املوت والقرابة فال احتياط وخيالف العقار غريه يثوي 
سمتها ألين لو ق: قال. والظاهر عند الشافعي رضي اهللا عنه أنه ال يقسم عقارا كان أو غريه، ويهلك وحيفظ بقسمته

ولنا أن اليد تدل على امللك وال منازع . بقولكم مث رفعت إىل حاكم يقسمها أن جيعلها حكما لكم ولعلها لغريكم
هلم فيثبت هلم من طريق الظاهر وما ذكره الشافعي رضي اهللا عنه يندفع إذا أثبت يف القضية أن قسمته بينهم كان 

حجة على حجته وما ذكره أبو حنيفة ال يصح فإنه ال حق عن إقرارهم ال عن بينة شهدت هلم مبلكهم وكل ذي 
للميت فيه إال أن يظهر عليه دين وما ظهر األصل عدمه كما قلنا إن الظاهر ملكهم فيما مل يدعوه مرياثا؛ ألنه مل 

كن قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بأن ال ينتفع أحدمها بنصيبه فيما هو له أو ال مي: الثاين. "يثبت لغريهم
ما فيه ضرر أن تكون دار بني اثنني ألحدمها عشرها : مثال. فال إجبار فيها" لعديله إال برد عوض من أحدمها

ولآلخر الباقي إذا اقتسماها ال يصلح لصاحب العشر ما ينتفع به فيتضرر لذلك فإذا طلب صاحب الكثري القسمة 



وأما ما ال ميكن تعديله إال برد عوض فإنه ، اه ابن ماجهرو". ال ضرر وال ضرار: "ال جيرب اآلخر؛ لقوله عليه السالم
إِلَّا أَنْ َتكُونَ {: يكون بيعا فإن تراضيا عليه جاز وان امتنع أحدمها مل جيرب ألن البيع ال جيرب عليه أحد لقوله سبحانه

  .}ِتجَاَرةً َحاِضَرةَ ُتِديرُوَنَها َبيَْنكُْم
وقال الشافعي يف أحد ، ؛ ألهنا ليست بيعا"فعة وال يثبت فيها خياروالقسمة إفراز حق ال يستحق هبا ش: "مسألة
هي بيع وحكي ذلك عن ابن بطة ألنه يعدل نصيبه من أحد السهمني بنصيب صاحبه من السهم اآلخر وهذا : قوليه

القرعة ولنا أهنا ال تفتقر إىل لفظ التمليك وال جتب فيها الشفعة ويدخلها اإلجبار وتلزم بإخراج ، حقيقة البيع
وبتقدر أحد النصيبني بقدر اآلخر والبيع ال جيوز فيه شيء من ذلك؛ وألنه تنفرد عن البيع بامسها وأحكامها فلم 

وفائدة اخلالف أهنا إذا مل تكن بيعا جازت قسمة الثمار خرصا والتفرق قبل القبض يف ، تكن بيعا كسائر العقود
  وزنقسمة املكيل واملوزون وقسمة ما يكال وزنا وما ي

إفراز حق ال يستحق هبا شفعة وال يثبت فيها خيار وجتوز يف املكيل وزنا ويف املوزون كيال ويف الثمار خرصا وجتوز 
قسمة الوقف إذا مل يكن فيها رد عوض فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق مل جيز وإن 

  ا فمن خرج سهمه على شيءوإذا عدلت األجزاء أقرع عليه، كان من رب الوقف جاز
  ـــــــ

وإن قلنا هي ، كيال وال حينث فيها إذا حلف ال يبيع وإذا كان العقار وقفا أو نصفه وقفا ونصفه طلقا جازت القسمة
بيع مل جيز ذلك فيها وهذا إذا خلت من الرد فإذا كان فيها رد فهي بيع ألن صاحب الرد يبذل املال عوضا عما 

ا هو البيع فإن فعال يف وقف مل جيز؛ ألن الوقف ال جيوز بيعه فإن كان بعضه وقفا وبعضه وهذ، حصل له من شريكه
طلقا والرد من أهل الطلق مل جيز ألهنم يشترون بعض الوقف وإن كان الرد من أهل الوقف جاز ألهنم يشترون بعض 

  .الطلق وهو جائز
هذا إذا قلنا إهنا ليست بيعا وهو املنصور يف " رصاوجتوز يف املكيل وزنا يف املوزون كيال ويف الثمار خ: "مسألة

  .وأما إن قلنا إهنا بيع مل جيز فيها شيء من ذلك على ما مر، املذهب وأهنا إفراز حق فإن ذلك كله جائز
عوض من "رد " وجتوز قسمة الوقف إذا مل يكن فيها رد عوض فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها: "مسألة

؛ ألنه يشتري الطلق من صاحبه على ما "وإن كان من رب الوقف جاز"؛ ألنه يشتري الوقف "صاحب الطلق مل جيز
  .مر

وذلك أنا قد ذكرنا أن ، "وإذا عدلت األجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك: "مسألة
عديل السهام فيها من غري رد فأما قسمة اإلجبار فهي اليت ميكن ت، قسمة إجبار وقسمة تراض: القسمة على ضربني

إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم : قال. شيء فإذا عدلت السهام أقرع بينهم وكيف ما أقرع جاز يف ظاهر كالمه
، تطرح يف حجر من مل حيضر ويكون لكل واحد خامت مث يقال أخرج خامتا على هذا السهم فمن خرج خامته فهو له

ويلزم ذلك بالقرعة سواء كان القاسم قاسم احلاكم أو عدال نصباه؛ ألن وعلى هذا لو أقرع حبصى أو غريه جاز 
، قرعة قاسم احلاكم كحكم احلاكم بدليل أنه جيتهد يف تعديل السهام كاجتهاد احلاكم يف طلب احلق فتنفذ قرعته
فإما إن  والذي رضوا به وحكموه فهو كرجل حكم بينهم يف القضاء ولو حكموا رجال بينهم لزم حكمه كذا ها هنا

وألنه ال حاكم بينهما وال من يقوم ، قسما بأنفسهما أو أقرعا أو نصبا قامسا فاسقا مل يلزم إال بتراضيهما بعد القرعة
مقامه وأما قسمة التراضي فهي اليت فيها رد وال ميكن تعديل السهام فيها إال أن جيعل مع بعضها عوض فهل تلزم 



ال يلزم ألهنا بيع : والثاين، مة اإلجبار؛ ألن القاسم كاحلاكم وقرعته كحكمهأحدمها يلزم كقس: بالقرعة؟ فيه وجهان
  والبيع ال يلزم إال بالتراضي وإمنا القرعة ها هنا ليعرف البائع من املشتري فأما إن تراضيا

  صار له ولزم بذلك وجيب أن يكون قاسم احلاكم عدال وكذلك كاتبه
  ـــــــ

ا من السهمني بغري قرعة فإنه جيوز؛ ألن احلق هلما وال خيرج عنهما وكذلك لو على أن يأخذ كل واحد منهما واحد
  .خري أحدمها صاحبه فاختار ويلزم ها هنا التراضي وتفرقهما كما يلزم البيع

ويكون عارفا باحلساب أيضا والقسمة ليوصل إىل " وجيب أن يكون قاسم احلاكم بينهم عدال وكذلك كاتبه: "مسألة
واشترط الشافعي رضي اهللا عنه أن ، ال يفتقر أن يكون من أهل االجتهاد وال أن يكون حراكل ذي حق حقه و

يكون حرا وتلزم قسمته بالقرعة وإن نصبا قامسا بينهما على صفة قاسم احلاكم فهو كقاسم احلاكم يف لزوم القسمة 
وده فيما يرجع إىل لزوم القسمة وإن كان فاسقا أو كافرا مل تلزم قسمته إال بتراضيهما هبا ويكون وج، بالقرعة
  .كعدمه

  كتاب الشهادات
  مدخل

...  
  كتاب الشهادات

  حتمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا مل يوجد من يقوم هبا سوى اثنني
  ـــــــ
  كتاب الشهادات

َجاِلكُْم فَإِنْ لَْم َيكُوَنا وَاسَْتْشهِدُوا شَهِيَدْينِ ِمْن رِ{: واألصل فيها الكتاب والسنة واإلمجاع أما الكتاب فقوله سبحانه
وأما السنة فروى . ٢} وَأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم{: وقوله، ١} َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء

: ل احلضرميجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقا: وائل بن حجر قال
فقال النيب صلى ، هي أرضي ويف يدي فليس له فيها حق: يا رسول اهللا إن هذا غلبين على أرض يل فقال الكندي

يا رسول اهللا الرجل فاجر ال يبايل ما : قال، "فلك ميينه: "قال. ال: ؟ قال"ألك بينة: "اهللا عليه وسلم للحضرمي
فقال رسول اهللا ، فانطلق الرجل ليحلف له: قال". إال ذلك ليس لك منه: "حلف عليه وليس يتورع من شيء قال

هذا حديث : قال الترمذي". لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقني اهللا وهو عنه معرض: "صلى اهللا عليه وسلم
وروى حممد بن عبيد اهللا العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه ، ٣حسن صحيح
والعزرمي . ٤هذا حديث يف إسناده مقال: قال الترمذي". البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه: "وسلم قال

: قال الترمذي. إال أن أهل العلم أمجعوا على هذا، ضعفه ابن املبارك وغريه، يضعف يف احلديث من قبل حفظه
لم وغريهم؛ ألن احلاجة داعية إىل العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

القضاء مجرة فنحه عنك بعودين يعين : قال شريح. الشهادة حبصول التجاحد بني الناس فوجب الرجوع إليها
  .وإمنا اخلصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء، بشاهدين



  وم هباإذ مل يوجد من يق" "كفاية"على الـ " وحتمل الشهادة وأداؤها فرض: "مسألة
  ـــــــ

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة - ١
  .٢اآلية : سورة الطالق - ٢
  .٣٢٤٥حديث رقم : وأبو داود يف األميان. ١٣٤٠حديث رقم : رواه الترمذي يف األحكام - ٣
  .١٣٤١حديث رقم : رواه الترمذي يف األحكام - ٤

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا {: ر؛ لقول اهللا تعاىللزمهما القيام هبا على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غري ضر
  .}قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَنْفُِسكُْم أَوِ الْوَاِلَدْينِ

املال : الثاين. الزنا وما يوجب حده فال يثبت إال بأربعة رجال أحرار عدول: أحدهها: واملشهود عليه أربعة أقسام
  ما يقصد به املال فيثبت بشاهدين أو رجلو

  ـــــــ
َيا أَيَُّها الَِّذيَن {: سوى اثنني لزمهما القيام هبا على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غري ضرر؛ لقوله سبحانه

َوال يَأَْب {: وقال سبحانه، ١} َدْينِ واألقربنيآَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ بِالِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَوِ الَْواِل
وخص القلب ألنه ، ٣} َوال َتكُْتُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه{: وقال تعاىل، ٢} الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدعُوا

هذا فإنه إذا دعي إىل حتمل شهادة يف  وألن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر األمانات فإذا ثبت، موضع العلم هبا
وإن كانت عنده شهادة فدعي إىل أدائها لزمه ذلك فإن قام بالفرض يف التحمل ، نكاح أو دين أو غريه لزمه اإلجابة

إذا أمكنهما ذلك من غري ضرر يعين أنه لو دعي إىل : وقوله، واألداء اثنان سقط عن اجلميع وإن امتنع الكل أمثوا
وكذلك إذا دعاه يف وقت برد أو مطر أو طني كثري أو ، ن بعيد يشق عليه املشي إليه مل يلزمه ذلكشهادة يف مكا

  .٤" ال ضرر وال ضرار: "ثلج يتضرر باخلروج فيه لقوله عليه السالم
أمجع " أحدها الزنا وما يوجب حده فال يثبت إال بأربعة رجال أحرار عدول: واملشهود عليه أربعة أقسام: "مسألة

لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَإِذْ لَْم يَأُْتوا بِالشَُّهَداءِ {: سلمون على أنه ال يقبل يف الزنا إال أربعة وقال سبحانهامل
ادة تقبل فيه شه: وقال أبو ثور، وأكثرهم قال ال تقبل فيه إال شهادة األحرار، ٥} فَأُولَِئَك ِعْندَ اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَ

وال يصح ألنه خمتلف يف شهادهتم يف سائر احلقوق فيكون ذلك شبهة متنع قبول شهادهتم فيما يندرئ ، العبيد
وأنه ال يقبل فيه إال شهادة املسلمني ، بالشبهات وال نعلم خالفا يف أنه ال تقبل فيه إال شهادة العدول ظاهرا وباطنا

  .سواء كان املشهود عليه مسلما أو ذميا
وذلك ، "رجل وامرأتني وبرجل مع ميني الطالب"بـ " املال وما يقصد به املال فيثبت بشاهدين أو: الثاين: "مسألة

وَاسَْتْشهِدُوا شَهِيَدْينِ {إىل قوله } إِذَا َتدَاَينُْتْم بَِدْينٍ{: كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية اخلطأ لقوله سبحانه
  نص على املداينة وقسنا عليه سائر، ٦} وَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َواْمرَأََتاِن ِممَّْن َتْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِءِمْن رَِجاِلكُْم فَإِنْ لَْم َيكُ

  ـــــــ
  .١٣٥اآلية : سورة النساء - ١
  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة - ٢
  .٢٨٣اآلية : سورة البقرة - ٣
  .سبق خترجيه - ٤



  .١٣اآلية : سورة النور - ٥
  .٢٨٢اآلية : البقرةسورة  - ٦

ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال يف غالب األحوال غري احلدود : الثالث. وامرأتني وبرجل مع ميني الطالب
والقصاص كالنكاح والطالق والرجعة والعتق والوالية والعزل والنسب والوالء والوكالة يف غري املال والوصية إليه 

ما ال يطلع عليه الرجال كالوالدة واحليض والعذرة والعيوب حتت : الرابع. فال يقبل إال رجالن -وما أشبه ذلك 
  تزوجت أم حيىي: الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل ألن عقبة بن احلارث قال

  ـــــــ
َبيْنِكُمْ إِذَا  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشهَاَدةُ{: وال تثبت الوصية إال بشاهدين؛ لقوله سبحانه: ما ذكرناه قال ابن أيب موسى

ويقبل يف ذلك شاهد وميني ، ١} َحَضرَ أََحَدكُُم الَْمْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ مِْنكُْم أَْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُْم
قضى رسول : وروي ذلك عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وأيب وروى سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال، املدعي
رواه سعيد ابن منصور يف سننه واألئمة من أهل املسانيد ، لى اهللا عليه وسلم باليمني مع الشاهد الواحداهللا ص

إسناد ، اليمني مع الشاهد: إسناد حديث ابن عباس: وقال النسائي، حديث حسن غريب: والسنن وقال الترمذي
ق صاحب اليد لقوة جنبته عليها جيد وألن اليمني شرعت يف حق من ظهر صدقه وقوى جانبه فكذلك شرعت يف ح

  .وهبا ويف حق املنكر؛ ألن األصل براءة ذمته واملدعي ها هنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمني يف حقه
ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال يف غالب األحوال غري احلدود والقصاص كالنكاح والطالق : الثالث: "مسألة

فال يقبل فيه ، والنسب والوالء والوكالة يف غري املال والوصية إليه وما أشبه ذلكوالرجعة والعتق والوالية والعزل 
فقيس عليه سائر ما ذكرنا وألنه }، وَأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ{: يف إحدى الروايتني لقوله تعاىل يف الرجعة" إال رجالن

فيه رجل وامرأتان أو ميني ألنه ليس بعقوبة والرواية األخرى يقبل ، ليس مبال وال املقصود منه املال أشبه العقوبات
النكاح وحقوقه من الطالق واخللع والرجعة ال يثبت إال بشاهدين : وقال القاضي، وال يسقط بالشبهة أشبه املال

  .رواية واحدة والوكالة والوصية والكتابة خترج على روايتني ألن النكاح مما حيتاط له ألجل حفظ النسب
والرضاع واالستهالل " ال يطلع عليه الرجال كالوالدة واحليض والعذرة والعيوب حتت الثيابما : الرابع: "مسألة

تزوجت أم حيىي بنت أيب إهاب فجاءت : فتثبت بشهادة امرأة عدل ألن عقبة بن احلارث قال"، والبكارة والثيوبة
متفق ". ف وقد زعمت ذلككي: "قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: أمة سوداء فقالت

  وألنه معىن يقبل فيه قول النساء املنفردات فأشبه الرواية وعنه ال يقبل فيه إال، وقسنا عليه سائرها. ٢عليه
  ـــــــ

  .١٠٦اآلية : سورة املائدة - ١
  .٢٦٥٩حديث رقم : رواه البخاري يف الشهادات - ٢

كيف : "كزت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقالقد أرضعتكما فذ: بنت أيب إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت
  ".وقد زعمت ذلك

وتقبل شهادة العبد يف كل شيء إال احلدود والقصاص وتقبل شهادة األمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخرب 
والصديق لصديقه ، وشهادة الفاعل على فعله كاملرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة وشهادة األخ ألخيه

  ادة األصم على املرئيات وشهادة األعمى إذا تيقن الصوتوشه



  ـــــــ
  .شهادة امرأتني ألن الرجال أكمل منهن وال يقبل منهم إال اثنان فالنساء أوىل

  .وتقبل شهادة األمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخرب: مسألة
: إحدى الروايتني؛ لقوله سبحانهعلى " وتقبل شهادة العبيد يف كل شيء إال يف احلدود والقصاص: "مسألة

والعبد عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية فيدخل يف العموم وحديث عقبة قال }، وَأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم{
كيف وقد زعمت : "أرضعتكما فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: فجاءت أمة سوداء فقالت: فيه
ويف ، وألنه عدل غري متهم أشبه احلر وأما احلد فال تقبل شهادته فيه ألنه يدرأ بالشبهات، فقبل شهادهتا". ذلك

تقبل ألنه حق : والثاين. أحدمها ال قبول لذلك: شهادة العبد شبهة لوقوع اخلالف فيها ويف القصاص احتماالن
يف مجيع العقوبات روايتني وذكر الشريف وأبو اخلطاب ، آدمي ال يصح الرجوع عن اإلقرار فيه أشبه األموال

  .وحكم املدبر واملكاتب وأم الولد حكم القن ألهنم أرقاء
القاسم على "كذلك " و"حلديث عقبة " كاملرضع على الرضاع"اإلنسان على فعل نفسه " وتقبل شهادة: "مسألة
  .فعل غريهواحلاكم على حكمه بعد العزل ألنه يشهد لغريه فصح على فعل نفسه كما لو شهد على " القسمة
وقال اهللا ، أمجع أهل العلم على أن شهادة األخ ألخيه جائزة: جائزة قال ابن املنذر" وشهادة األخ ألخيه: "مسألة
  .ومل يفصل وألنه عدل غري متهم فيجب قبول شهادته كاألجنيب}، وَأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم{: سبحانه
ال تقبل ألنه جير إىل نفسه نفعا : ة يف قول عامتهم إال مالكا فإنه قاللآلي" الصديق لصديقه"وتقبل شهادة : مسألة

ولنا عموم أدلة الشهادة وما قاله يبطل بشهادة الغرمي للمدين ، فهو متهم كما ترد شهادة العدو على عدوه للتهمة
وأما العداوة ، قبل احلجر وإن كان رمبا قضاه دينه منه فجر إىل نفسه نفعا أعظم مما يرجوه الصديق من صديقه

  .فسببها حمظور ويف الشهادة عليه شفاء غيظه منه فخالف الصداقة
  ".شهادة األصم على املرئيات"جتوز " و: "مسألة
  روي ذلك عن ابن عباس وعلي" وجتوز شهادة األعمى إذا تيقن الصوت: "مسألة

هرت به األخبار واستقرت معرفته يف ومن مسع إنسانا يقر حبق وإن مل يقل للشاهد أشهد وما تظا، وشهادة املستخفي
  قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والوالدة

  ـــــــ
، وألنه قول علي وابن عباس ومل يعرف هلما خمالف فكان إمجاعا}، وَاْسَتْشهِدُوا َشهِيَدْينِ ِمْن رِجَاِلكُْم{: لقوله سبحانه

مع أحد احلواس اليت حيصل هبا اليقني وقد يكون املشهود عليه وألن روايته مقبولة فقبلت شهادته كالبصري وألن الس
ممن ألفه األعمى وعرف صوته يقينا وهذا ال سبيل إىل إنكاره وجواز اشتباه األصوات كجواز اشتباه الصور وفارق 

ن الصوت األفعال فإن طريق الشهادة عليها الرؤية وال ميكنه رؤيتها فإذا ثبت هذا فإمنا جيوز له أن يشهد إذا تيق
فإن جواز أن يكون صوت غريه مل جيز أن يشهد به كما لو اشتبه على البصري املشهود ، وعلم املشهود عليه يقينا

  .عليه فلم يعرفه وال خالف يف قبول روايته وجواز استمتاعه من زوجته إذا عرف صوهتا
يستمع إقراره وال يعلم به كالرجل وهو الذي خيفي نفسه عن املشهود عليه ل" شهادة املستخفي"جتوز " و: "مسألة

جيحد احلق عالنية ويقر به سرا فيختفي له شاهدان ال يعلم هبما فإن أقر به سرا مسعاه وشهدا عليه فشهادهتما مقبولة 
وهو قول الشافعي وقد روي عن أمحد ال تقبل شهادته وهو اختيار أيب بكر وابن أيب موسى ، على الرواية الصحيحة

من حدث حبديث مث التفت : "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال}، َوال َتَجسَُّسوا{: قال ألن اهللا سبحانه



ولنا أهنما مسعا إقراره فقبلت شهادهتما كما لو ، يعين ال جيوز لسامعه أن يذكره عنه اللتفاته وحذره، "فهي أمانة
  .أشهدمها
وعنه ال يشهد حىت يقول له املقر ، " يقل للشاهد اشهد عليشهادة من مسع إنسانا يقر حبق وإن مل"جيوز " و: "مسألة

اشهد علي كالشهادة على الشهادة؛ ألنه ال جيوز لشاهد الفرع أن يشهد هبا حىت يقول له شاهد األصل اشهد علي 
لدين وعنه رواية ثالثة إذا مسعه يقر بقرض ال يشهد وإن مسعه يقر بدين شهد ألن املقر با، أين أشهد على فالن بكذا

وعنه رواية رابعة أنه إذا ، معترف أنه عليه اآلن واملقر بالقرض ال يعترف بذلك؛ ألنه جيوز أنه اقترض منه مث وفاه
ولكن جيب عليه إذا شهد أن : قال. مسع الشهادة فدعي إىل إقامتها فهو باخليار إن شاء شهد وإن شاء مل يشهد

والصحيح األول ألن الشاهد ، إذا شهدوا: قال. }َداُء إِذَا َما ُدُعواَوال َيأَْب الشَُّه{: يشهد إذا دعي لقوله تعاىل
يشهد مبا علمه وقد حصل له العلم بسماعه فجاز أن يشهد به كما جيوز أن يشهد على األفعال من القتل واجلرح 

، عصيةوكذا كل فاعل فاحشة أو م، اشهدوا على أنين سرقت: والسرقة واألفعال برؤيتها فإن السارق ال يقول
  .وفارق الشهادة على الشهادة فإهنا ضعيفة فاعترب تقويتها باالسترعاء

" وما تظاهرت به األخبار واستقرت معرفته يف قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والوالدة: "مسألة
  أما: قال ابن املنذر. أمجعوا على صحة الشهادة يف النسب والوالدة

  .ص وتقبل شهادة القاذف وغريه بعد توبتهوال جيوز ذلك يف حد وال قصا
  ـــــــ

النسب فال نعلم أحدا من أهل العلم منع منه ولو منع ذلك الستحالت معرفة الشهادة به إذ ال سبيل إىل معرفة 
وأما ما عدا ، وال ميكن املشاهدة لسببه وإمنا نعلم ذلك من طريق الظاهر فجازت الشهادة به بالظن، ذلك قطعا
النكاح وامللك املطلق والوقف : الدة مما جتوز الشهادة به باالستفاضة فذكر أصحابنا تسعة أشياءالنسب والو

ومصرفه واملوت والعتق والوالء والوالية والعزل؛ ألن هذه األمور تتعذر يف الغالب معرفة أسباهبا وحيصل العلم فيها 
يشهد بذلك حىت يسمعه من عدد كثري حيصل له وظاهر كالم أمحد أنه ال ، باالستفاضة فجاز أن يشهد هبا كالنسب

جيوز من عدلني يسكن قلبه إىل خربمها ألن احلق : وقال القاضي، به العلم؛ ألن الشهادة ال جتوز إال على ما علمه
  .يثبت بقول اثنني

صل أن ؛ ألن شهادة االستفاضة ضعيفة لكوهنا مبنية على غلبة الظن فاأل"وال جيوز ذلك يف حد وال قصاص: "مسألة
ال جتوز وإمنا جازت يف هذه األشياء حفظا هلا أن ال تضيع كشهادة النسب مثال خبالف احلدود والقصاص فإن مبناها 

  .اشهد علي مثل الشمس أو دع: قال عمر رضي اهللا عنه. الدرء واإلسقاط فاحتيج فيه إىل العلم به ليشهد به على
إىل قوله } وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت{: ؛ ألن اهللا عز وجل قال"وتقبل شهادة القاذف وغريه بعد توبته: "مسألة

نص على قبول شهادة القاذف إذا تاب ، ١} لَّا الَِّذيَن َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَكإِ{: مث قال} فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ{
وكذلك الفاسق إذا تاب قبلت شهادته بالقياس على القاذف إذا تاب والتوبة الندم واالستغفار من الذنب والعزم أن 

وإن ، اآلية ٢} أَنْفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَرُوا ِلذُُنوبِهِْم َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا{: ال يعود لقوله سبحانه
كانت مظلمة آلدمي فالتوبة من ذلك التخلص منه برده إىل مالكه والتحليل منه؛ ألن احلق آلدمي فال يربأ منه إال 

وألنه بالقذف ، ذف إكذابه نفسهتوبة القا: بأدائه أو إبرائه وتوبة القاذف إكذابه لنفسه؛ ملا روي عن عمر أنه قال
قذيف لفالنة كان باطال وقد ندمت عليه وال أعود إىل مثله : قال. أثبت العار فبإكذابه نفسه يزيله فإن مل يكن كاذبا

  .وأنا تائب إىل اهللا تعاىل منه



  ـــــــ
  .٤اآلية : سورة النور - ١
  .١٣٥اآلية : سورة آل عمران - ٢

  باب من ترد شهادته
  شهادة صيب وال زائل العقل وال أخرس وال كافر وال فاسق والال تقبل 

  ـــــــ
  باب من ترد شهادته

وألنه غري ، والصبيان ليسوا من رجالنا}، وَاسَْتْشهِدُوا شَهِيَدْينِ ِمْن رَِجاِلكُْم{: لقوله سبحانه" ال تقبل شهادة صيب"
  مكلف أشبه اجملنون وعنه تقبل شهادة ابن عشر إذا كان عاقال

  جمهول احلال وال حاز إىل نفسه نفعا وال دافع عنها شرا
  ـــــــ

وعنه شهادة الصبيان يف اجلراح خاصة قبل ، يف حال أهل العدالة ألنه يؤمر بالصالة ويضرب عليها أشبه البالغ
فال " زائل العقلو ال : "الثاين. واملذهب األول ملا سبق، االفتراق عن احلال اليت جتارحوا عليها؛ ألنه قول ابن الزبري

: الثالث. تقبل شهادة اجملنون واملعتوه وال السكران وال املربسم؛ ألن قوهلم على أنفسهم ال يقبل فعلى غريهم أوىل
وإمنا تقبل يف أحكامه املختصة ، باإلشارة ألهنا حمتملة فلم تقبل كإشارة الناطق" أخرس"الكالم فال تقبل شهادة الـ 

دومة وحيتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته؛ ألن إشارته مبنزلة نطقه وهي ها هنا مع، به للضرورة
وَأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ {: حبال لقوله تعاىل" كافر"تقبل شهادة " ال"اإلسالم فـ : الرابع. كما يف سائر أحكامه

عدل وال مرضي وال هو منا إال شهادة أهل الكتاب ىف والكافر ليس ب}، ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء{: وقال}، ِمْنكُْم
َشَهاَدةُ َبيْنِكُمْ إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا {: الوصية يف السفر إذا مل يكن غريهم لقوله سبحانه

قال أبو . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابهوهذا نص قد قضى به رسول . }َعْدلٍ ِمْنكُْم أَْو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم
فال تقبل شهادة . "أن يكون من أهل العدالة: اخلامس. قضى به ابن مسعود يف زمن عثمان رضي اهللا عنه: عبيد

أحدمها الصالح يف الدين وهو أداء : ويعترب يف العدالة شيئان}، َوأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم{: لقوله تعاىل" الفاسق
الفرائض واجتناب احملارم حبيث ال يرتكب كبرية وال يدمن على صغرية؛ وألن الفاسق ال يؤمن منه شهادة الزور؛ 

وهي كل ما فيه حد أو وعيد واعتربنا يف مرتكب الصغائر ، ألن اهللا نص على الفاسق فقسنا عليه مرتكب الكبائر
وإن كان األغلب فعل الصغائر حبيث يصر عليها ردت ، فإذا كان األغلب منه فعل الطاعات مل ترد شهادته، األغلب

} فََمْن ثَقُلَْت َموَازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ َوَمْن َخفَّْت مََوازِينُُه{: بدليل قوله تعاىل. شهادته؛ ألن احلكم لألغلب
١.  

: وقال}، شْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْمَوأَ{: ؛ ألن العدالة شرط لقوله تعاىل"جمهول احلال"تقبل شهادة " وال: "مسألة
  .وهذا غري مرضي وهو غري معلوم العدالة فال تقبل شهادته كالفاسق}، ِممَّْن َتْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء{

بشهادته كشهادة السيد ملكاتبه والوارث ملوروثه فإن املكاتب " إىل نفسه نفعا"تقبل شهادة من جير " وال: "مسألة
  .فكأنه يشهد لنفسه ألن مال عبده له، ٢" املكاتب عبد ما بقي عليه درهم: "عليه الصالة والسالمعبد لقوله 



  كشهادة العاقلة جبرح شهود اخلطأ" وال تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررا: "مسألة
  ـــــــ

  .١٠٢اآلية : سورة املؤمنون ١
  .٣٩٢٦حديث رقم : ورواه أبو داود يف املكاتب. باب بيع املكاتب -٤: رواه البخاري معلقا يف املكاتب - ٢

وال شهادة والد وإن عال لولده وال ولد لوالده وال سيد لعبده وال مكاتبه وال شهادهتما له وال أحد الزوجني 
  لصاحبه

  ـــــــ
  .ألهنم يدفعون عن أنفسهم الدية فال تقبل للتهمة يف ذلك

وإن سفل فالوالدة مانعة من الشهادة من " لوالده"ولد " الشهادة والد وإن عال لولده و"تقبل " وال: "مسألة
وعنه تقبل شهادة االبن ألبيه وال تقبل شهادة األب ، العمودين سواء يف ذلك اآلباء واألمهات وآباؤمها وأمهاهتما

قال عليه له؛ ألن مال االبن ألبيه أو يف حكم ماله له أن يتملكه فشهادته له شهادة لنفسه أو جير هبا لنفسه نفعا 
وعنه رواية ثالثة تقبل شهادة كل واحد ، وال يوجد هذا يف شهادة االبن ألبيه، ١"أنت ومالك ألبيك: "السالم

منهما لصاحبه فيما ال هتمة فيه كالنكاح والطالق والقصاص واملال إذا كان مستغنيا عنه؛ ألن كل واحد منهما ال 
َوأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ {: ة بعضهم لبعض ألن اهللا تعاىل قالوعن عمر تقبل شهاد، ينتفع بذلك فال هتمة يف حقه

ال جتوز شهادة خائن وال : "ودليل األوىل ما روى الزهري عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال}، ِمْنكُْم
نهما بضعة فكأنه املتهم واألب متهم لولده ألن بي: والظنني، ٢" خائنة وال ذي غمر وال ظنني يف قرابة وال والء

وألنه متهم يف الشهادة لولده كتهمة العدو يف ". فاطمة بضعة مين يريبين ما أراهبا: "وقال عليه السالم، يشهد لنفسه
  .الشهادة على عدوه واالبن كذلك ألنه وارث أبيه وأما اآلية فنخصها خبربنا فإنه أخص منها

  .لذلك" مكاتبه"جتوز شهادته لـ " وال"، د لنفسه؛ ألن ماله لهألنه يشه" سيد عبد لعبده"تقبل شهادة " وال: "مسألة
يعين ال جتوز شهادة العبد وال املكاتب لسيدمها؛ ألهنما متهمان يف ذلك ألن العبد " شهادهتما له"جتوز " وال: "مسألة

  .أبيهينبسط يف مال سيده ويتصرف فيه وجتب نفقته منه وال يقطع بسرقته فال تقبل شهادته له كاالبن مع 
يف إحدى الروايتني وتقبل يف األخرى؛ ألنه عقد على منفعة فال " أحد الزوجني لصاحبه"جتوز شهادة " وال: "مسألة

ودليل األوىل أن كل واحد منهما يرث صاحبه من غري حجب وينبسط يف ماله عادة ، يتضمن رد الشهادة كاإلجارة
وألن يسار الرجل يزيد يف نفقة امرأته ويسار املرأة يزيد به  فهو متهم يف حقه فلم تقبل شهادته له كاألب مع ابنه؛

  .قيمة بضعها اململوك لزوجها فكان كل واحد منهما جير إىل نفسه نفعا وهلذا يضاف مال كل واحد
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .وقال غريب. ٢٢٩٨حديث رقم : رواه الترمذي يف الشهادات - ٢

وال الوكيل فيما هو وكيل فيه وال الشريك فيما هو شريك فيه وال العدو  وال شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
وال من ال مروءة له كاملسخرة وكاشف عورته للناظرين يف محام أو ، على عدوه وال معروف بكثرة الغلط والغفلة

  ومن شهد بشهادة يتهم يف بعضها ردت كلها، غريه
  ـــــــ



فأضافها ، ٢} الَ َتْدُخلُوا ُبُيوَت النَّبِيِّ{: وقال تعاىل، ١اآلية} ْرنَ ِفي ُبيُوِتكُنََّوقَ{: منهما إىل صاحبه قال اهللا سبحانه
عبدكم : وقال ابن مسعود للذي قال إن غالمي سرق مرآة امرأيت، إليهن تارة وإىل النيب صلى اهللا عليه وسلم تارة

  .سرق مالكم ويفارق عقد اإلجارة من هذا الوجوه
، لذلك" وال الوكيل فيما هو وكيل فيه"، ألنه متهم يف ذلك" شهادة الوصي فيما هو وصي فيه"تقبل " وال: "مسألة

  .ألنه يشهد لنفسه" وال الشريك فيما هو شريك فيه"
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ملا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال" وال العدو على عدوه: "مسألة
: والغمر. ٣رواه أبو داود، " خائنة وال زان وال زانية وال ذي غمر على أخيهال جتوز شهادة خائن وال: "وسلم

وختالف الصداقة فإن شهادة الصديق لصديقه ، احلقد وألن العداوة تورث التهمة فتمنع الشهادة كالقرابة القريبة
فع نفسه بالتشفي من وشهادة العدو على عدوه يقصد هبا ن، بالزور نفع غريه مبضرة نفسه وبيع آخرته بدنيا غريه

  .عدوه فافترقا
ألنه ال يوثق بقوله الحتمال أن يكون من غلطاته فرمبا شهد على غري " وال من يعرف بكثرة الغلط والغفلة: "مسألة

من استشهد عليه أو بغري ما شهد به أو لغري من أشهده واعتربنا كثرة الغلط ألن أحدا ال يسلم من الغلط يف اجلملة 
صلى اهللا عليه وسلم يسهو فلو منع الغلط القليل الشهادة النسد باب الشهادات فاعتربنا الغلط  فقد كان النيب

إذا ثبت هذا فينبغي للشاهد أن يكون حافظا متيقظا ضابطا ملا ، الكثري كما اعتربنا كثرة املعاصي يف اإلخالل بالعدالة
  .يشهد به لتحصل الثقة بقوله ويغلب على الظن صدقه

واملصافع ، "محام أو غريه"الـ " من ال مروءة له كاملسخرة وكاشف عورته للناظرين يف"جتوز شهادة " وال: "مسألة
، وال حتصل الثقة بقوله، واملغين والرقاص؛ ألن ذلك سخف ودناءة فإذا استحسن هذا ورضيه لنفسه فال مروءة له

كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما إمنا أدرك الناس من : "قال صلى اهللا عليه وسلم: وروى ابن مسعود قال
من ال يستحي صنع ما يشاء فإن صنع شيئا من ذلك متخفيا به مل مينع قبول شهادته؛ ألن مروءته ال : أي. ٤" شئت

  .تسقط به
  كشهادة الشريك لشريكه" ومن شهد بشهادة يتهم يف بعضها ردت كلها: "مسألة

  ـــــــ
  .٣٣اآلية : سورة األحزاب - ١
  .٥٣اآلية : سورة األحزاب - ٢
  .٣٦٠١حديث رقم : رواه أبو داود يف األقضية - ٣
  .٣٤٨٣حديث رقم : رواه البخاري يف األنبياء - ٤

وإن شهد شاهد ، وإذا تعارض اجلرح والتعديل قدم اجلرح، وال يسمع يف اجلرح والتعديل وحنوها إال شهادة اثنني
  بألف وآخر بألفني قضى له بألف

  ـــــــ
  .لوارث ملوروثه ألنه يشهد لنفسه وشهادته لنفسه ال تصح كذا ها هناوا

وعنه تقبل من واحد وهو مذهب أيب ، "وال يسمع يف اجلرح والتعديل والترمجة وحنوها إال شهادة اثنني: "مسألة
فة من يبين ولنا أن اجلرح والتعديل إثبات ص، حنيفة؛ ألنه خرب ال يعرب فيه لفظ الشهادة فقبل من واحد كالرواية

احلاكم حكمه على صفته فاعترب فيه العدد كاحلضانة وفارق الرواية لبنائها على املساهلة وال نسلم أنه ال يفتقر إىل 



وإن مل يقل علي وال ، أشهد أنه عدل ويكفي هذا: لفظ الشهادة ويعترب يف اجلرح والتعديل اللفظ فيقول يف التعديل
فإذا شهد أنه عدل ثبتت عدالته عليه وله ودخل يف عموم اآلية }، َوْي َعْدلٍ مِْنكُْمَوأَْشهِدُوا ذَ{: يل لقوله سبحانه

فإذا حتاكم إىل القاضي أعجميان ال يعرف لساهنما فال بد من مترجم عنهما وال يقبل ، وأما الترمجة فحكمها كذلك
: ابن املنذر يف حديث زيد بن ثابت وقال، وعنه تقبل من واحد وهو اختيار أيب بكر عبد العزيز، إال من اثنني عدلني

فكنت أكتب له إذا كتب إليهم وأقرأ له إذا : قال. إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود
ولنا أنه نقل ما خفي على احلاكم إليه فيما يتعلق ، كتبوا إليه؛ وألنه ال يفتقر إىل لفظ الشهادة أشبه أخبار الديانات

مني فوجب فيه العدد كالشهادة ويفارق أخبار الديانات؛ ألهنا ال تتعلق باملتخاصمني وال نسلم أنه ال يعترب باملتخاص
لفظ الشهادة وألن ما ال يفهمه احلاكم وجوده عنده كغيبته فإذا ترجم له كان كنقل اإلقرار إليه من غري جملسه وال 

لترمجة شهادة تفتقر إىل العدد والعدالة ويعترب فيها من فعلى هذا تكون ا، يقبل ذلك إال من شاهدين كذا ها هنا
وإن ، الشروط ما يعترب يف الشهادة على اإلقرار بذلك احلق فإن كان مما يتعلق باحلدود والقصاص اعترب فيها احلرية

وإن كان ، كان ماال كفى ترمجة رجل وامرأتني وإن كان مما ال يقبل فيه إال شهادة رجلني مل يقبل إال ترمجة رجلني
والثانية يكفي شهادة اثنني فالترمجة ، حد زنا ففي الشهادة على اإلقرار به روايتان إحدامها ال يكفي إال شهادة أربعة

عن اإلقرار به خترج على وجهني ويعترب يف ذلك كله لفظ الشهادة؛ ألنه شهادة وإن قلنا يكتفي بواحد فال بد من 
  .شهادةعدالته وتقبل من العبد ألنه من أهل ال

، اللذان جرحاه أو اللذان عداله، ننظر أيهما أعدل: قال مالك" وإذا تعارض اجلرح والتعديل قدم اجلرح: "مسألة
ولنا أن اجلارح معه زيادة علم خفيت على املعدل فوجب تقدميه؛ ألن التعديل يتضمن نفي الريبة واحملارم واجلارح 

رأيته يفعل كذا وكذا ومستند املعدل أنه مل يره : ن اجلارح يقولوأل، مثبت لوجود ذلك واإلثبات مقدم على النفي
  يفعل

من مثن مبيع مل تكمل : وقال اآلخر، ألف من قرض: وحلف مع شاهده على األلف اآلخر إن أحب وإن قال أحدمها
مل تكمل  وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا يف املكان أو الزمان أو الصفة، الشهادة
  شهادهتم

  ـــــــ
  .ذلك وميكن صدقهما واجلمع بني قوليهما بأن يكون اجلارح رآه يفعل ذلك واملعدل مل يره

وذلك ، "وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفني قضى له بألف وحلف مع شهادته على األلف اآلخر إن أحب: "مسألة
وعن أيب ، ادة وثبت ما اتفقا عليه وحكم بتأنه مىت شهد أحد الشاهدين بشيء وشهد اآلخر ببعضه صحت الشه

حنيفة أنه إذا شهد شاهد أنه أقر بألف وشهد آخر أنه أقر بألفني مل تصح الشهادة؛ ألن اإلقرار باأللف غري اإلقرار 
ولنا أن الشهادة كملت فيما اتفقا عليه فحكم به كما لو مل يزد أحدمها ، باأللفني ومل يشهد بكل إقرار إال واحد

  .فأما ما انفرد به أحدمها فإن للمدعي أن حيلف معه ويستحق وهو قول من يرى احلكم بشاهد وميني. احبهعلى ص
؛ ألن كل واحد منهما شهد "من مثن مبيع مل تكمل الشهادة: وقال اآلخر، ألف من قرض: وإن قال أحدمها: "مسألة

فأما مع اختالف األسباب . وعزواها إىل سبب واحدواملسأله األوىل فيما إذا أطلقا الشهادة أ، بغري ما شهد به اآلخر
أو يشهد أحدمها ، كما ذكرناه أو مع اختالف الصفات مثل أن يشهد أحدمها بألف دينار وآخر خبمسمائة درهم

لكن له أن حيلف معهما ويستحق ما شهدا به أو مع ، بألف درهم بيض واآلخر خبمسمائة سود مل تكمل البينة
  .واهللا أعلم. به وحده أحدمها ويستحق ما شهد



وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا يف املكان أو الزمان والصفة مل تكمل : "مسألة
ما إذا شهد اثنان أنه زنا هبا يف بيت وشهد اثنان : وإذا شهد أربعة بالزنا واختلفوا يف املكان والزمان مثل، "شهادهتم

أو شهد كل اثنني عليه بالزنا يف بلد غري البلد الذي شهد به اآلخران أو اختلفوا يف الزمان  ،أنه زنا هبا يف بيت آخر
مثل أن يشهد اثنان أنه زنا هبا يوم اخلميس ويشهد اثنان أنه زنا هبا يف يوم اجلمعة أو اختلفوا يف صفة الزنا فاثنان 

تكمل شهادهتم؛ ألهنم مل يشهدوا على فعل واحد وصفاه على صفة واثنان مل يصفا شيئا إمنا شهدا بظاهر احلال مل 
وحكي عن أمحد أنه جيب احلد على املشهود عليه فيما إذا اختلفا يف ، فأشبه ما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدمها

ظاهر هذه الرواية أنه ال يعترب : قال أبو اخلطاب. املكان والزمان؛ ألن الشهادة قد كملت عليه وهو اختيار أيب بكر
لو شهد اثنان أنه زنا هبا بيضاء وشهد اثنان : قال أبو بكر: قال القاضي. وهذا بعيد، ل الشهادة على فعل واحدكما

  .وهذا ينقض قوله، أنه زنا هبا وهي سوداء فهم قذفة

  باب الشهادة على الشهادة و الرجوع عنها

...  
  باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها

ما جيوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة األصل مبوت أو غيبة أو مرض وحنوه جتوز الشهادة على الشهادة في
  بشرط أن يسترعيه شاهد األصل فيقول أشهد

  ـــــــ
  باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها

وجتوز الشهادة على الشهادة فيما جيوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة األصل مبوت أو غيبة أو : "مسألة
وإمنا كان كذلك ألن ، وجيوز كتاب القاضي يف املال وما يقصد به املال كالبيع واإلجارة والرهن والوصية له" مرض

كتاب القاضي يتضمن الشهادة على القاضي فمهما جاز فيه جاز فيها والشهادة على الشهادة يف اجلملة جائزة 
ز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة يف أمجعت العلماء من أهل احلجا: قال أبو عبيد. بإمجاع أهل العلم

األموال؛ وألن احلاجة داعية إليها فلو مل تقبل لبطلت الشهادة بالوقوف وما يتأخر إثباته عند احلاكم مث مبوت 
  .الشهود ويف ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة األصل

وعنه ال تقبل إال أن ميوت ، ملوت أو مرض أوغيبة إىل مسافة قصر" إذا تعذرت شهادة األصل"وإمنا تقبل : مسألة
ودليل جوازها مع التعذر بالغيبة أنه قد ، شاهدا األصل؛ ألهنما إذا كانا حيني رجي حضورمها فهما كاحلاضرين

هذا إذا ثبت ، وخيالف احلاضرين فإنه ال عذر هلما، تعذرت شهادة األصل فجاز احلكم بشهادة الفرع كما لو ماتا
مث يرجع من يومه ألن على ، فذكر القاضي أن الغيبة أن يكون شاهد األصل مبوضع ال ميكنه أن حيضر للشهادة

وإذا مل يكلف احلضور ، ١} َوال ُيَضارَّ كَاِتٌب َوال َشهِيٌد{: وقد قال اهللا سبحانه، الشاهد يف تكليفه ملثل ذلك ضررا
تعترب مسافة القصر ألن ما دون ذلك يف : وقال أبو اخلطاب، رعتعذر مساع شهادته فاحتيج إىل مساع شهادة الف

وإذا كان ، حكم احلاضر يف الرخص ويف كون األقرب من عصبات املرأة إذا كان فيها مل يزوج األبعد وال احلاكم
  .يف مسافة القصر زوج غريه فكذا ها هنا

اشهد على شهاديت أين أشهد أن : فيقوليسترعيه شاهد األصل "يشهد حىت " أن"وال جيوز لشاهد الفرع : مسألة
نص عليه أمحد رمحه ، "بكذا"على نفسه طوعا " أقر عندي أو أشهدين"بن فالن قد عرفته بعينه وامسه ونسبه " فالنا



وإمنا اشترط االسترعاء ألنه إذا مسع شاهدا يقول أشهد لفالن على فالن بكذا احتمل أنه أراد أن له ذلك ، اهللا تعاىل
  .د فلم جيز أن يشهد مع االحتمال خبالف ما إذا استرعاه فإنه ال يسترعيه إال على واجبعليه من وع

  ـــــــ
  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة - ١

ومىت مل حيكم ، على شهاديت أين فالنا أقر عندي أو أشهدين بكذا ويعترب معرفة العدالة يف شهود األصل والفرع
وإن حدث من بعضهم ما مينع قبول ، كم على مساع شهادهتمبشهادة الفرع حىت حضر شهود األصل وقف احل

  .الشهادة مل حيكم هبا
  فصل

وإن حدث منه ما مينع قبوهلا بعد أدائها ردت وإن ، ومىت غري العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل احلكم قبلت
  وإن رجع، حدث ذلك بعد احلكم هبا مل يؤثر

  ـــــــ
: ومن شرط الشهادة العدالة؛ لقوله سبحانه، ؛ ألهنم شهود"شهود األصل والفرع وتعترب معرفة العدالة يف: "مسألة

  .}ِممَّْن َتْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء{: وقوله تعاىل}، وَأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم{
لى ؛ ألنه قدر ع"ومىت مل حيكم بشهادة الفرع حىت حضر شهود األصل وقف احلكم على مساع شهادهتم: "مسألة

  .فأشبه املتيمم إذا قدر على املاء قبل الشروع يف الصالة] قبل العمل بالبدل[األصل 
يعين إن فسق شهود األصل أو رجعوا عن " وإن حدث من بعضهم ما مينع قبول الشهادة مل حيكم هبا: "مسألة

  .الفرع أو رجعوا الشهادة قبل احلكم مل حيكم هبا؛ ألن احلكم ينبين على شهادهتما فأشبه ما لو فسق شهود
وذلك أن يشهد مبائة مث يقول مائة ، "ومىت غري العدل شهادته قبل احلكم هبا فزاد فيها أو نقص قبلت: فصل"

وقيل تبطل شهادته وقيل يؤخذ ، ومخسون أو يقول بل لقي تسعون فإنه يقبل منه رجوعه وحيكم مبا شهد به آخرا
ولنا أن شهادته األخرية ، ل رجوعه عنها كما لو اتصل هبا احلاكمبأول قبوله؛ ألنه أداها وهو غري متهم فلم يقب

وأما األوىل فال حيكم هبا ، شهادة من عدل غري متهم مل يرجع عنها فوجب أن حيكم هبا كما لو مل يتقدمها ما خيالفها
  .ألنه رجع عنها فزالت برجوعه وهي شرط احلكم فيعترب استمرارها إىل انقضائه

إذا فسق : يعين" ه ما مينع قبوهلا بعد أدائها ردت وإن حدث ذلك بعد احلكم هبا مل يؤثروإن حدث من: "مسألة
وَأَشْهُِدوا {: الشاهد قبل احلكم بشهادته مل جيز احلكم هبا ألن من شرط احلكم بالشهادة العدالة وقد نص تعاىل بقوله

عد حكم احلاكم بشهادته مل ينقض احلكم ألن وليس هذا بعدل فترد شهادته وإن كان فسقه ب}، ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم
  .احلكم مت بشرطه ألن شرطه شهادة عدل وقد وجدت

  ألنه مت بشرطه فلم" وإن رجع الشهود بعد احلكم بشهادهتم مل ينقض احلكم: "مسألة

فات الشهود بعد احلكم بشهادهتم مل ينقض احلكم ومل مينع االستيفاء إال يف احلدود والقصاص وعليهم غرامة ما 
، بشهادهتم مبثله إن كان مثليا وقيمته إن مل يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على عددهم فإن رجع أحدهم فعليه حصته

  .أخطأنا غرموا الدية وأرش اجلرح: وإن قالوا، تعمدنا فعليهم القصاص: وإن كان املشهود به قتال أو جرحا فقالوا
  ـــــــ

اكم أنه أخطأ يف اجتهاده باجتهاد ثان وبيان احتمال اخلطأ أنه حيتمل أن جيز نقضه باحتمال اخلطأ كما لو بان للح



وإذا ثبت هذا فللمشهود له استيفاء احلق املايل سواء كان قائما أو تالفا ، الشهود كذبوا يف الرجوع ال يف الشهادة
إذا "  يف احلدود والقصاصإال"ألن احلق ثبت له على املشهود عليه فكان له استيفاؤه كما لو مل يرجعوا عن الشهادة 

] و إن رجعوا بعد اآلستيفاء، مل جيز االستسفاء ألنه يدرأ بالشبهات و هذا من أعظمها[رجع الشهود قبل االستيفاء 
ألهنم تسببوا إىل اجلناية خطأ وال حتملها العاقلة ألهنا وجبت ] بشهادهتم[وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف 

  .ا وجب باالعترافباعترافهما وهي ال حتمل م
للمشهود عليه ألهنم حالوا " وعليهم غرامة ما فات بشهادهتم مبثله إن كان مثليا أو قيمته إن مل يكن مثليا: "مسألة

  .بينه وبني ماله بعدوان فلزمهم الضمان كما لو غصباه
فإذا كانوا ثالثة  ألن اإلتالف حصل من جهتهم فأشبه ما لو غصبوه" بينهم على عددهم"الضمان " ويكون: "مسألة

  .منهم واحد غرم الثلث" فإن رجع"غرم كل واحد منهم ثلث الواجب 
ألهنم تسببوا إىل القتل العمد العدوان " وإن كان املشهود به قتال أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص: "مسألة

ألهنم تسببوا إىل القتل اخلطأ ؛ " أخطأنا غرموا الدية وأرش اجلرح: وإن قالوا"فلزمهم القصاص كما لو باشروا 
  .فلزمهم ضمانه بأرشه كما لو باشروا

  باب اليمني يف الدعاوى
  اليمني املشروعة يف احلقوق هي اليمني باهللا تعاىل سواء كان احلالف مسلما

  ـــــــ
  باب اليمني يف الدعاوى

َتْحبِسُوَنُهَما {: لقوله سبحانه" أو كافرااليمني املشروعة يف احلقوق هي اليمني باهللا تعاىل سواء كان احلالف مسلما "
َوأَقَْسُموا بِاللَِّه {: وقال تعاىل}، فَشََهاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّه{: وقال، ١} ِمْن َبْعِد الصَّالِة فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه

  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم}، َجْهَد أَْيَمانِهِْم
  ـــــــ

  .١٠٦اآلية : ورة املائدةس - ١

واألميان ، أو كافرا وجيوز القضاء يف األموال وأسباهبا بشاهد وميني ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى بشاهد وميني
  كلها على البت إال اليمني على نفي فعل غريه فإهنا على نفي

  ـــــــ
وسواء كان املدعى ، واهللا ما أردت إال واحدة: ؟ قال"آهللا ما أردت إال واحدة: "لركانة بن عبد يزيد يف الطالق

ليس : "عليه مسلما أو كافرا عدال أو فاسقا؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للحضرمي املدعي على الكندي
إال أن . ١" ليس لك إال ذلك منه: "قال. إنه رجل فاجر ال يبايل ما حلف عليه: فقال احلضرمي". لك إال ميينه
وإن ، قل واهللا الذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر وجناه من فرعون وملئه: ن يهوديا قيل لهالكافر إن كا

واهللا الذي أنزل اإلجنيل على عيسى وجعله حييي املوتى ويربئ األكمه واألبرص واجملوسي : كان نصرانيا يقول
  .واهللا الذي خلقين ورزقين: يقول
لو يعطى الناس بدعواهم الدعى قوم ": "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلموتشرع اليمني يف حقوق اآلدمي : "مسألة



: وقال أبو بكر، وحلديث احلضرمي والكندي، متفق عليه. ٢" دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه
 سبحانه تشرع يف كل حق آلدمي إال يف النكاح والطالق؛ ألن هذا مما ال حيل بدله فلم يستحلف فيه كحقوق اهللا

وألن األبضاع مما حيتاط هلا فال تستباح بالنكول؛ ألنه ليس حبجة قوية ألنه سكوت جمرد حيتمل أن يكون للخوف 
من اليمني وحيتمل أن يكون للجهل حبقيقة احلال وحيتمل أن يكون لعلمه بصدق املدعي ومع هذه االحتماالت ال 

النكاح والرجعة : تشرع اليمني يف كل حق إال تسعة أشياء :قال أبو اخلطاب. ينبغي أن يقضي به فيما حيتاط له
والطالق والرق والوالء واإلستيالد والنسب والقذف والقصاص؛ ألن البدل ال يدخلها فلم يستحلف فيها كحقوق 

  .اهللا تعاىل
رواه ، "ومينيوجيوز القضاء يف األموال وأسباهبا بشاهد وميني؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى بشاهد : "مسألة

وقال ، قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باليمني مع الشاهد الواحد: سعيد يف سننه من حديث أيب هريرة قال
وقد . ٣إسناد حديث ابن عباس يف اليمني مع الشاهد إسناد جيد: وقال النسائي، حديث حسن غريب: الترمذي

  .سبق ذلك يف أول باب الشهادات
قل واهللا والذي ال إله إال : "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم استحلف رجال فقال" ا على البتواألميان كله: "مسألة

  .؛ وألن له طريقا إىل العلم فيلزمه القطع بنفيه٤رواه أبو داود عن ابن عباس". هو ما له عندي شيء
يباين عن القاسم بن عبد نص عليه وذكر حديث الش" إال اليمني على نفي فعل غريه فإهنا على نفي العلم: "مسألة

  ال تضطروا الناس يف أمياهنم أن حيلفوا: "الرمحن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ـــــــ

  .سبق خترجيه - ١
  .سبق خترجيه - ٢
  .سبق خترجيه -٣
  .٣٢٧٥حديث رقم : رواه أبو داود يف األميان - ٤

امليت ثبت وإن مل حيلف فبذل الغرماء اليمني مل  العلم وإذا كان للميت أو املفلس حق بشاهد فحلف املفلس أو ورثة
أنا أحلف ميينا واحدة جلميعهم مل يقبل منه : وإن قال، يستحلفوا وإذا كانت الدعوى جلماعة فعليه لكل واحد ميني

  وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه يف كل حق ميني، إال أن يرضوا
  ـــــــ
؛ وألنه ال ميكن ١رواه أبو داود، واهللا ما يعلم أهنا أرضي اغتصبها، أحلفه ويف حديث احلضرمي، "على ما ال يعلمون

] على نفي العلم[على كل حال اليمني : اإلحاطة بنفي فعل غريه فلم يكلف ذلك وذكر ابن أيب موسى عنه أنه قال
ى عيب فأنكره فيما يدعي عليه يف نفسه أو فيما يدعي عليه يف ميته؛ وعنه يف من باع سلعة فظهر املشتري عل

إحدامها على البت ألنه يستحق الرد عليه بالعيب القدمي : هل اليمني على علمه أو على البتات؟ على روايتني: البائع
جتزيه اليمني : والثانية. سواء علمه أو مل يعلمه فإذا حلف على نفي علمه مل يلزم منه انتفاء استحقاق الرد بالعيب

وروى اإلمام أمحد أن ابن ، ه أو أمر يف غريه فأشبه ما لو ادعى عليه فعال من موروثهعلى نفي العلم ألنه من فعل غري
عمر باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عاملا بعيبه فأنكره ابن عمر فتحاكما إىل عثمان فقال له 

  .احلف أنك ما علمت به عيبا فأىب أن حيلف فرد عليه العبد: عثمان
؛ ألن النيب صلى اهللا عليه "ثبت"معه " إذا كان للميت أو املفلس حق بشاهد فحلف املفلس أو ورثة امليتو: "مسألة



  .٢حديث حسن غريب: أخرجه الترمذي وقال، وسلم قضى بالشاهد واليمني
لقت باملال وللشافعي يف القدمي حيلفون معه ألن حقوقهم تع، "وإن مل حيلفوا فبذل الغرماء اليمني مل يستحلفوا: "مسألة

ولنا أهنم يثبتون ملكا لغريهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته ،فكان هلم أن حيلفوا كالورثة حيلفون على مال موروثهم
  .فلم جيز كما مل جيز للزوجة أن حتلف إلثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به وفارق الورثة فإهنم يثبتون ملكا ألنفسهم

ألن لكل واحد منهم حقا فيلزمه لكل واحد ميني كما " فعليه لكل واحد مينيوإذا كانت الدعوى جلماعة : "مسألة
  .ألن احلق هلم ال خيرج عنهم" أنا أحلف ميينا واحدة جلميعهم مل يقبل منه إال أن يرضوا هبا: وإن قال"لو انفردوا 

مجاعة فإن على كل كما لو كانت احلقوق على " وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه يف كل حق ميني: "مسألة
  واحد ميينا كذا ها هنا

  ـــــــ
  .سبق خترجيه - ١
  .سبق خترجيه - ٢

  .وتشرع اليمني يف كل حق آلدمي وال تشرع يف حقوق اهللا من احلدود والعبادات
  ـــــــ

 من"سبحانه " وال تشرع يف حقوق اهللا"، بدليل ما سبق يف أول الباب" وتشرع اليمني يف كل حق آلدمي: "مسألة
فما كان هللا خالصا ال تسمع فيه الدعوى كحد الزنا و اخلمر؛ ألن الدعوى يف الشيء ملستحق " احلدود والعبادات

وأما العبادات كدعوى ساعي الزكاة على رب ، له واهللا سبحانه هو املستحق لذلك فال تسمع فيه دعوى ابن آدم
  .من غري ميني؛ ألنه حق هللا سبحانه أشبه احلد املال وأن احلول قد مت أو كمال النصاب فالقول قول رب املال

  باب اإلقرار
مث ،من أقر بدراهم مث سكت سكوتا ميكنه الكالم فيه، وإذا أقر املكلف احلر الرشيد الصحيح املختار حبق أخذ بت

  زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية: قال
  ـــــــ

  باب اإلقرار

قَالَ أَأَقَْررُْتْم َوأََخذُْتْم َعلَى {: إىل قوله} َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيَِّني{:  سبحانهاألصل يف اإلقرار قول اهللا: "مسألة
: وقال تعاىل، واالعتراف اإلقرار، ٢} َوآَخُرونَ اْعَتَرفُوا بِذُنُوبِهِْم{: وقال سبحانه، ١} ذَِلكُْم إِْصرِي قَالُوا أَقَْرْرنَا

: وروي أن ماعزا أقر بالزنا فرمجه النيب صلى اهللا عليه وسلم وكذلك الغامدية وقال}، قَالُوا َبلَى أَلَْستُ بِرَبِّكُْم{
وأمجعوا على صحة اإلقرار وألن اإلقرار إخبار على وجه ، ٣" اغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها"

وهلذا كان آكد من الشهادة فإن املدعى ، رهاتنتفي عنه التهمة والريبة فإن العاقل ال يكذب على نفسه كذبا يض
  .عليه إذا اعترف مل تسمع عليه الشهادة وإمنا تسمع إذا أنكر

فأما الصيب واجملنون فال يصح إقرارمها ال نعلم ، "وإذا أقر املكلف الرشيد احلر الصحيح املختار حبق أخذ به: "مسألة
ذونا له يف البيع والشراء فيصح إقراره يف قدر ما أذن له فيه فيه خالفا؛ وألنه ال قول هلما إال أن يكون الصيب مأ

كالبيع؛ ألنه صار فيه كالبالغ ألنه عاقل خمتار أشبه البالغ وال يصح فيما زاد ألنه فيه كمن مل يؤذن له أصال وكذلك 



  .العبد املأذون له يف التجارة ملا ذكرنا
ه إذا أقر مبال مل يلزمه يف حال حجره؛ ألنه حمجور عليه حبظ فأما احملجور عليه لسف" رشيد"وال يصح إال من : مسألة

نفسه فال يصح إقراره باملال كالصيب وألنا لو قبلنا إقراره باملال لبطل معىن احلجر وألنه أقر مبا هو ممنوع من 
  التصرف فيه أشبه إقرار الراهن

  ـــــــ
  .٨١اآلية : سورة آل عمران - ١
  .١٠٢اآلية : سورة التوبة - ٢
  .سبق خترجيه - ٣

حالة وإن وصفها بذلك متصال بإقراره لزمته كذلك وإن استثىن مما أقر به أقل من نصفه متصال به صح استثناؤه 
  وإن فصل بينها بسكوت ميكنه الكالم أو بكالم

  ـــــــ
احلجر عنه  على الرهن فإن فك عنه احلجر لزمه ما أقر به ألنه مكلف أقر مبا ال يلزمه يف احلال فلزمه بعد فك

  .كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن جبناية وحنوها
فإن أقر العبد غري املأذون له مبال مل يقبل يف احلال؛ ألنه تصرف فيما هو حق " ويعترب يف صحة اإلقرار احلرية: "مسألة

  .لسيده ويتبع به بعد العتق عمال بإقراره على نفسه وعنه يتعلق برقبته كجنايته
فلو أقر املريض مرض املوت املخوف مبال لغري وارث مل يصح يف إحدى " ويعترب يف صحة اإلقرار الصحة": مسألة

ويف األخرى يصح ألنه ، الروايتني بزيادة على الثلث؛ ألن ما زاد على الثلث تعلق به حق الورثة فلم يصح إقراره به
ال أن جييز الورثة ألنه إيصال املال إىل الوارث فلم وإن أقر لوارث بدين مل يصح إقراره إال ببينة إ، غري متهم فيه

  .يصح كالوصية إال أن يقر لزوجته مبهر مثلها فما دون فيصح ألن سببه ثابت وهو النكاح
رفع : "لإلقرار فأما املكره فال يصح إقراره كما ال يصح طالقه لقوله عليه السالم" ويعترب أن يكون خمتارا: "مسألة

  .رواه سعيد، "يان وما استكرهوا عليهعن أميت اخلطأ والنس
ومن أقر بدراهم مث سكت سكوتا ميكنه الكالم فيه مث قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية : "مسألة
؛ ألن إطالقها يقتضي ذلك بدليل ما لو باعه بألف درهم وأطلق فإهنا تلزمه كذلك فإذا سكت استقرت يف "حالة

  .ن تغيريهاذمته كذلك فال يتمكن م
وحيتمل أنه ، ألنه أقر هبا كذلك فلزمه حكم إقراره ال غري" وإن وصفها بذلك متصال بإقراره لزمته كذلك: "مسألة

إذا أقر هبا مؤجلة أن تلزمه حالة ألن األجل مينع من استيفاء احلق يف احلال وإن فسر الزيوف مبا ال فضة فيه مل يقبل 
  .مة له ال يثبت يف الذمة وإن فسره مبغشوشة قبل ألنه حيتمل لفظه ذلكألنه أثبت يف ذمته شيئا وما ال قي

. ألنه استثناء ما دون النصف وهو لغة العرب" وإن استثىن مما أقر به أقل من نصفه متصال صح استثناؤه: "مسألة
  .١} فَلَبِثَ ِفيهِمْ أَلَْف َسَنٍة إِلَّا َخْمِسَني َعاماً{: قال اهللا سبحانه

  فصل بينهما بسكوت ميكنه الكالم فيه أو بكالم أجنيب أو استثىن أكثروإن : "مسألة
  ـــــــ

  .١٤اآلية : سورة العنكبوت - ١



، وديعة مل يقبل قوله: له علي دراهم مث قال: ومن قال، أجنيب أو استثىن أكثر من نصفه أو من غري جنسه لزمه كله
  .قر له يف أقل منها ومن أقر بشيء جممل قبل تفسريه مبا حيتملهومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثالثة إال أن يصدقه امل

  فصل
وال يقبل إقرار غري املكلف بشيء إال املأذون له من الصبيان يف التصرف يف قدر ما أذن له وإن أقر السفيه حبد أو 

ق بذمته يتبع به بعد وإن أقر مبال مل يقبل إقراره وكذلك احلكم يف إقرار العبد إال أن يتعل، قصاص أو طالق أخذ بت
  العتق إال أن يكون مأذونا له يف التجارة فيصح إقراره يف قدر ما أذن له فيه

  ـــــــ
أما إذا فصل بينهما بسكوت أو كالم فإنه يلزمه الكل ألن االستثناء بعد " من نصفه أو من غري جنسه لزمه كله
قال أبو . نصف فال يقبل ألنه ليس من لسان العربوأما إذا استثىن أكثر من ال، ذلك جحود بعد إقراره فال يسمع

مل يأت االستثناء إال يف القليل من الكثري ولو قال مائة إال تسعة وتسعني مل يكن متكلما بالعربية فال : إسحاق الزجاج
له عندي مائة إال ثوبا مل يقبل أيضا ألن االستثناء صرف اللفظ حبرف : وإن استثىن من غري جنسه كقوله، يقبل

وال ، االستثناء عما كان يقتضيه لواله من قوهلم ثنيت عنان دابيت أي رددهتا عن وجهها الذي كانت ذاهبة إليه
  .يوجد هذا يف غري اجلنس وألن االستثناء من غري اجلنس ال يكون إال يف اجلحد مبعىن لكن واإلقرار إثبات

ألن ذلك على اإلجياب ويقتضي ذلك كوهنا يف  ؛"وديعة مل يقبل قوله: له علي دراهم مث قال: ومن قال: "مسألة
  .ما على فالن علي كان ضامنا: وهلذا لو قال، ذمته
له عندي دراهم مث : كما لو قال، قبل؛ ألنه فسر لفظه مبا يقتضيه فقبل" وديعة: له عندي مث قال: وإن قال: "مسألة

  .فسرها بدين وال نعلم يف ذلك خالفا
ألنه يقر على " إال أن يصدقه املقر له يف أقل منها"ألهنا أقل اجلمع " ا يلزمه ثالثةومن أقر بدراهم فأقل م: "مسألة
  .نفسه
فلو فسره بدرهم أو دونه صح ألنه " قبل تفسريه مبا حيتمله"له علي شيء : كقوله" وإن أقر بشيء جممل: "مسألة
  .حيتمله

فيه وقد سبق ، "يف التصرف يف قدر ما أذن له وال يقبل إقرار غري املكلف بشيء إال املأذون له من الصبيان: فصل"
  .ذلك يف أول الباب

  .ألنه غري متهم يف ذلك" وإن أقر السفيه حبد أو قصاص أو طالق أخذ به: "مسألة

ولو أقر ، ويصح إقرار املريض بالدين ألجنيب وال يصح إقراره يف مرض املوت لوارث إال بتصديق سائر الورثة
ويصح إقراره بوارث وإذا ، ح وإن أقر له وهو غري وارث مث صار وارثا صح إقرارهلوارث فصار غري وارث مل يص

كان على امليت دين مل يلزم الورثة وفاؤه إال إن خلف تركة فيتعلق دينه هبا فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ 
م ثبت بقدر حقه فلو وإن أقر مجيع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم وإن أقر به بعضه، التركة فلهم ذلك

  خلف ابنني ومائيت درهم فأقر أحدمها مبائة دينار على أبيه لزمه مخسون درمها فإن كان عدال وشهد هبا فللغرمي
  ـــــــ

إقرار "كذلك " و"وقد سبق ذلك أيضا " وإن أقر مبال مل يقبل إقراره وكذلك العبد"وألنه غري حمجور عليه يف ذلك 
و أقر لوارث مث صار غري وارث مل يصح؛ ألنه متهم حال اإلقرار وإن أقر لغري وارث ول" املريض بالدين ألجنيب

وذكر أبو اخلطاب يف املسألتني رواية أخرى ، فصار عند املوت وارثا صح؛ ألنه غري متهم نص عليه أمحد رمحه اهللا



  .ملرياث فاعترب حبال املوت كالوصيةألنه معىن يعترب فيه عدم ا: ويبطل يف الثانية، خالف ما قلناه يعين يصح يف األوىل
  .وعنه ال يصح ألنه عند املوت وارث، ؛ ألنه عند اإلقرار غري وارث"ويصح إقراره بوارث: "مسألة
فإن خلف تركة تعلق دينه "كما ال يلزمهم وفاؤه يف حياته " وإذا كان على امليت دين مل يلزم الورثة وفاؤه: "مسألة
كذلك التركة يتعلق دين امليت هبا فتقدم على ، نه بالرهن فيقدم حقه على حق الراهنمبنزلة املرهتن يتعلق دي" هبا

كالراهن مع املرهتن إذا قضى الدين خلص له " هلم ذلك"كان " فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة"، املرياث
  .الرهن وإن مل يقضه بيع واستوىف املرهتن حقه كذا ها هنا

ألهنم أقروا على أنفسهم وإقرار العاقل على نفسه " لورثة بدين على موروثهم ثبت بإقرارهموإن أقر مجيع ا: "مسألة
كما لو أقر " وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه"، ويلزمهم وفاؤه من التركة ألنه تعلق هبا، الزم بغري خالف نعلمه

؛ ألنه مقر على أبيه بدين "ه مخسون درمهافلو خلف ابنني ومائيت درهم فأقر أحدمها مبائة دينار على أبيه لزم"بوصية 
إال أن يكون ، وال يلزمه أكثر من نصف دين أبيه ألنه مقر على نفسه وأخيه فقبل إقراره على نفسه دون أخيه

وتكون املائة الباقية بني االبنني وإمنا لزم اآلخر اخلمسون ألنه يرث ، مائة" عدال فيحلف الغرمي مع شهادته ويأخذ"
فيلزمه نصف الدين؛ ألنه بقدر مرياثه ولو لزمه مجيع الدين مل تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع هبا نصف التركة 

  .عن نفسه ضررا؛ وألنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين كما لو ثبت ببينة

ادعى آخر وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه مث ، أن حيلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه
وإن ، مثل ذلك فصدقه االبن فإن كانا يف جملس واحد فاملائة بينهما وإن كانا يف جملسني فهو لألول وال شيء للثاين

كان األول ادعاها فصدقه االبن مث ادعاها آخر فصدقه االبن فهي لألول وال شيء للثاين ويغرمها ألنه فوهتا عليه 
  بإقراره

  ـــــــ
ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه مث ادعى آخر مثل ذلك فصدقه االبن فإن كانا يف وإن خلف ابنا : "مسألة

وإن ، ؛ ألن حكم اجمللس الواحد حكم احلال الواحد بدليل القبض فيما يعترب فيه القبض"جملس واحد فاملائة بينهما
؛ ألنه استحق "جملسني فهي لألول وإن كانا يف"، كان الفسخ يف البيع وحلوق الزيادة يف العقد فكذلك يف اإلقرار

تسليمها كلها باإلقرار له فال يقبل إقرار الورثة مبا يسقط حقه؛ ألنه إقرار حبق على غريه ألنه يقر بتعلق حق الثاين 
  .بالتركة اليت تعلق هبا حق األول واستحقاقه ملشاركته فيها ومزامحته عليها وإقراره على غريه ال يقبل

فصدقه االبن مث ادعاها آخر فصدقه االبن فهي لألول وال شيء للثاين "وديعة " ول ادعاهاوإن كان األ: "مسألة
لألول فقد حال بينه وبني ماله الذي أقر له به فلزمه غرمه كما لو أقر له به مث " ألنه فوهتا عليه بإقراره"له " ويغرمها
ه فهي له وحيلف لآلخر أنه ال يعلم أهنا له وإن نكل وإن أقر هبا هلما معا فهي بينهما وإن أقر هبا ألحدمها وحد، أتلفه

قضى عليه بالغرم؛ ألن النكول كاإلقرار يف احلكم ولو أقر لزمه الغرم فكذلك إذا نكل عن اليمني واهللا تعاىل أعلم 
  .بالصواب

  آخر الكتاب واحلمد هللا رب العاملني
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