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  اجمللد األول
  مقدمة

  مقدمة املؤلف
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه يف الدين، ووفق التباع آثار السلف الصاحلني، 
 وحده ال شريك له وال ند وال معني، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله األمني، وأشهد أن ال إله إال اهللا

دليل الطالب : "وخامت األنبياء واملرسلني، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد فهذا شرح على كتاب
  الذي ألفه" لنيل املطالب

  الشيخ مرعي بن يوسف املقدسي احلنبلي
برمحته، وأباحه حببوحة جنته، ذكرت فيه ما حضرين من الدليل والتعليل، ليكون وافياً بالغرض من غري  تغمده اهللا

تطويل، وزدت يف بعض األبواب مسائل حيتاح إليها النبيل، ورمبا ذكرت رواية ثانية أو وجهاً ثانياً لقوة الدليل، 
  .د بن قدامة املقدسي مث الدمشقينقلته من كتاب الكايف ملوفق الدين عبد اهللا بن اًمحد بن حمم

من شرح املقنع الكبري لشمس الدين عبد الرمحن بن أيب عمر بن قدامة وغالب نقلي من خمتصره، ومن فروع ابن 
  .مفلح وقواعد ابن رجب وغريها من الكتب

بالعجز وقد أفرغت يف مجعه طاقيت وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ومل يكن يف ظين أن اًتعرض لذلك، لعلمي 
عن اخلوض يف تلك املسالك، فما كان فيه من صواب فمن اهللا، أو خطأ فمين، وأسأله سبحانه العفو عين، وملا 

  :تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء متثلت بقول بعض الفضالء
  مؤمالً كشف ما ال قيت من عوج... أسري خلف ركاب النجب ذا عرج 

  فكم لرب الورى يف ذاك من فرج... بعد ما سبقوا فإن حلقت هبم من 
  فما على عرج يف ذاك من حرج... وإن بقيت بظهر األرض منقطعاً 

منار "وإمنا علقته لنفسي، وملن فهمه قاصر كفهمي، عسى أن يكون تذكرة يف احلياة، وذخرية بعد املمات، ومسيته 
هه خالصاً، وإليه مقرباً، وأن يغفر يل ويرمحين واملسلمني، إنه أسأل اهللا العظيم أن جيعله لوج" السبيل يف شرح الدليل

  .غفور رحيم

  مقدمة صاحب املنت مع شرحها
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

كل أمر ذي "ابتدأ كتابه بالبسملة مث باحلمدلة اقتداء بكتاب اهللا عز وجل، وعمالً حبديث " احلمد هللا رب العاملني"
، أي ذاهب الربكة، رواه اخلطيب واحلافظ عبد القادر الرهاوي، "رمحن الرحيم فهو أبتربال، ال يبدأ فيه ببسم اهللا ال

ويف رواية ". باحلمد: "ويف رواية". حبمد اهللا: "ويف رواية" كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هللا فهو أقطع"وحبديث 



  .رواها احلافظ الرهاوى يف األربعني له". فهو أجذم"
قاضي يوم احلساب، وقال : قال ابن عباس و مقاتل" ال اهللا وحده ال شريك له مالك يوم الدينوأشهد أن ال إله إ"

وإمنا خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكاً لأليام كلها، ألن األمالك يومئذ زائلة فال ملك . الدين اجلزاء: قتادة
  .وال أمر اال له

بأقواله وأفعاله وتقريراته، والدين هنا اإلسالم، قال " الدينوأشهد أن حممداً عبده ورسوله املبني ألحكام شرائع "
هذا جربيل أتاكم : "وقال صلى اهللا عليه وسلم يف حديث عمر] ٣: املائدة[} َوَرِضيُت لَكُُم الِْأْسالَم دِيناً{تعاىل 

  ".يعلمكم أمر دينكم
  كاحلوض املورود، واملقام احملمود،" الفائز مبنتهى اإلرادات من ربه"

، والفوز }١َولَلْآِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن الْأُولَى، َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فََتْرَضى{: قال تعاىل.  ذلك من خصائصهوغري
  .والنجاة والظفر باخلري، قاله يف القاموس

  .بفعل املأمورات، واجتناب املنهيات" فمن متسك بشريعته"
  .يف الدنيا واآلخرة" فهو من الفائزين"
حكى البخاري يف صحيحه عن أيب العالية الصالة من اهللا تعاىل " هللا وسلم عليه وعلى مجيع األنبياء واملرسلنيصلى ا"

وتستحب الصالة عليه صلى اهللا عليه . ثناؤه على عبده يف املأل األعلى وقيل الرمحة، وقيل رمحة مقرونة بتعظيم
أكثروا علي : "ولقوله صلى اهللا عليه وسلم} ٢وا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليماًَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّ{: وسلم لقوله تعاىل

البخيل من : "وتتأكد يف ليلة اجلمعة ويومها، وعند ذكره، وقيل جتب لقوله صلى اهللا عليه وسلم" من الصالة
شهد األخري وهي ركن يف الت" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي: "وحديث" ذكرت عنده فلم يصل علي

  .والنيب إنسان أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول -وخطبيت اجلمعة كما يأيت 
وآل النيب أتباعه على دينه الصحيح عندنا، وقيل أقاربه املؤمنون، والصحب اسم " وعلى آل كل وصحبه أمجعني"

ومجع بني اآلل . اهللا عليه وسلم مؤمناً ومات على ذلكمجع لصاحب مبعىن الصحايب، وهو من اجتمع بالنيب صلى 
  .والصحب رداً على الشيعة املبتدعة، حيث يوالون اآلل دون الصحب

  ـــــــ
  .٥-الضحى  ١
  .٥٦ –األحزاب  ٢

  .يؤتى هبا لالنتقال من أسلوب إىل آخر استحباباً، يف اخلطب واملكاتبات، لفعله عليه السالم" وبعد"
  .خري الكالم ما قل ودل ومل يطل فيمل: ما قل لفظه وكثر معناه، قال علي رضي اهللا عنهوهو " فهذا خمتصر"
  .وهو لغةً الفهم، واصطالحاً معرفة األحكام الشرعية الفرعية باالستدالل بالفعل أو بالقوة القريبة" يف الفقه"
نه وأرضاه، ولد ببغداد يف ربيع بن حممد بن حنبل الشيباين رضي اهللا ع" على املذهب األمحد مذهب اإلمام أمحد"

  .األول سنة أربع وستني ومائة، ومات هبا يف ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني ومائتني، وفضائله ومناقبه شهرية
  .من اهللا جل وعال" بالغت يف إيضاحه رجاء الغفران"
  .، واإلباحةالوجوب، واحلرمة، والندب، والكراهة: واألحكام مخسة" وبينت فيه األحكام أحسن بيان"
من " مل أذكر فيه إال ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بني أهل الترجيح واإلتقان"



  .املتأخرين
  "ومسيته بدليل الطالب لنيل املطالب واهللا أسأل أن ينفع به من اشتغل به من املسلمني"
  .آمني" وأن يرمحين واملسلمني إنه أرحم الرامحني"

  طهارةكتاب ال
  
  

  كتاب الطهارة

  .أي زوال الوصف القائم بالبدن، املانع من الصالة وحنوها] وهي رفع احلدث[
وأقسام املاء ثالثة، أحدها طهور وهو الباقي [أي النجاسة، أو زوال حكمها باالستجمار أو التيمم ] وزوال اخلبث[

  .السماء، على أي لون كان اليت خلق عليها سواء نبع من نبع من األرض، أو نزل من] على خلقته
وقول ] ١١: األنفال[ } َوُينَزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيطَهِّرَكُْم بِِه{: لقوله تعاىل] يرفع احلدث ويزيل اخلبث[

ل هو الطهور ماؤه احل"متفق عليه، وقوله يف البحر " اللهم طهرين باملاء والثلج والربد: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه اخلمسة، وصححه الترمذي" ميتته

  :وهو أربعة أنواع
كمغصوب وحنوه، لقوله صلى اهللا ] ماء حيرم استعماله وال يرفع احلدث ويزيل اخلبث وهو ما ليس مباحاً[ - ١

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف "عليه وسلم، يف خطبته يوم النحر مبىن 
  .رواه مسلم من حديث جابر" هذا بلدكم

] و ماء يرفع حدث األنثى ال الرجل البالغ واخلنثى، وهو ما خلت به املرأة املكلفة لطهارة كاملة عن حدث[ -٢
  حلديث احلكم بن عمرو الغفاري

قال و. رواه اخلمسة" هنى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة"رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت : وخصصناه باخللوة، لقول عبد اهللا بن سرجس. مجاعة كرهوه: أمحد

  .به، فال تقربنه
وكره أمحد ماء : قال يف الفروع يف األطعمة] وماء يكره استعماله مع عدم االحتياج إليه وهو ماء بئر مبقربة[ - ٣

  .كما مسد بنجس واجلاللة، انتهى: قال ابن عقيل. بئر بني القبور، وشوكها وبقلها
  .ألنه يؤذي ومينع كمال الطهارة] وماء اشتد حره أو برده[
دع ما يريبك إىل ما "ألنه ال يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه، ويف احلديث ] أو سخن بنجاسة أو مبغصوب[

  .رواه النسائي والترمذي وصححه" ال يريبك
  .لتجديد وغسل مجعة] ارة مل جتبأو استعمل يف طه[
  .يسلبه الطهورية: خروجاً من خالف من قال] أو يف غسل كافر[
  .كامللح البحري ألنه منعقد من املاء] أو تغري مبلح مائي[
على اختالف أنواعه ألنه تغري عن جماوره ألنه ال ] أو مبا ال ميازجه، كتغريه بالعود القماري، وقطع الكافور والدهن[



ويف معناه ما تغري بالقطران والزفت والشمع ألن فيه دهنية : املاء وكراهته خروجاً من اخلالف، قال يف الشرحميازج 
  .يتغري هبا املاء

تعظيماً له وال يكره الوضوء والغسل منه، حلديث أسامة أن رسول اهللا ] وال يكره ماء زمزم إال يف إزالة اخلبث[
  رواه أمحد عن علي،" زمزم فشرب منه وتوضأ دعا بسجل من ماء"صلى اهللا عليه وسلم 

  .وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل اجلنابة". ال أحلها ملغتسل"وعنه يكره الغسل لقول العباس 
  .ملا تقدم] وماء ال يكره إستعماله كماء البحر[
وهي بئر يلقى فيها  -ة قيل يا رسول اهللا أنتوضأ من بئر بضاع: حلديث أيب سعيد قال] واآلبار والعيون واألهنار[

رواه أمحد وأبو داود " . املاء طهور ال ينجسه شئ: "فقال صلى اهللا عليه وسلم -احليض وحلوم الكالب والننت 
  .." .أرأيتم لو أن هنراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات هل يبقى من درنه شئ ؟"وحديث . والترمذي

ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل خبوف مشاهدة العورة أو قصد ألن الصحابة دخلوا احلمام ] واحلمام[
. وروى الدارقطين بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء يف قمقم فيغتسل به. التنعم به، ذكره يف املبدع

  .وروى ابن أيب شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل باحلميم
" ال تفعلي فإنه يورث الربص"ه الطهارة مبا قصد تشميسه حلديث تكر: وقال الشافعي] وال يكره املسخن بالشمس[

يرويه خالد بن إمساعيل، وهو متروك، و عمرو األعسم، وهو منكر احلديث، وألنه لو كره : رواه الدارقطين وقال
  .ألجل الضرر ملا اختلف بقصد تشميسه وعدمه

حنفظ عنه أن الوضوء باملاء اآلجن جائز سوى ابن  أمجع كل من: وهو اآلجن قال ابن املنذر] واملتغري بطول املكث[
  وكذلك ما تغري يف آنية األدم والنحاس، ألن الصحابة كانوا يسافرون. سريين

  .وغالب أسقيتهم األدم وهي تغري أوصاف املاء عادة، ومل يكونوا يتيممون معها، قاله يف الشرح
  .خالفاًال نعلم يف ذلك : قال يف الشرح] أو بالريح من حنو ميتة[
وكذلك ما تغري مبمره على كربيت وقار وغريمها، ] أو مبا يشق صون املاء عنه كطحلب، وورق شجر ما مل يوضعا[

وورق شجر على السواقي والربك، وما تلقيه الريح والسيول يف املاء، من احلشيش والتنب وحنومها، ألنه ال ميكن 
  .صون املاء عنه، قاله يف الكايف

ز استعماله يف غري رفع احلدث وزوال اخلبث، وهو ما تغري كثري من لونه أو طعمه أو رحيه، بشئ الثاين طاهر جيو[
بغري خالف : غري امسه حىت صار صبغاً، أو خالً، أو طبخ فيه فصار مرقاً، فيسلبه الطهورية، قال يف الكايف] طاهر

  .ألنه أزال عنه اسم املاء فأشبه اخلل
ألن النيب صلى اهللا ] طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليالً واستعمل يف رفع حدث عاد إىل: فإن زال تغريه بنفسه[

وإذا توضأ كادوا يقتتلون : "ويف حديث صلح احلديبية. رواه البخاري" صب عليه جابر من وضوئه"عليه وسلم 
  .ن من األقداحوهو ظاهر حال النيب، صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، ألهنم يتوضؤ. ويعفى عن يسريه" على وضوئه

أو انغمست فيه كل يد املسلم املكلف، النائم ليالً نوماً ينقض الوضوء قبل غسلها ثالثاً بنية وتسمية وذلك [
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثاً، : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] واجب

  ويفتقر. مسلمرواه " فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده



  .أبو اخلطاب: وللتسمية قياساً على الوضوء قاله" إمنا األعمال بالنيات"للنًية حلديث عمر 
] الثالث جنس حيرم استعماله إال للضرورة، وال يرفع احلدث، وال يزيل اخلبث، وهو ما وقعت فيه جناسة وهو قليل[

يسأل عن املاء يكون يف الفالة من األرض، وما ينو  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم وهو: حلديث ابن عمر قال
رواه اخلمسة ويف لفظ ابن ماجه وأمحد مل ينجسه " إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث: "به من السباع والدواب فقال

 إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله: "وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم. شئ يدل على أن ما مل يبلغهما ينجس
قاله . متفق عليه يدل على جناسة من غري تغري، وألن املاء اليسري ميكن حفظه يف األوعية، فلم يعف عنه" سبع مرات
  .قاله يف املنتقى. ومحل حديث بئر بضاعة على الكثري مجعاً بني الكل. يف الكايف

  .حكاه ابن املنذر إمجاعاً: وقال يف الشرح. بغريخالف: قال يف الكايف] أو كان كثرياً وتغري هبا أحد أوصافه[
  .أي عاد إىل طهوريته] فإن زال تغريه بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثري طهر[
وإمنا خصت القلتان بقالل هجر، لوروده يف بعض ] تقريباً، واليسري ما دوهنما ١]من قالل هجر[والكثري قلتان [

رأيت قالل هجر، فرأيت القلة تسع : قال ابن جريج. لصفة، معلومة املقدارألفاظ احلديث، وألهنا كانت مشهورة ا
  قربتني وشيئاً، واالحتياط أن جيعل الشئ نصفاً، فكانت

  ـــــــ
  .ما بني القوسني أدخل تصحيحا على منت الشارح وليس يف األصول املخطوطة ١

  .عراقي تسعون مثقاالًالقلتان مخس قرب تقريباً، والقربة مائة رطل بالعراقي، والرطل ال
  ]أي القلتان] [ومها مخسمائة رطل بالعراقي، ومثانون رطالً وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما[
  ] .فإذا كان املاء الطهور كثرياً ومل يتغري بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه. ذراع وربع طوالً وعرضاً وعمقاً[

  .وغريه حلديث بئر بضاعة السابق، رواه أمحد
  ]وإن شك يف كثرته فهو جنس[
ألنه اشتبه املباح باحملظور، فيما ال ] وإن اشتبه ما جتوز به الطهارة، مبا ال جتوز به الطهارة مل يتحر ويتيمم بال إراقة[

تبيحه الضرورة، فلم جيز التحري، كما لو كان النجس بوالً أو كثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات، قاله 
  .لكايفيف ا

  " .الدين النصيحة"حلديث ] ويلزم من علم بنجاسة شئ إعالم من أراد أن يستعمله[

  باب االنية

  
  باب اآلنية

يف قول عامة أهل العلم، قاله يف الشرح ألن النيب صلى اهللا عليه ] يباح اختاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو مثيناً[
  .ر من حجارة، و من قربةً و إداوةوسلم اغتسل من جفنة و توضأ من تور من صفر و تو

ال تشربوا يف آنية : "ملا روى حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال] إال آنية الذهب والفضة واملموه هبما[
الذي يشرب يف آنية الذهب "وقال " الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا، ولكم يف اآلخرة

وما حرم استعماله حرم اختاذه على هيئة االستعمال كالطنبور، . متفق عليهما" بطنه نار جهنم والفضة إمنا جيرجر يف



  .ويستوي يف ذلك الرجال والنساء، لعموم اخلرب
إمنا . ألن الوضوء جريان املاء على العضو، فليس مبعصية. هذا قول اخلرقي] وتصح الطهارة هبما وباإلناء املغصوب[

  .املعصية استعمال اإلناء
ملا روى أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ] ويباح إناء ضبب بضبة يسرية من الفضة لغري زينة[

  .رواه البخاري. انكسر فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضة
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أضافه يهودي خببز وإهالة سنخة رواه أمحد و توضأ] وآنية الكفار وثياهبم طاهرة[

  من مزادة

ومن يستحل امليتات والنجاسات منهم فما استعملوه من . مشركة وتوضأ عمر رضي اهللا عنه من جرة نصرانية
: قلت يارسول اهللا إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل يف آنيتهم قال: آنيتهم فهو جنس ملا روى أبو ثعلبة اخلشين قال

وما نسجوه، أو صبغوه، أو عال من . متفق عليه" مث كلوا فيهاال تاكلوا فيها إال أن ال جتدوا غريها فاغسلوها "
  .أحب إيل أن يعيد إذا صلى فيها: ثياهبم، فهو طاهر، وما القى عوراهتم، فقال أمحد

  .ألن األصل الطهارة] وال ينجس شئ بالشك ما مل تعلم جناسته[
: يف ظاهر املذهب لقوله تعاىل] دباغوال يطهر بال. وعظم امليتة وقرهنا وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها جنس[
وروى أمحد عن حيىي بن سعيد عن شعبة عن احلكم عن ابن أيب ليلى . واجللد جزء منها ١} ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيتَةُ{

قرئ علينا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أرض جهينة وأنا غالم شاب أن ال : عن عبد اهللا بن عكيم قال
  .ما أصلح إسناده: من امليتة بإهاب وال عصب قال أمحد تنتفعوا

والريش مقيس عليه، ونقل امليموين  ٢} َوِمْن أَصَْواِفَها َوأَْوبَارَِها{: لقوله تعاىل] والشعر والصوف والريش طاهر[
  .صوف امليتة ال أعلم أحداً كرهه: عن أمحد

حلديث جابر ] ويسن تغطية اآلنية وإيكاء األسقية. والفأر إذا كان من ميتة طاهرة يف احلياة ولو غري مأكولة كاهلر[
  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــ
  .٣ –املائدة " ١"
  .٨٠ –النحل " ٢"

  .متفق عليه" أوك سقاءك، واذكر اسم اهللا ومخر إناءك، واذكر اسم اهللا، ولو أن تعرض عليه عوداً: "قال

  باب االستنجاء وآداب التخلي
  

  جاء وآداب التخليباب االستن

واالستجمار : قال يف الشرح] االستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلني مباء طهور أو حجر طاهر مباح منق[
هنانا أن نستنجي : باخلشب واخلرق وما يف معنامها مما ينقي جائز يف قول األكثر، ويف حديث سلمان عند مسلم

  .د احلجارة وما قام مقامهابرجيع أو عظم وختصيصها بالنهي يدل على أنه أرا
  .بأن تزول النجاسة وبلتها، فيخرح آخرها نقياً ال أثر به] فاإلنقاء باحلجر وحنوه أن يبقى أثر ال يزيله إال املاء[



أن  -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  -لقول سلمان هنانا ] وال جيزئ أقل من ثالث مسحات تعم كل مسحة احملل[
  .نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلمنستنجي باليمني، وأن 

  .دفعاً للحرج] واإلنقاء باملاء عود خشونة احملل كما كان، وظنه كاف[
لقول عائشة رضي اهللا عنها مرن أزواجكن أن يتبعوا احلجارة باملاء من ] ويسن االستنجاء باحلجر وحنوه، مث باملاء[

  . أستحييهم، وإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله صححه الترمذيأثر الغائط والبول، فإين

  .نص عليه ألن احلجر بعد املاء يقذر احملل] فإن عكس كره[
أي احلجر أو املاء حلديث أنس كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم ] وجيزئ أحدمها[

إذا ذهب أحدكم إىل الغائط "وحديث عائشة مرفوعاً . اء متفق عليهحنوي إداوةً من ماء وعنزةً فيستنجي بامل
  .رواه أمحد وأبو داود" فليستطب بثالثة أحجار فإهنا جتزئ عنه

نزلت هذه اآلية "وروى أبو داود من حديث أيب هريرة مرفوعاً . ألنه أبلغ يف التنظيف ويطهر احملل] واملاء أفضل[
  " .كانوا يستنجون باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية: قال ١} ُيِحبُّونَ أَنْ َيَتطَهَّرُواِفيِه ِفيِه رِجَالٌ {يف أهل قباء 

  .تعظيماً هلا] ويكره استقبال القبلة، واستدبارها يف االستنجاء[
  .حلديث سلمان املتقدم] وحيرم بروث وعظم[
ستنجوا بالروث وال بالعظام فإنه ال ت: "حلديث ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال] وطعام ولو لبهيمة[

  .علل النهي بكونه زاداً للجن، فزادنا وزاد دوابنا أوىل ألنه أعظم حرمة. رواه مسلم" زاد إخوانكم من اجلن
  .قاله يف الكايف. ألن االستجمار رخصة، فال تستباح باحملرم، كسائر الرخص] فإن فعل مل جيزه بعد ذلك إال املاء[
  فال جيزئ إال املاء ألن] موضع العادةكما لو تعدى اخلارج [

  ـــــــ
  .١٠٧ –التوبة  ١

  .االستجمار يف املعتاد رخصة للمشقة يف غسله لتكرار النجاسة فيه، خبالف غريه
: وهو قول أكثر أهل العلم، قاله يف الشرح، لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف املذي] وجيب االستنجاء لكل خارج[
  " .إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار فإهنا جتزئ عنه: "وقال" يغسل ذكره ويتوضأ"
من : "كاملين، وكالريح، ألهنا ليست جنسة، وال تصحبها جناسة، قاله يف الشرح و الكايف حلديث] إال الطاهر[

جاء يف كتاب اهللا وال ليس يف الريح استن: قال أمحد. رواه الطرباين يف املعجم الصغري" . استنجى من الريح فليس منا
  .يف سنة رسوله

  .ألن االستنجاء إمنا شرع إلزالة النجاسة وال جناسة هنا] والنجس الذي مل يلوث احملل[

  فصل مايسن لداخل اخلالء
  .ألهنا ملا خبث] يسن لداخل اخلالء تقدمي اليسرى[
بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل  ستر ما"حلديث علي مرفوعاً ] وقول بسم اهللا أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث[

اللهمً : "وعن أنس كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال. رواه ابن ماجه" بسم اهللا : اخلالء أن يقول
  .رواه اجلماعة" إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث



  .ألهنا تقدم إىل األماكن الطيبة] وإذا خرج قدم اليمىن[
حلديث عائشة كان صلى اهللا عليه وسلم إذا خرح من ] هللا الذي أذهب عين األذى وعافاين وقال غفرانك احلمد[

  " .غفرانك: "اخلالء قال

احلمد هللا الذي أذهب عين : "كان صلى اهللا عليه وسلم إذا خرح من اخلالء يقول: وعن أنس. حسنه الترمذي
  .رواه ابن ماجه" األذى وعافاين

  .تكرمياً هلما] الشمس والقمر ويكره يف حال التخلي استقبال[
  .لئال ترد البول عليه] ومهب الريح[
نص عليه لقول ابن عمر مر رجل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليه، وهو يبول، فلم يرد عليه رواه ] والكالم[

  .مسلم
  .اه أبو داودرو. فإن كانت مل يكره حلديث أميمة بنت رقية. بال حاجة نص عليه] والكالم والبول يف إناء[
ألهنا مساكن اجلن، حلديث قتادة عن عبد اهللا بن سرجس هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبال يف ] وشق[

وروي أن سعد . ما يكره من البول يف اجلحر قال يقال إهنا مساكن اجلن رواه أمحد، وأبو داود: اجلحر قالوا لقتادة
  .ميتاًبن عبادة بال يف جحر بالشام، مث استلقى 

  .ورماد: ألنه يورث السقم، وذكر يف الرعاية] ونار[
. لقول حذيفة انتهى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل سباطة قوم فبال قائماً رواه اجلماعة] وال يكره البول قائماً[

وقد : قال الترمذي. وروى اخلطايب عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بال قائماً من جرح كان مبأبضه
إن من : "قال ابن مسعود. رخص قوم من أهل العلم يف البول قائماً، ومحلوا النهي على التأديب، ال على التحرمي

  ".اجلفاء أن تبول وأنت قائم
  لقول] وحيرم استقبال القبلة واستدبارها يف الصحراء بال حائل[

ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن شرقوا أو إذا أتيتم الغائط ف: "أيب أيوب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت حنو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر اهللا متفق : قال أبو أيوب" . غربوا
  .عليه

لقول مروان األصغر أناخ ابن عمر بعريه مستقبل القبلة، مث جلس يبول إليه فقلت أبا عبد ] ويكفي إرخاء ذيله[
بلى إمنا هني عن هذا يف الفضاء، أما إذا كان بينك وبني القبلة شئ يسترك فال : الرمحن أليس قد هني عن هذا ؟ قال

  .بأس رواه أبو داود
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أو مورد ماء، ملا روى معاذ قال] وأن يبول، أو يتغوط، بطريق مسلوك، وظل نافع[

  .رواه أبو داود" الرباز يف املوارد وقارعة الطريق، والظلاتقوا املالعن الثالث : "وسلم
  .ولئال ينجس ما سقط منها. ملا تقدم] وحتت شجرة عليها مثر يقصد[
وال أبايل أوسط القبور قضيت حاجيت أو وسط " -وفيه  -حلديث عقبة بن عامر مرفوعاً ] وبني قبور املسلمني[

  .رواه ابن ماجه" السوق
إن ذلك يدمي الكبد ويتولد : وتكره اإلطالة أكثر من احلاجة ألنه يقال: قال يف الكايف] جتهوأن يلبث فوق قدر حا[



إياكم والتعري فإن معكم من ال "منه الباسور، وهو كشف للعورة بال حاجة، وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً 
  " .يفارقكم، إال عند الغائط، وحني يفضي الرجل إىل أهله فاستحيوهم وأكرموهم

  باب السواك
  

  باب السواك

  .وال جيرح الفم وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستاك بعود أراك قاله يف الكايف] يسن بعود رطب ال يتفتت[
رواه أمحد قال يف الشرح " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وهو مسنون مطلقاً [

  .نعلم أحداً قال بوجوبه إال إسحاق و داود وال نعلم يف استحبابه خالفاً، وال
أخرجه " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي: "حلديث علي مرفوعاً] إال بعد الزوال للصائم فيكره[

وألنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك، ألنه أثر عبادة . البيهقي
  .زالته كدم الشهداءمستطاب فلم تستحب إ

لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ال أحصي ] ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب[
  .يتسوك وهو صائم حسنه الترمذي

وهو الصحيح حلديث : قال يف الشرح. وقيل بلى بقدر ما حيصل من اإلنقاء] ومل يصب السنة من استاك بغري عود[
هذا إسناد ال أرى به : رواه البيهقي، قال حممد بن عبد الواحد احلافظ" جيزئ من السواك األصابع: "اًأنس مرفوع

  .بأساً
  لوال أن: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] ويتأكد عند وضوء وصالة[

" ألمرهتم بالسواك مع كل وضوء"متفق عليه، ويف رواية ألمحد " أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة
  ".عند كل وضوء"وللبخاري تعليقاً 

ألن السواك شرع إلزالة الرائحة وقراءة تطييباً للفم لئال يتأذى امللك عند ] وانتباه من نوم وعند تغري رائحة فم[
تلقي القراءة منه، وعن حذيفة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق 

  .عليه
سألت عائشة بأي شئ كان يبدأ النيب صلى اهللا : ملا روى شريح بن هانئ قال] دخول مسجد ومنزل وكذا عند[

  .واملسجد أوىل من البيت. عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت بالسواك رواه مسلم
  .ألن ذلك مظنة تغري الفم] وإطالة سكوت وصفرة أسنان[
ن عائشة رضي اهللا عنها لينت السواك للنيب صلى اهللا عليه أل] وال بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعداً[

  .وسلم فاستاك به

  فصل يف سنن الفطرة
اخلتان، واالستحداد، : الفطرة مخس: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] يسن حلق العانة ونتف اإلبط وتقليم االظافر[

  .متفق عليه" وقص الشارب، وتقليم األظافر، ونتف االبط
رواه البيهقي عن عائًشة، ورواه ابن مردويه " اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي"وقول ] آةوالنظر يف املر[



  " .وحرم وجهي على النار"وزاد 
رواه " أربع من سنن املرسلني، احلياء، والتعطر، والسواك، والنكاح"حلديث أيب أيوب مرفوعاً ] والتطيب بالطيب[

  .أمحد

حلديث ابن عباس كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكتحل باإلمثد كل ليلة  ]واالكتحال كل ليلة يف كل عني ثالثاً[
  .قبل أن ينام، وكان يكتحل يف كل عني ثالثة أميال رواه أمحد والترمذي وابن ماجه

متفق " خالفوا املشركني أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى"حلديث ابن عمر مرفوعاً ] وحف الشارب وإعفاء اللحية[
  .عليه

  .ذكره الشيخ تقي الدين، قاله يف الفروع] لقهاوحرم ح[
  .ألن ابن عمر كان يفعله إذا حج أواعتمر، رواه البخاري] وال بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها[
اختنت إبراهيم بعد ما أتت "ألنه من ملة إبراهيم عليه السالم، ويف احلديث ] واخلتان واجب على الذكر واألنثى[

وقال صلى اهللا عليه  ١} ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيكَ أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ َحنِيفاً{: فق عليه وقد قال تعاىلمت" عليه مثانون سنة
إذا التقى "ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم . رواه أبو داود" ألق عنك شعر الكفر واختنت: "وسلم لرجل أسلم

كان ابن عباس يشدد يف أمره حىت قد روي عنه : وقال أمحد. خيتنتدليل على أن النساء كن " اخلتانان وجب الغسل
  .أنه ال حج له وال صالة

ونقل يف الفروع عن الشيخ تقي الدين . ألنه أقرب إىل الربء، وألنه قبل ذلك ليس مكلفاً] عند البلوغ وقبله أفضل[
  .جيب إذا وجبت الطهارة والصالة: أنه قال

  ـــــــ
  .١٢٢/ النحل" ١"

  وضوءباب ال
  

  باب الوضوء

" ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] جتب فيه التسمية[
  .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه

  " .عفي ألمىت عن اخلطأ والنسيان"نص عليه حلديث ] وتسقط سهوا[
يأيت هبا حيث ذكرها ويبين على وضوئه، قطع به يف : وقيلصححه يف االنصاف ] وإن ذكرها يف أثنائه ابتداء[

  .اإلقناع، وحكاه يف حاشية التنقيح عن أكثر األصحاب
  ١} إِذَا قُْمُتمْ إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم{: لقوله تعاىل] غسل الوجه: وفروضه ستة[
فمضمض : ضوئه صلى اهللا عليه وسلم وفيهحلديث عثمان رضي اهللا عنه يف صفة و] ومنه املضمضة واالستنشاق[

  .واستنثر متفق عليه
  ١} َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ{: لقوله تعاىل] وغسل اليدين مع املرفقني[
  ١} َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُْم{: لقوله تعاىل] ومسح الرأس كله[



  .اه ابن ماجهرو" . األذنان من الرأس: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] ومنه األذنان[
  ١} َوأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَعَْبْينِ{: لقوله تعاىل] وغسل الرجلني مع الكعبني[

  ـــــــ
  .٥/ املائدة ١

هذا وضوء ال يقبل اهللا "وتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتباً وقال . ألن اهللا تعاىل ذكره مرتباً] والترتيب[
  .أي مبثله" الصالة إال به

حلديث خالد بن معدان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجالً يصلي ويف ظهر قدميه ملعة قدر الدرهم ] ةواملواال[
مل يصبها املاء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أمحد وأبو داود وزاد والصالة ولو مل جتب املواالة ألمره بغسل اللمعة 

  .فقط
  .حقبل ابتدائه ليص] انقطاع ما يوجبه: وشروطه مثانية[
  " .إمنا األعمال بالنيات"حلديث ] والنية[
  .وهذه شروط يف كل عبادة إال التمييز يف احلج] واإلسالم والعقل والتمييز[
  " .من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد"ملا تقدم يف املياه فال يصح بنحو مغصوب حلديث ] واملاء الطهور املباح[
  .صل اإلسباغ املأمور بهإىل البشرة ليح] وإزالة ما مينع وصوله[
  .وتقدم] واالستجمار[

  فصل يف النية
فالنية هنا قصد رفع احلدث أو قصد ما جتب له الطهارة كصالة وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له [

كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكالم حمرم وجلوس مبسجد وتدريس علم وأكل فمىت نوى شيئاً من 
  .ألن حمل النية القلب] يضر سبق لسانه بغري مانوى ذلك ارتفع حدثه وال

  أو يف فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها. وال شكه ىف النية[

  .ليأيت بالعبادة بيقني ما مل يكثر الشك فيصري كالوسواس فيطرحه] يف األثناء استأنف

  فصل يف صفة الوضوء
  .ملا تقدم] يف صفة الوضوء وهى أن ينوي مث يسمي[
ملا روى عن عثمان . إىل الذقن] كفيه مث يتمضمض ويستنشق مث يغسل وجهه من منابت شعر الرأس املعتاديغسل [

رضي اهللا عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثالث مرات فغسلهما، مث أدخل ميينه يف اإلناء فمضمض واستنثر، مث 
مث غسل رجليه ثالث مرات إىل الكعبني، مث غسل وجهه ثالثاً، ويديه إىل املرفقني ثالث مرات، مث مسح برأسه، 

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ حنو وضوئي هذا احلديث متفق عليه: قال
وكذا الشارب والعنفقة واحلاجبان وحنوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها ] وال جيزئ غسل ظاهر شعر اللحية[

  .وما حتتها
  .ظاهرهفيجزئ غسل ] إال أن ال يصف البشرة[
  .حلديث عثمان املتقدم] مث يغسل يديه مع مرفقيه[



ألنه يسري عادة فلو كان واجباً لبينه صلى اهللا عليه وسلم، قال يف ] وال يضر وسخ يسري حتت ظفر وحنوه[
وهو الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين، وأحلق به كل يسري منع حيث كان من البدن كدم وعجني : اإلنصاف
  .وحنومها

َواْمَسُحوا {: لقوله تعاىل] ميسح مجيع ظاهر رأسه من حد الوجه إىل ما يسمى قفاً والبياض فوق األذنني منهمث [
  والباء ١} بُِرُؤوِسكُْم

  ـــــــ
  .٧/ املائدة ١

لإللصاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، وألن الذين وصفوا وضوءه صلى اهللا عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه 
وظاهر قول أمحد أن املرأة جيزئها مسح مقدم : سح ما استرسل من شعره، قال يف الكايف والشرحكله، وال جيب م

  .رأسها، ألن عائشة كانت متسح مقدم رأسها
حلديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسح ] أذنيه وميسح بإهباميه ظاهرمها ١ويدخل سبابتيه يف صماخي[

  .صححه الترمذي وللنسائي باطنهما بالسباحتني وظاهرمها بإهباميهبرأسه وأذنيه ظاهرمها وباطنهما 
  .يف أسفل الساق حلديث عثمان] مث يغسل رجليه مع كعبيه ومها العظمان الناتئان[

  ـــــــ
  .مل تكن اجلملة واضحة يف األصل، ويف بعض نسخ املنت صماخ باالفراد ١

  فصل يف سننه
  .وهو متجه يف كل طاعة إال لدليل: ل يف الفروعقا] استقبال القبلة: وسننه مثانية عشر[
  .ملا تقدم] والسواك[
  .حلديث عثمان] وغسل الكفني ثالثاً[
  .حلديث عثمان املتقدم] والبداءة قبل غسل الوجه باملضمضة واالستنشاق[
االصابع وبالغ اسبغ الوضوء وخلل بني : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم للقيط بن صربة] واملبالغة فيهما لغري الصائم[

  .رواه اخلمسة، وصححه الترمذي" يف االستنشاق إال أن تكون صائماً
  ـــــــ

  .مل تكن اجلملة واضحة يف األصل، ويف بعض نسخ املنت صماخ باالفراد ١

  .لقوله أسبغ الوضوء قال ابن عمر اإلسباغ اإلنقاء] واملبالغة يف سائر األعضاء مطلقاً[
ن فيه غضوناً وشعوراً، ولقول علي البن عباس أال أتوضأ لك وضوء النيب صلى اهللا عليه أل] والزيادة يف ماء الوجه[

فوضع إناء، فغسل يديه، مث مضمض واستنشق واستنثر، مث أخذ بيديه فصك : قال. فداك أيب وأمي. بلى: وسلم قال
أخذ كفاً من ماء بيده اليمىن فأفرغها مث عاد يف مثل ذلك ثالثاً، مث : قال. هبما وجهه، وألقم اهباميه ما أقبل من أذنيه

  .على ناصيته، مث أرسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الوضوء رواه أمحد وأبو داود
حلديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله حتت ] وختليل اللحية الكثيفة[

  .جل رواه أبو داودحنكه فخلل به حليته وقال هكذا أمرين ريب عز و



  .حلديث لقيط املتقدم] وختليل األصابع[
  .كالعضو املنفرد، وإمنا مها من الرأس على وجه التبع] وأخذ ماء جديد لألذنني[
ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان يعجبه التيمن يف ترجله وتنعله وطهوره وىف شأنه كله ] وتقدمي اليمىن على اليسرى[

  .متفق عليه
: ألن أبا هريرة توضأ فغسل يده حىت أشرع يف العضد، ورجله حىت أشرع يف الساق، مث قال] الفرض وجماوزة حمل[

  قال رسول اهللا صلى: هكذا رأيت رسول صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ وقال

" أنتم الغر احملجلون يوم القيامة، من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله: "اهللا عليه وسلم
  .فق عليهمت
هذا وضوء من مل يتوضأه مل يقبل اهللا : "ألن النيب صلى هللا عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال] والغسلة الثانية والثالثة[

  .أخرجه ابن ماجه" هذا وضوئي، ووضوء املرسلني قبلي: مث توضأ مرتني، مث قال. له صالةً
  .بالنية لتكون أفعاله مقرونةً] واستصحاب ذكر النية إىل آخر الوضوء[
  .ألنه أول مسنونات الطهارة] واإلتيان هبا عند غسل الكفني[
! كذا قال تبعاً للمنقح وغريه، ورده عليه احلجاوي بأنه مل يرد فيه حديث، فكيف يدعى سنيته ؟ ] والنطق هبا سرا[

  .التلفظ بالنية بدعة: بل هو بدعة، وكذا قال الشيخ تقي الدين يف الفتاوى املصرية
بعد : د أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله مع رفع بصره إىل السماءوقول أشه[

ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال "حلديث عمر مرفوعاً ] فراغه
رواه أمحد ومسلم " ثمانية يدخل من أيها شاءشريًك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة ال

وساق :...." من توضأ فأحسن الوضوء مث رفع نظره إىل السماء فقال"وألمحد وأيب داود يف رواية . وأبو داود
  .احلديث

ما أحب أن يعينين على وضوئي أحد ألن عمر : روي عن أمحد أنه قال] وأن يتوىل وضوءه بنفسه من غري معاون[
وقول عائشة . بأس هبا حلديث املغرية أنه أفرغ على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وضوئه رواه مسلمقال ذلك وال 

  .كنا نعد له طهوره وسواكه

  باب املسح على اخلفني
  

  باب املسح على اخلفني

يه ف. ليس يف قليب من املسح على اخلفني شئ: وقال أمحد. ليس يف املسح على اخلفني اختالف: قال ابن املبارك
هو أفضل من الغسل ألنه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه : أربعون حديثاً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال مث توضأ ومسح على خفيه قال : وعن جرير قال. إمنا طلبوا األفضل
  .متفق عليه: املائدة كان يعجبهم هذا احلديث ألن إسالم جرير بعد نزول: إبراهيم

كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : ملا روى املغرية قال] جيوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة باملاء[
  .متفق عليه" دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني فمسح عليهما: "سفر فأهويت ألنزع خفيه، فقال



مل جيز املسح، ألن حكم ما استتر املسح، وحكم ما ظهر فإن ظهر منه شئ ] وسترمها حملل الفرض ولو بربطهما[
  .قاله يف الكايف. الغسل، وال سبيل إىل اجلمع، فغلب الغسل

  .ألنه الذي تدعو احلاجة إليه] وإمكان املشي هبما عرفاً[
ى املغرية أن ملا رو. فإن مل يثبتا إال بنعلني كاجلوربني وحنومها مسح عليهما وعلى سيور النعلني] وثبوهتما بنفسهما[

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مسح على اجلوربني والنعلني رواه أبو داود والترمذي
  .وال احلرير لرجل ألن لبسه معصية، فال تستباح به الرخصة. فال جيوز املسح على املغصوب وحنوه] وإباحتهما[

  .ه غري ساتر حملل الفرض أشبه النعلفإن وصفها مل جيز املسح عليه، ألن] وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة[
  .ألن سفر املعصية ال تستباح به الرخص -] فيمسح للمقيم، والعاصى بسفره[
قاله يف الشرح، . ال نعلم فيه خالفاً يف املذهب] من احلدث بعد اللبس يوماً وليلة، واملسافر ثالثة أيام بلياليهن[

صلى اهللا عليه وسلم أمر باملسح على اخلفني يف غزوة تبوك  وعن عوف بن مالك أن النيب. رواه مسلم. حلديث علي
ألنه يف . هذا أجود حديث يف املسح على اخلفني: ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم رواه أمحد وقال

  .غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النيب صلى اهللا عليه وسلم
ألنه اليقني ] افر، أو شك يف ابتداء املسح، مل يزد على مسح املقيمفلو مسح يف السفر مث أقام، أو يف احلضر مث س[

  .وما زاد مل يتحقق شرطه
  .فيضع يده على مقدمه، مث ميسح إىل ساقه، حلديث املغرية بن شعبة، رواه اخلالل] وجيب مسح أكثر أعلى اخلف[
ين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل لو كان الد: لقول علي رضي اهللا عنه] وال جيزئ مسح أسفله، وعقبه، وال يسن[

  .باملسح من أعاله، وقد رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا : بطل الوضوء حلديث صفوان بن عسال قال] ومىت حصل ما يوجب الغسل[

  إذا كنا سفراً أن

  .لياليهن إال من جنابة رواه أمحد والنسائي والترمذي وصححهال ننزع خفافنا ثالثة أيام و
  .بطل الوضوء ونزع أحد اخلفني كنزعهما يف قول أكثر أهل العلم، قاله يف الشرح] أو ظهر بعض حمل الفرض[
  .ملفهوم أحاديث التوقيت] أو انقضت املدة بطل الوضوء[

  فصل يف املسح على اجلبرية
  .وهو اجلرح أو الكسر وماحوله مما حيتاج إىل شده] طهارة مل تتجاوز حمل احلاجةوصاحب اجلبرية إن وضعها على [
إمنا كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب "حلديث صاحب الشجة ] غسل الصحيح ومسح عليهما باملاء وأجزأ[

  .رواه أبو داود" على جرحه خرقة وميسح عليها ويغسل سائر جسده
  .إذا كان يتضرر بنزعها] اوإال وجب مع الغسل أن يتيمم هل[
  الصحيح] وال مسح ما مل توضع على طهارة وجتاوز احملل فيغسل[
وعن أمحد ال يشترط تقدم الطهارة هلا حلديث صاحب الشجة ألنه مل يذكر . خروجاً من اخلالف] وميسح، ويتيمم[

يتيمم ويعصب على جرحه مث الطهارة، وحيتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة ألن فيه إمنا يكفيه أن 
ميسح عليها ومثلها دواء ألصق على اجلرح وحنوه فخاف من نزعه نص عليه، وقد روى األثرم عن ابن عمر أنه 



. يكسوه مصطكى وميسح عليه: خرج بإهبامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها وقال مالك يف الظفر يسقط
ب مسح مجيعها، وكون مسحها ال يوقت، وجوازه يف الطهارة الكربى، وجو: وتفارق اجلبرية اخلف يف ثالثة أشياء

  .قاله يف الكايف

  باب نواقض الوضوء
  

  باب نواقض الوضوء

أَوْ َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم {: لقوله تعاىل] اخلارج من السبيلني قليالً كان أو كثرياً طاهراً كان أو جنساً: وهي مثانية أحدها[
رواه أمحد والنسائي، " ولكن من غائط وبول ونوم: "ولقوله صلى اهللا عليه وسلم] ٦: ةاملائد[} ِمَن الَْغائِِط

" يغسل ذكره ويتوضأ: "وقوله يف املذي" فال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً: "وقوله. والترمذي وصححه
  .رواه أبو داود" توضئي لكل صالة: "وقوله للمستحاضة. متفق عليهما

  .لدخوله يف النصوص السابقة] اسة من بقية البدن فإن كان بوالً أو غائطاً نقض مطلقاًخروج النج: الثاين[
لقوله صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة بنت ] وإن كان غريمها كالدم والقئ نقض إن فحش يف نفس كل أحد حبسبه[

لدرداء أن النيب وروى معدان بن طلحة عن أيب ا. رواه الترمذي" إنه دم عرق فتوضئي لكل صالة: "أيب حبيش
صدق، أنا صببت له : صلى اهللا عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان يف مسجد دمشق، فذكرت له ذلك فقال

إذا : وال ينقض اليسري لقول ابن عباس يف الدم. هذا أصح شئ يف هذا الباب: وضوءه رواه أمحد والترمذي وقال
تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ومل يتوضأ عدة من الصحابة : كان فاحشاً فعليه اإلعادة قال أمحد

  و ابن أيب أوىف عصر دمالً وذكر غريهم ومل

مها أخف : والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، قال أمحد: يعرف هلم خمالف يف عصرهم، فكان إمجاعاً قال يف الكايف
  .علي حكماً من الدم

وقوله " ولكن من غائط وبول ونوم: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] مزوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نو: الثالث[
قاله يف . وأما اجلنون واإلغماء والسكر وحنوه فينقض إمجاعاً. رواه أبو داود" العني وكاء السه فمن نام فليتوضأ"

  .الشرح
يه وسلم كانوا ينتظرون ملا روى أنس أن أصحاب النيب صلى اهللا عل] ما مل يكن النوم يسرياً عرفاً من جالس وقائم[

  .العشاء فينامون مث يصلون وال يتوضؤون رواه مسلم مبعناه
  .ويف حديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذين رواه مسلم

حلديث بسرة بنت صفوان أن النيب ] فرج اآلدمي املتصل بال حائل أو حلقة دبره -ال ظفره  -الرابع مسه بيده [
ويف حديث أيب أيوب و أم . هو حديث صحيح: قال أمحد" من مس ذكره فليتوضأ: "قالصلى اهللا عليه وسلم 

حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقض الوضوء مبس فرج : قال أمحد" من مس فرجه فليتوضأ"حبيبة 
  .نفسه ومل يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه مبسه من غريه

  .ألن ختصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه] نال مس اخلصيتني وال مس حمل الفرج البائ[
اخلامس ملس بشرة الذكر ألنثى اًو األنثى الذكر، لشهوة من غري حائل، ولو كان امللموس ميتاً أو عجوزاً أو [



  القبلة من اللمس: قال ابن مسعود} أوملستم{، وقرئ ١} أَْو الَمسُْتُم النَِّساَء{: لقوله تعاىل] حمرماً
  ـــــــ

  .٤٢/ النساء ١

وفيها الوضوء رواه أبو داود، فإن ملسها من وراء حائل، مل ينقض يف قول أكثر أهل العلم، وسئل أمحد عن املرأة إذا 
  .ما مسعت فيه شيئاً، ولكن هي شقيقة الرجال، أحب إيل أن تتوضأ، قاله يف الشرح: ملست زوجها قال

  .الصغرية والكبرية وذوات احملارم وغريهن لعموم األدلةوقال يف الكايف ال فرق بني ] ال ملس من دون سبع[
  .ألنه ال يقع عليه اسم امرأة] وال ملس سن وظفر وشعر وال اللمس بذلك[
  .لعدم تناول النص له] وال ينتقض وضوء املمسوس فرجه وال امللموس بدنه، ولو وجد شهوة[
أقل : مران غاسل امليت بالوضوء قال أبو هريرةألن ابن عمر وابن عباس كانا يأ] غسل امليت أو بعضه: السادس[

وهو الصحيح، : وهو قول أكثر العلماء، قال املوفق. ما فيه الوضوء وال نعلم هلم خمالفاً يف الصحابة، وقيل ال ينقض
أحب إيل أن : ألنه مل يرد فيه نص وال هو يف معىن املنصوص عليه وكالم أمحد يدل على أنه مستحب فإنه قال

  .لل نفي الوجوب، بكون اخلرب موقوفاً على أيب هريرة، قاله يف الشرحوع. يتوضأ
  .وحنوه] والغاسل، هو من يقلب امليت ويباشره، ال من يصب املاء[
أنتوضأ من حلوم : حلديث جابر بن مسرة أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم] أكل حلم اإلبل ولو نيئاً: السابع[

نعم توضأ من حلوم اإل : "أنتوضأ من حلوم اإلبل ؟ قال: قال" . ، وإن شئت ال تتوضاإن شئت توضأ: "الغنم ؟ قال
  .رواه مسلم" بل
  فال نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية[

ألنه ليس بلحم، ] ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق حلم، وال حينث بذلك من حلف ال يأكل حلماً
  .لحم يعرب عن مجلة احليوان، كلحم اخلنزير قاله ىف الشرحوعنه ينقض، ألن ال

لَِئْن أَْشَركْتَ لََيْحَبطَنَّ {: وقوله ١} َوَمْن َيكْفُرْ بِالِْأَمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه{: عن اإلسالم لقوله تعاىل] الردة: الثامن[
  ] .وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غري املوت[ ٢} َعَملَُك

  ـــــــ
  .٥/ املائدة ١
  .٦٥/ الزمر ٢

  فصل من تيقن الطهارة وشك يف احلدث
  ]ومن تيقن الطهارة وشك يف احلدث، أو تيقن احلدث وشك يف الطهارة عمل مبا تيقن[

إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاً، فأشكل : " وهبذا قال عامة أهل العلم، قاله يف الشرح لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه مسلم والترمذي" أم ال، فال خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياًعليه هل خرج منه شئ 

رواه " ال يقبل اهللا صالةً بغري طهور، وال صدقة من غلول"حلديث ابن عمر مرفوعاً ] وحيرم على احملدث الصالة[
  .اجلماعة إال البخاري

رواه " طواف بالبيت صالة إال أن اهللا أباح فيه الكالمال"فرضاً كان أو نفالً لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] والطواف[



  .الشافعي
ال {: فإن كان حبائل مل حيرم، ألن املس إذاً للحائل واألصل يف ذلك قوله تعاىل] ومس املصحف ببشرته بال حائل[

  .٣} َيَمسُُّه إِلَّا الُْمطَهَُّرونَ
  ـــــــ

  .٧٩/ الواقعة ٣

بن حزم عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل أهل اليمن ويف حديث أيب بكر بن حممد بن عمرو 
  .رواه األثرم والدارقطين متصالً، واحتج به أمحد وهو ملالك يف املوطأ مرسالً. كتاباً وفيه ال ميس القرآن إال طاهر

يه وسلم ال حيجبه ورمبا حلديث علي رضي اهللا عنه، كان النيب صلى اهللا عل] ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن[
  .رواه ابن خزمية و احلاكم والدارقطين وصححاه ١ال حيجزه عن القرآن شئ ليس اجلنابة: قال

وهو الطريق، ولقوله ] ٤٣: النساء[} َوالَ جُُنًبا إِالَّ َعابِرِي َسبِيلٍ{: لقوله تعاىل] واللبث يف املسجد بال وضوء[
رواه أبو داود، فإن توضأ اجلنب جاز له اللبث فيه، ملا " ائض وال جنبال أحل املسجد حل: "صلى اهللا عليه وسلم

رأيت رجاالً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : روى سعيد بن منصور و األثرم عن عطاء بن يسار قال
  .جيلسون يف املسجد وهم جمنبون، إذا توضؤوا وضوء الصالة

  ـــــــ
ذكر اخلطايب أن اإلمام أمحد كان يوهن : فوا هذا احلديث كما قال النوويلكن خالفهما االكثرون فضع: قلت ١

  .حديث على هذا
على أن احلديث لو صح مل يكن دليال على حترمي قراءة القرآن يف حالة اجلنب، ألنه ليس فيه إال أن النيب صلى اهللا 

هذه احلالة ال ألهنا حمرمة بل جيوز ألهنا  عليه وسلم كان ال يقرأ القرآن يف حالة اجلنابة، فقد يكون ترك القراءة يف
  .مكروهة أو خالف األوىل فقد صح أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يذكر اهللا يف كل أحواله

  .ناصر الدين

  باب مايوجب الغسل

  
  باب ما يوجب الغسل

بانتقاله أشبه ما لوجود الشهوة ] وهو سبعة، أحدها انتقال املين، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم خيرج وجب الغسل[
  .لو ظهر

  .ألهنا جنابة واحدة فال توجب غسلني] فلو اغتسل له مث خرج بال لذة مل يعد الغسل[
: هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي، قال يف الشرح] الثاين خروجه من خمرجه ولو دماً ويشترط أن يكون بلذة[

رواه أبو داود، والفضخ خروجه " إذا فضخت املاء فاغتسل: "وال نعلم فيه خالفاً لقوله صلى اهللا عليه وسلم لعلي
  .إبراهيم احلريب بالعجلة: وقال. على وجه الشدة

هل على املرأة غسل إذا احتلمت؟ : فال يشترط ذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل] ما مل يكن نائماً وحنوه[
  .رواه النسائي مبعناه" نعم إذا رأت املاء: "قال



  .من مقطوعها] يب احلشفة كلها أو قدرهاالثالث تغي[
" إذا جلس بني شعبها األربع، ومس اخلتان اخلتان وجب الغسل: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] بال حائل يف فرج[

  .رواه مسلم فإذا غيب احلشفة حتاذى اخلتانان

  .ألنه فرج أصلي] ولو دبرا[
  .لعموم اخلرب] مليت أو هبيمة أو طري[
ومعىن الوجوب يف حق من مل يبلغ، أن الغسل شرط لصحة ] سل إال على ابن عشر وبنت تسعلكن ال جيب الغ[

  .صالته وطوافه وقراءته
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حني أسلم رواه أبو ] الرابع إسالم الكافر ولو مرتداً[

  .داود والنسائي والترمذي وحسنه
  ]اخلامس خروج دم احليض[
  .ال خالف يف وجوب الغسل هبما: قال يف املغين] السادس خروج دم النفاس[
  .وغريمها" اغسلوه مباء وسدر: "وقال يف احملرم" إغسلنها: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] السابع املوت[
  .ألنه لو كان عن حدث مل يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن جناسة مل يطهر مع بقاء سببه] تعبداً[

  يف شروط الغسل: لفص

  شروط الغسل: فصل
  :]وشروط الغسل سبعة[
إزالة ما مينع  - ٧املاء الطهور املباح - ٦التمييز  -٥العقل  -٤اإلسالم  - ٣النية  - ٢انقطاع ما يوجبه  -١[

  ]وصوله
  .وتقدم حنوه يف الوضوء] وواجبه التسمية وتسقط سهواً[
حلديث ميمونة وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وضوء ] أنفهوفرضه أن يعم باملاء مجيع بدنه وداخل فمه و[

  اجلنابة فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتني أو ثالثاً، مث متضمض واستنشق وغسل

وجهه وذراعيه، مث أفاض املاء على رأسه، مث غسل جسده، فأتيته باملنديل فلم يردها، وجعل ينفض املاء بيديه متفق 
  .عليه

  .ألنه يف حكم الظاهر وال مشقة يف غسله] فرج املرأة عند القعود حلاجتهاحىت ما يظهر من [
مث خيلًل شعره بيده حىت إذا ظن أنه قد روى بشرته، : ألنه جزء من البدن، ويف حديث عائشة] وحىت باطن شعرها[

ة من جنابة من ترك موضع شعر"وعن علي مرفوعاً . أفاض عليه املاء ثالث مرات، مث غسل سائر جسده متفق عليه
  .قال علي فمن مث عاديت شعري رواه أمحد وأبو داود" مل يصبها املاء، فعل اهللا به كذا وكذا من النار

: رواه ابن ماجه" انقضي شعرك واغتسلي: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم لعائشة] وجيب نقضه يف احليض والنفاس[
" ال"ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة ؟ قال وأكثر العلماء على االستحباب، ألن يف بعض . بإسناد صحيح
وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، ألنه ليس يف غسل احليض إمنا هو يف حال احليض لإلحرام، . رواه مسلم

  .ولو ثبت األمر بنقضه حلمل على االستحباب، مجعاً بني احلديثني، قاله يف الشرح



ال، إمنا " إين امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ فقال يارسول اهللا: قلت: لقول أم سلمة] ال اجلنابة[
  .رواه مسلم" يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات، مث تفيضني عليك املاء فتطهرين

  .متفق عليه" حىت إذا ظن أن أروى بشرته، أفاض عليه املاء"لقول عائشة ] ويكفي الظن ىف اإلسباغ[

وإفراغه املاء على رأسه ثالثاً، وعلى بقية جسده ثالثاً، والتيامن، . ة ما لوثه من أذىوازال. الوضوء قبله: وسننه[
حلديث عائشة و ميمونة يف صفة غسله صلى ] واملواالة، وإمرار اليد على اجلسد، وإعادة غسل رجليه مبكان أخر

  .ريرواه البخا" مث تنحى فغسل قدميه"اهللا عليه وسلم متفق عليهما، ويف حديث ميمونة 
ومن نوى غسالً مسنوناً، أو واجباً، أجزأ أحدمها عن اآلخر، وإن نوى رفع احلدثني أو احلدث وأطلق، أو أمراً ال [

املغتسل إذا عمً بدنه، ومل يتوضأ فقد أدى ما عليه، ألن اهللا : قال ابن عبد الرب] يباح إال بوضوء وغسل، أجزأ عنهما
ع ال خالف فيه، إال أهنم أمجعوا على استحباب الوضوء قبله، تأسياً به، تعاىل إمنا افترض عليه الغسل، وهذا إمجا

  .صلى اهللا عليه وسلم
ويسن الوضوء مبد وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي واالغتسال بصاع وهو مخسة [

ان النيب صلى اهللا عليه ك: حلديث أنس رضي اهللا عنه قال] أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي
  .وسلم يغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد ويتوضأ باملد متفق عليه

؟ " ما هذا السرف"ملا روى ابن ماجه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ] ويكره اإلسراف[
  " .نعم، وإن كنت على هنر جار"أيف الوضوء إسراف ؟ قال : فقال

قاله يف الشرح ألن عائشة كانت . وهذا مذهب أكثر أهل العلم. أي املد والصاع] ما ذكرال اإلسباغ بدون [
  تغتسل هي والنيب صلى اهللا

وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة . عليه وسلم من إناء واحد يسع ثالثة أمداد أو قريباً من ذلك رواه مسلم
  .يف إناء قدر ثلثي املد بنت كعب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ فأيت مباء

  .والوضوء] ويباح الغسل[
أباح ذلك من حنفظ عنه من علماء األمصار، : قال ابن املنذر. أحداً، أو يؤذ املسجد] يف املسجد ما مل يؤذ به[

  .ذكره يف الشرح. وروي عن أمحد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق، وما خيرج من فضالت الوضوء
نص عليه ملا روي عن ابن عباس أنه دخل محاماً كان باجلحفة وعن أيب ذر ] لوقوع يف احملرمويف احلمام إن أمن ا[

  .نعم البيت احلمام يذهب الدرن، ويذكر بالنار
وروى ابن أيب شيبة يف مصنفه عن علي وابن عمر رضي اهللا عنهما بئس البيت . خشية احملظور] فإن خيف كره[

  .احلمام يبدي العورة، ويذهب احلياء
  .ألن الوسائل هلا أحكام املقاصد] وإن علم حرم[

  فصل يف األغسال املستحبة
: حلديث أيب سعيد مرفوعاً] آكدها لصالة مجعة يف يومها لذكر حضرها: يف األغسال املستحبة وهي ستة عشر[
. ليهمامتفق ع" من جاء منكم اجلمعة فليغتسل: "وقال صلى اهللا عليه وسلم" غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم"



  .وليس بواجب حكاه ابن املنذر إمجاعاً
  من غسل ميتاً"حلديث أيب هريرة مرفوعاً ] مث لغسل ميت[

وروي ذلك عن ابن عباس، والشافعي، و . رواه أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه" فليغتسل ومن محله فليتوضأ
  .إسحاق، و ابن املنذر، قاله يف الشرح

باس، و الفاكه بن سعد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر حلديث ابن ع] مث لعيد يف يومه[
  .واألضحى رواه ابن ماجه

  .قياساً على اجلمعة والعيد، ألهنما جيتمع هلما] ولكسوف واستسقاء[
قاله وال جيب، حكاه ابن املنذر إمجاعاً، . ألنه صلى اهللا عليه وسلم اغتسل من اإلغماء متفق عليه] وجنون وإغماء[

  .يف الشرح
" اغتسلي لكل صالة: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم لزينب بنت جحش ملا استحيضت] والستحاضة لكل صالة[

  .رواه أبو داود
حبج أو عمرة، حلديث زيد بن ثابت أنه رأى النىب صلى اهللا عليه وسلم جترد إلهالله واغتسل رواه ] وإلحرام[

  .الترمذي وحسنه
ن ابن عمر كان ال يقدم مكة إال بات بذي طوى حىت يصبح ويغتسل ويدخل هناراً أل] ولدخول مكة وحرمها[

  .رواه مسلم. ويذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فعله
ولوقوفه . ولدخوله مكة. ملا روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل إلحرامه قبل أن حيرم] ووقوف بعرفة[

  .ن مسعودعشية عرفة وألنه يروى عن علي واب

ألن هذه كلها أنساك جيتمع هلا، فاستحب هلا الغسل ] وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت مبزدلفة، ورمي مجار[
  .قياساً على اإلحرام ودخول مكة

يف اإلحرام وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٢نقله صاحل] ، وملا يسن له الوضوء إن تعذر١ويتيمم للكل للحاجة[
  .تيمم لرد السالم
  ـــــــ

  .كانت يف األصل ويتيمم الكل احلاجة وما ذكرناه من األصول املخطوطة ١
  .٢٦٦وتويف سنة  ٢٠٣هو أبو الفضل صاحل ابن اإلمام أمحد بن حنبل ولد سنة  ٢

  باب التيمم
  

  باب التيمم

ملا ] الستجمارواالستنجاء أو ا -٥والتمييز،  - ٤والعقل،  - ٣واإلسالم،  - ٢النية، -١: ويصح بشروط مثانية[
  .تقدم
: حلديث أيب أمامة مرفوعاً] فال يصح التيمم لصالة قبل وقتها، وال لنافلة وقت هني. دخول وقت الصالة[ -٦
جعلت األرض كلها يل وألميت مسجداً وطهوراً فأينما أدركت رجالً من أميت الصالة فعنده مسجده، وعنده "



  .رواه أمحد" طهوره
وقوله صلي اهللا  ١اآلية} فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً{: لقوله تعاىل] ا لعدمهتعذر استعمال املاء إم -٧[

إن الصعيد الطيب طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني، فإذا وجد املاء فليمسه بشرته فإن ذلك : "عليه وسلم
  .صححه الترمذي" خري

وعن عمرو بن . وحلديث صاحب الشجة. ١اآلية} َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى{ : عاىللقوله ت] أو خلوفه باستعماله الضرر[
  احتلمت يف ليلة باردة شديدة الربد: العاص أنه ملا بعث يف غزوة ذات السالسل قال

  ـــــــ
الَْغاِئطِ أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء فَلَْم َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن {: ونص اآلية. ٤٣/ النساء ١

  .} َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيداً طَيِّباً فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُّواً غَفُوراً

داود،  رواه أمحد وأبو. احلديث" فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت مث صليت بأصحايب صالة الصبح
  .والدارقطين

وقال ابن . ألن اهللا تعاىل غفر لبغي بسقي كلب، فاآلدمي أوىل] وجيب بذله لعطشان من آدمي أو هبيمة حمترمني[
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن املسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب : املنذر
  .ويتيمم

إذا أمرتكم بأمر : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] رته استعمله فيما يكفي وجوباً مث تيممومن وجد ماء ال يكفي لطها[
  .رواه البخاري" فاتوا منه ما استطعتم

] وإن وصل، املسافر إىل املاء، وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة ال تصل إليه إال بعد خروجه، عدل إىل التيمم[
قال معناه . وهذا قول أكثر أهل العلم. وري، وقيل ال يتيمم ألنه واجد للماءحمافظة على الوقت، قاله األوزاعي والث

  .يف الشرح
] ولو فاته الوقت، ومن يف الوقت أراق املاء أو مر به وأمكنه الوضوء، ويعلم أنه ال جيد غريه حرم. وغريه ال[

  .لتفريطه
ومن خرج من املصر إىل . قاله يف الشرح .يف أحد الوجهني، والثاين يعيد ألنه مفرط] مث إن تيمم وصلى مل يعد[

أرض من أعماله، كاحلطاب ممن ال ميكنه محل املاء معه لوضوئه، وال ميكنه الرجوع ليتوضأ إال بتفويت حاجته، صلى 
  .قاله يف الشرح. بالتيمم وال إعادة

مث إن فضل . بدنهوإن وجد حمدث ببدنه وثوبه جناسة ومعه ماء ال يكفي، وجب غسل ثوبه، مث إن فضل شئ غسل [
  ]شئ تطهر وإال تيمم

  .وال نعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح. نص أمحد على تقدمي غسل النجاسة
عليك بالصعيد فإنه : "لعموم اآلية، وحديث عمار، وقوله يف حديث عمران بن حصني] ويصح التيمم لكل حدث[

  .متفق عليه". يكفيك
ألهنا طهارة على البدن مشترطة للصالة، فناب فيها التيمم، كطهارة ] وللنجاسة على البدن بعد ختفيفها ما أمكن[

  .هو مبنزلة اجلنب: قال أمحد. قاله يف الكايف. احلدث
  .كتيمم قبل استجمار] فإن تيمم هلا قبل ختفيفها مل يصح[



احلرث،  قال ابن عباس الصعيد تراب. لآلية] أن يكون بتراب طهور مباح غري حمترق، له غبار يعلق باليد -٨[ 
: وقال األوزاعي. وما ال غبار له ال ميسح بشئ منه ١} فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم{: والطيب الطاهر وقال تعاىل

فعلق به غبار جاز، نص عليه ألنه صلى اهللا عليه وسلم . وإن ضرب يده على لبد أو شعر، وحنوه. الرمل من الصعيد
  .يهضرب بيده احلائط ومسح وجهه ويد

ألنه أتى مبا ] وال إعادة. وال يزيد يف صالته على ما جيزئ. فإن مل جيد ذلك صلى الفرض فقط، على حسب حاله[
  .أمر به

  .قياساً على الوضوء] وواجب التيمم التسمية، وتسقط سهواً[
تتناول  واليد عند اإلطالق يف الشرع. لآلية] ومسح اليدين إىل الكوعني -٢مسح الوجه،  -١: وفروضه مخسة[

  اليد إىل الكوع، بدليل
  ـــــــ

  .٤٣/ النساء ١

إمنا كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة، :" ويف حديث عمار. قطع يد السارق
  .متفق عليه". مث مسح الشمال على اليمني، وظاهر كفيه ووجهه

عضاء وضوئه، إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله، لو فيلزم من جرحه ببعض أ. الترتيب يف الطهارة الصغرى -٣[
وقال الشيخ تقي : قال يف اإل نصاف] املواالة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم - ٤كان صحيحاً، 

الفصل بني أعضاء الوضوء بتيمم : وقال. وهو الصحيح من مذهب أمحد وغريه. ال يلزمه مراعاة الترتيب: الدين
  .بدعة

  .لوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقطفإذا خرج ا
إمنا "حلديث ] تعيني النية ملا تيمم له من حدث أو جناسة، فال تكفي نية أحدمها عن اآلخر، وإن نوامها أجزأ -٥[

  " .األعمال بالنيات
املاء فليمسه بشرته فإن  فإذا وجد: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] ووجود املاء. ما أبطل الوضوء: ومبطالته مخسة[

وإن تيمم ملرض وحنوه مل يبطل . هذا إذا كان تيممه لعدم املاء. رواه أمحد، والترمذي، وصححه" ذلك خري له
  .بوجوده

  .روي ذلك عن علي، وابن عمر] وخروج الوقت[
  .رحقاله يف الش. وهو قول سائر الفقهاء. والصحيح ال يبطل] وزوال املبيح له، وخلع ما مسح عليه[
  " .فإذا وجد املاء فليمسه بشرته"لعموم قوله ] وإن وجد املاء، وهو يف الصالة، بطلت[
  .ألنه أدى فريضة بطهارة صحيحة] وإذا انقضت مل جتب اإلعادة[

التيمم : "حلديث عمار وفيه] وصفته أن ينوي، مث يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجيت األصابع ضربة واحدة[
  .رواه أمحد وأبو داود" ضربة للوجه والكفني

  .ليصل إىل ما حتته] واألحوط اثنتان لعد نزع خامت وحنوه[
إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتني مسح بأوالمها وجهه، ] فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه[

  .وبالثانية يديه



ي رضي اهللا عنه يف اجلنب يتلًوم ما بينه لقول عل] وسن ملن يرجو وجود املاء تأخري التيمم إىل آخر الوقت املختار[
  .وبني آخر الوقت

لقوله صلى اهللا عليه ] وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل مل يستبح الفرض[
  " .وإمنا لكل امرئ ما نوى"وسلم 

  باب إزالة النجاسة
  

  باب إزالة النجاسة

 -ثالث غسالت ألمره : وعنه. ابن عمر أمرنا بغسل األجناس سبعاً لقول] يشرط لكل متنجس سبع غسالت[
. علل بوهم النجاسة". القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثالثاً فانه ال يدري أين باتت يده" –صلى اهللا عليه وسلم 

اء يف دم احليض وعنه يكاثر باملاء من غري عدد قياساً على النجاسة على األرض، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم ألمس
بول الغالم ينضح : "ويف حديث علي مرفوعاً. ومل يذكر عدداً" . حتيه مث اقرصيه مث اغسليه باملاء"يصيب الثوب 

  .ومل يذكر عدداً" . وبول اجلًارية يغسل
إذا "حلديث أيب هريرة مرفوعاً ] أو صابون وحنوه، يف متنجس بكلب أو خنزير. وأن يكون إحداها بتراب طهور[
  .وقيس عليه اخلنزير. رواه مسلم" غ الكلب يف إناء أحدكم فليغسلة سبعاً أواله بالترابول
يارسول اهللا أرأيت : ملا روي أن خولة بنت يسار قالت] ويضر بقاء طعم النجاسة ال لوهنا، أو رحيها، اًو مها عجزاً[

  .داود مبعناه رواه أبو" . فقال يكفيك املاء وال يضرك أثره. " لو بقي أثره؟ تعين الدم
حلديث أم قيس بنت حمصن أهنا أتت بابن هلا ] وجيزئ يف بول غالم مل يأكل طعاماً لشهوة نضحه وهو غمره باملاء[

  صغري، مل يأكل الطعام إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأجلسه يف حجره، فبال

" . بول الغالم ينضح، وبول اجلارية يغسل: "وعن علي مرفوعاً. على ثوبه، فدعا مباء فنضحه ومل يغسله متفق عليه
  .رواه أمحد

وجيزئ يف تطهري صخر وأحواض وأرض تنجست مبائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرهتما باملاء، حبيث يذهب لون [
  .متفق عليه" أريقوا عليه ذنوباً من ماء" لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف بول األعرايب ] النجاسة ورحيها

روي عن الشافعي و ابن املنذر،ألمره صلى اهللا ] ض بالشمس والريح واجلفاف، وال النجاسة بالناروال تطهر األر[
  .واألمر يقتضي الوجوب. عليه وسلم أن يصب على بول األعرايب ذنوب من ماء

، إذا زال كاملاء الذي تنجس بالتغري: قال يف الكايف. وحتل باإلمجاع] وتطهر اخلمرة بإنائها إذا انقلبت خالً بنفسها[
  .تغريه

هذا قول مالك والشافعي وابن . ليخرج من العهدة بيقني] وإذا خفي موضع النجاسة غسل حىت يتيقن غسلها[
  .قاله يف الشرح. املنذر

  فصل يف النجاسات
ُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ إِنََّما الَْخْمُر َوالْمَْيِسُر وَالْأَْنصَاُب َوالْأَْزال{: جنس، لقوله تعاىل] املسكر املائع وكذا احلشيشة[

  .١} الشَّْيطَاِن فَاجَْتنُِبوُه



حلديث ابن عمر أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ] وما ال يؤكل من الطري والبهائم مما فوق اهلر خلقة جنس[
" حيمل اخلبثإذا بلغ املاء قلتني مل : "يسأل عن املاء يكون يف الفالة من األرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال

  .مل ينجسه شئ: ويف رواية
  ـــــــ

  .٩٠/ املائدة ١

وسؤر اهلر، وما دونه يف اخللقة طاهر يف قول أكثر ] وما دوهنما يف اخللقة، كاحلية والفار واملسكر غري املائع فطاهر[
أصغى هلا اإلناء حىت فجاءت هرًة، ف: أهل العلم من الصحابة، والتابعني، ومن بعدهم، حلديث أيب قتادة مرفوعاً وفيه

فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر " . إهنا ليست بنجس، إهنا من الطوافني عليكم والطوافات: "شربت وقال
  .قاله يف الشرح. اهلر، وبتعليله على نفي الكراهة مما دوهنا عما يطوف علينا

غري ميتة [ ١} ...اً َمْسفُوحاً أَْو لَْحَم ِخْنزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجٌسإِلَّا أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو دَم{: لقوله تعاىل] وكل ميتة جنسة[
  .متفق عليه" . املومن ال ينجس"حلديث ] اآلدمي

  .ألهنا لو كانت جنسة مل حيل أكلها] والسمك واجلراد[
كم إذا وقع الذباب إناء أحد"حلديث ] وما ال نفس له سائلة كالعقرب واخلنفساء والبق والقمل والرباغيث[

وهذا عام يف كل حار وبارد، . رواه البخاري" فليغمسه فإن يف أحد جناحيه داًء ويف اآلخر شفاًء"ويف لفظ " فليمقله
ودهن مما ميوت الذباب بغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمراً بإفساده، فال ينجس باملوت، وال ينجس املاء إذا 

  .قاله يف الشرح. ، إال ما كان من الشافعي يف أحد قوليهال أعلم يف ذلك خالفاً: قال ابن املنذر. مات فيه
لقوله صلى اهللا عليه ] وما أكل حلمه، ومل يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر[

  صلوا يف: "وسلم
  ـــــــ

  .١٤٥/ األنعام من اآلية ١

  .متفق عليه"  إبل الصدقة فاشربوا من أبواهلاانطلقوا إىل"وقال للعرنيني . رواه مسلم" . مرابض الغنم
متفق " . إنه كان ال يتنزه من بوله: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الذي يعذب يف قربه] وما ال يؤكل فنجس[

والقيء جنس ألنه طعام استحال يف : قال يف الكايف" . اغسل ذكرك"وقوله لعلي يف املذي . والغائط مثله. عليه
  .فساد أشبه الغائطاجلوف إىل ال

لقول عائشة كنت أفرك املين من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث يذهب ] إال مين اآلدمي ولبنه فطاهر[
وكذا عرق اآلدمي وريقه طاهر كلبنه، ألنه من . لكن يستحب غسل رطبه، وفرك يابسه. فيصلي به متفق عليه

  .جسم طاهر
والقيح . متفق عليه" اغسليه باملاء: "ى اهللا عليه وسلم ألمساء يف الدملقوله صل] والقيح والدم والصديد جنس[

  .هو أسهل: إال أن أمحد قال. والصديد مثله
يف ] لكن يعفى يف الصالة عن يسري منه مل ينقض الوضوء، إذا كان من حيوان طاهر يف احلياة ولو من دم حائض[

يكون : ريمها، ومل يعرف هلم خمالف، ولقول عائشةروي عن ابن عباس، وأيب هريرة وغ. قول أكثر أهل العلم
. تبله بريقها مث تقصعه بظفرها -ويف رواية  -. ألحدانا الدرع فيه حتيض مث ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها



رواه أبو داود وهذا يدل على العفو ألن الريق ال يطهره، ويتنجس به ظفرها، هو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا 
  خيفى عليه صلى اهللاال 

  .وما بقي يف اللحم من الدم معفو عنه، ألنه إمنا حرم الدم املسفوح، وملشقة التحرز منه: عليه وسلم، قال يف الشرح
  .فإن صار بالضم كثرياً مل تصح الصالة فيه، واال عفي عنه] ويضم يسري متفرق بثوب ال أكثر[
ن الصحابة، والتابعني خيوضون املطر يف الطرقات، وال عمالً باألصل، وأل. طاهر] وطني شارع ظنت جناسته[

كنا ال نتوضأ من موطئ وحنوه عن ابن عباس، وهذا : روي عن عمر وعلي، وقال ابن مسعود. يغسلون أرجلهم
  .قاله يف الشرح. قول عوام أهل العلم

أحدكم فلينتخع عن يساره، فإذا انتخع : "ملا روى مسلم عن أيب هريرة مرفوعاً وفيه] وعرق وريق من طاهر طاهر[
ولو كانت جنسة ملا اًمر مبسحها يف " أو حتت قدمه، فإن مل جيد فليقل هكذا، فتفل يف ثوبه، مث مسح بعضه يف بعض

  .ثوبه وهو يف الصالة، وال حتت قدمه، ولنجست الفم
  .ومشقة التحرز. لعموم البلوى] ولو أكل هر وحنوه، أو طفل جناسة مث شرب من مائع مل يضر[
  ] .وال يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه[

  باب احليض
  

  باب احليض

إذا : وقد روي عن عائشة أهنا قالت. ألنه مل يثبت يف الوجود المرأة حيض قبل ذلك] ال حيض قبل متام تسع سنني[
  .رأيت جدة هلا إحدى وعشرون سنة: وقال الشافعي. بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة

إذا بلغت املرأة مخسني سنة خرجت من حد احليض ذكره أمحد، وعنه إن تكرر : لقول عائشة] بعد مخسني سنة وال[
  .قاله يف الكايف. هبا الدم فهو حيض إىل ستني، وهذا أصح ألنه قد وجد

حامل ال توطأ : "فإن رأت احلامل دماً فهو دم فساد، لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف سبايا أوطاس] وال مع محل[
  .يعين تستعلم براءهتا من احلمل باحليضة فدل على أهنا ال جتتمع معه" حىت تضع، وال حائل حىت تستربئ حبيضة

ألن الشرع علق على احليض أحكاماً، ومل يبني قدره، فعلم أنه رده إىل العادة كالقبض، ] وأقل احليض يوم وليلة[
. رأيت من حتيض يوماً، وحتيض مخسة عشر: قال عطاء. هوقد وجد حيض معتاد يوماً، ومل يوجد أقل من. واحلرز

  .كان يف نسائنا من حتيض يوماً، وحتيض مخسة عشر يوماً. وقال أبو عبد اهللا الزبريي
  .ملا ذكرنا] وأكثره مخسة عشر يوماً[

ةً أيام مث حتيضي يف علم اهللا ستة أيام، أو سبع: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم حلمنة بنت جحش] وغالبه ست أو سبع[
" اغتسلي وصلي اًربعةً وعشرين يوماً، اًو ثالثةً وعشرين يوما كما حييض النساء ويطهرن مليقات حيضهن وطهرهن

  .صححه الترمذي
أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، : احتج أمحد مبا روى عن علي] وأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عشر يوماً[

إن جاءت ببينة من بطانة : قل فيها، فقال شريح: فقال علي لشريح. فزعمت أهنا حاضت يف شهر ثالث حيض
وهذا اتفاق . قالون أي جيد بالرومية: فقال علي. أهلها ممن يرضى دينه، وأمانته فشهدت بذلك، وإال فهي كاذبة



  .منهما على إمكان ثالث حيضات يف شهر وال ميكن إال مبا ذكر
  .أة حتيض يف كل شهر حيضةألن الغالب أن املر] وغالبه بقية الشهر[
  .ومن النساء من ال حتيض. ألنه مل يرد حتديده يف الشرع] وال حد ألكثره[
فَاْعتَزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمحِيضِ َوال تَقَْرُبوُهنَّ حَتَّى {: لقوله تعاىل] منها الوطء يف الفرج: وحيرم باحليض أشياء[

  .١} َيطُْهرْنَ
  .٢} طَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّفَ{: لقوله تعاىل] والطالق[
  " .إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] والصالة[

  ـــــــ
  .٢٢٢/ البقرة من اآلية ١
  .١/ الطالق من اآلية ٢

  .قلن بلى رواه البخاري" أليس إحداكن إذا حاضت مل تصم ومل تصل؟: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] والصوم[
افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم لعائشة ملا حاضت] طوافوال[

  .متفق عليه" . تطهري
  .رواه أبو داود الترمذي" ال يقرأ اجلنب وال احلائض شيئاً من القرآن: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وقراءة القرآن[
  .١} َمسُُّه إِلَّا الُْمطَهَُّرونَال َي{: لقوله تعاىل] ومس املصحف[
  .رواه أبو داود" ال أحل املسجد جلنب، وال حائض: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] واللبث يف املسجد[
ناوليين اخلمرة : "فإن أمنت تلويثه مل حيرم، لقوله صلى اهللا عليه وسلم لعائشة] وكذا املرور فيه إن خافت تلويثه[

  .رواه اجلماعة، إال البخاري" إن حيضتك ليست يف يدك: "ائض فقالإين ح: فقالت" من املسجد
" دعي الًصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها، مث اغتسلي وصلي: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] ويوجب الغسل[

  .متفق عليه
السترة بوجود احليض أوجب عليهما " ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] والبلوغ[

  .فدل على أن التكليف حصل به، وإمنا حيصل ذلك بالبلوغ
ملا ] والكفارة بالوطء فيه، ولو مكرهاً، أو ناسياً، أو جاهالً للحيض والتحرمي، وهي دينار اًو نصفه على التخيري[

  روى ابن عباس عن
  ـــــــ

  .٧٩/ الواقعة ١

هكذا : قال أبو داود" يتصدق بدينار أو نصف دينار: "رأته وهي حائضالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف الذي يأيت ام
  .الرواية الصحيحة

  .قياساً على الرجل] وكذا هي إن طاوعت[
  .فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله] وال يباح بعد انقطاعه، وقبل غسلها، أو تيممها، غري الصوم[
  .عدة، وقد زال هذا املعىن، قاله يف الكايفألنه إمنا حرم طالق احلائض لتطويل ال] والطالق[
  .قياساً على اجلنب] واللبث بوضوء يف املسجد[



والصفرة والكدرة يف زمن احليض حيض، ملا ] بأن ال تتغري قطنة احتشت هبا يف زمن احليض طهر: وانقطاع الدم[
ال تعجلن : ىل عائشة فتقولروى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشئ من الصفرة إ

ويف زمن الطهر طهر ال تعتد به، نص عليه . هو ماء أبيض يتبع احليضة: حىت ترين القصة البيضاء قال مالك وأمحد
  .كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً رواه أبو داود: لقول أم عطية

ما بال احلائض : ألت عائشة رضي اهللا عنهاحلديث معاذة أهنا س] وتقضي احلائض والنفساء الصوم ال الصالة[
كان يصيبنا ذلك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنؤمر بقضاء : تقضي الصوم، وال تقضي الصالة ؟ فقالت

كانت املرأة من نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقالت أم سلمة. الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة رواه اجلماعة
  تقعد يف

  .ني ليلة ال يأمرها النيب صلى اهللا عليه وسلم بقضاء صالة النفاس رواه أبو داودالنفاس أربع

  فصل يف املستحاضة ودائم احلدث
  ]ومن جاوز دمها مخسة عشر يوما فهي مستحاضة[

ألنه ال يصلح أن يكون حيضا فإن كان هلا عادة قبل اإلستحاضة جلستها ولو كان هلا متييز صاحل لعموم قوله صلى 
رواه مسلم فإن مل يكن هلا " امكثي قدر ما كانت حتسبك حيضتك مث اغتسلي وصلي: "يه وسلم ألم حبيبة اهللا عل

عادة أو نسيتها فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخني مننت وبعضه رقيق أمحر وكان األسود ال يزيد على أكثر 
ل وتصلي ملا روي أن فاطمة بنت أيب احليض وال ينقص عن أقله فهي مميزة حيضها زمن األسود فتجلسه مث تغتس

ال إن ذلك عروق وليست باحليضة : "إين أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة ؟ فقال : يارسول اهللا : حبيش قالت 
إذا كان دم احليض : "متفق عليه ويف لفظ" فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

رواه النسائي وقال ابن عباس ما رأت " الصالة فإذا كان اآلخر فتوضئي إمنا هو عرقفإنه أسود يعرف فأمسكي عن 
الدم البخر أي فإهنا تدع الصالة إهنا واهللا إن ترى الدم بعد أيام حميضها إال كغسالة ماء اللحم وإن مل يكن هلا عادة 

  .وال متييز فهي متحرية
حلديث ] مث تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل احملل وتعصيبهفتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث ال متييز [

  محنة بنت

أنعت لك الكرسف فإنه يذهب "قلت يارسول اهللا إين أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها ؟ قال : جحش قالت 
إمنا أثج : قالت " فتلجمي: "هو أكثر من ذلك قال : قالت " فاختذي ثوبا: "هو أكثر من ذلك قال : قالت " الدم
إمنا : "فقال هلا " سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من اآلخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم: "ا فقال هلا ثج

هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهللا ئم اغتسلي حىت إذا رأيت أنك قد 
يامها وصومي فإن ذلك جيزئك وكذلك فافعلي يف طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثالثا وعشرين ليلة وأ

احلديث رواه أمحد وأبو داود والترمذي " كل شهر كما حتيض النساء وكما يطهرن مليقات حيضهن وطهرهن
  .وصححه

وتوضئي لكل صالة حىت جيئ : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة بنت أيب حبيش ] وتتوضأ يف وقت كل صالة[
  .روامها أبو داود والترمذي" وتتوضأ عند كل صالة: "ملستحاضة وقال يف ا" ذلك الوقت



  .ألن احلدث دائم] وتنوي بوضوئها االستباحة[
رواه البخاري و صلى عمر وجرحه " صلي وإن قطر على احلصري: "حلديث ] وكذا يفعل كل من حدثه دائم[

  .يثعب دما
  .ألنه أذى يف الفرج أشبه دم احليض] وحيرم وطئ املستحاضة[
قاله يف . وهو قول أكثر أهل العلم حلديث محنة وأم حبيبة. وعنه يباح. لعدم ثبوت أحكام احليض فيه] وال كفارة[

  .الشرح
  ألنه مل يرد حتديده فرجع فيه إىل الوجود] والنفاس ال حد ألقله[

  .ات اجلفوفوقد وجد قليال وكثريا وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى اهللا عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذ
أمجع أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم على أن : قال الترمذي ] وأكثره أربعون يوما[

وعلى هذا مجاعة : النفساء تدع الصالة أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد 
صلى اهللا عليه وسلم جتلس أربعني يوما رواه اخلمسة إال الناس وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النيب 

  .النسائي
وغالبه ثالثة أشهر . ولو خفيا وأقل ما يتبني فيه إحدى ومثانون يوما] ويثبت حكمه بوضع ما يتبني فيه خلق إنسان[

  .قاله اجملد وابن متيم وابن محدان وغريهم
  .ملا تقدم] فإن ختلل األربعني نقاء فهو طهر[
ما يعجبين أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أيب العاص أهنا أتته قبل : قال أمحد ] ره وطؤها فيهلكن يك[

  .ال تقربيين: األربعني فقال 
  .كما لو كان منفردا] ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من األول[
 يف آخر النفاس كما ال يعترب يف أوله ألنه ألنه تبع لألول فلم يعترب] فلو كان بينهما أربعون يوما فال نفاس للثاين[

  .نفاس واحد من محل واحد فلم يزد على األربعني قاله يف الكايف
  .من الكفارة قياسا عليه نص عليه] ويف وطء النفساء ما يف وطء احلائض[

  .ألنه حق له] وجيوز للرجل شرب دواء مباح مينع اجلماع[
  .ه األصل احلل حىت يرد التحرمي ومل يردألن] ولألنثى شربه حلصول احليض ولقطعه[

  باب األذان واالقامة

  
  باب األذان واإلقامة

واأل مر يقتضي " إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم: "حلديث] ومها فرض كفاية[
  .الوجوب، وألهنما من شعائر اإلسالم الظاهرة كاجلهاد

  .إمنا جيب النداء يف مساجد اجلماعة: رمحه اهللاقال مالك . يف القرى واألمصار] يف احلضر[
وال نعلم من غريهم . قاله ابن عمر وأنس وغريمها. فأما النساء فليس عليهن أذان، وال إقامة] على الرجال[

  .قاله يف الشرح. خالفهم



  .ال األرقاء الشتغاهلم خبدمة مالكهم يف اجلملة] األحرار[
يعجب ربك من راعي غنم يف رأس شظية جبل يؤذن بالصالة، : "مرفوعاً حلديث عقبة بن عامر] ويسنان للمنفرد[

ويصلي، فيقول اهللا عز وجل انظروا إىل عبدي هذا يؤذن، ويقيم الصالة، خياف مين، قد غقرت لعبدي، وأدخلته 
  .رواه النسائي" اجلنة

فرمتا فأذنا وأقيما وليؤمكما إذا سا: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم ملالك بن احلويرث، والبن عم له] ويف السفر[
  .متفق عليه" أكربكما

  .ألهنما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه هبم] ويكرهان للنساء، ولو بال رفع صوت[
ألنه ال يعلم أنه أذان : قال يف الكايف. ألنه شرع كذلك، فلم جيز اإلخالل به] وال يصحان إال مرتني متواليني عرفاً[

قال . فإن كان يسرياً جاز. ويالً، أو تكلم بكالم طويل، بطل لإلخالل باملواالةبدوهنما، فإن سكت سكوتاً ط
  .ال بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم: وقال احلسن. وتكلم سليمان بن صرد يف أذانه: البخاري يف صحيحه

نب فعله على فعل فال يصح أن يبين على أذان غريه، وال على إقامته ألنه عبادة بدنية، فلم ي] وأن يكونا من واحد[
  .لو أذن واحد بعضه، وكله آخر مل يصح بال خالف أعلمه: قاله يف الكايف، ويف اإلنصاف. غريه كالصالة

  " .إمنا األعمال بالنيات"حلديث ] بنية منه[
  .فال يعتد بأذان كافر ألنه من غري أهل العبادات] وشرط كونه مسلماً[
  .قاله يف الكايف. يه رفع الصوت، وليست من أهل ذلكألنه يشرع ف. فال يعتد بأذان أنثى] ذكراً[
  .ألهنما من غري أهل العبادات. فال يصح من جمنون، وطفل] عاقالً مميزاً[
  .لينطق به] ناطقاً[
  :فال يصح أذان فاسق ألنه صلى اهللا عليه وسلم] عدالً ولو ظاهراً[

  .بغري خالف علمناه: قال يف الشرح. صح أذانهوأما مستور احلال في. وصف املؤذنني باألمانة والفاسق غري أمني
بغري خالف . أما غري الفجر فال جيزئ األذان إال بعد دخول الوقت: قال يف الشرح] وال يصحان قبل الوقت[

  " .إذا حضرت الصالة فليؤذن لكًم أحد كم: "حلديث. انتهى. نعلمه
" ن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتومإن بالالً يؤذ: "حلديث] إال أذان الفجر، فيصح بعد نصف الليل[

  .متفق عليه
  .ليحصل السماع املقصود باإلعالم] ورفع الصوت ركن[
  .وإن رفع صوته فهو أفضل. فبقدر ما يسمعه] مامل يؤذن حلاضر[
ندى صوتاً ألقه على بالل فإنه أ: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن زيد: أي رفيع الصوت] وسن كونه صيتاً[

  .وألنه أبلغ يف اإلعالم" منك
رواه البيهقي من طريق " أمناء الناس على صالهتم وسحورهم املؤذنون: "ألنه مؤمتن على األوقات، واحلديث] أميناً[

  .حيىي بن عبد احلميد وفيه كالم
  .ليتمكن من األذان يف أوله ويؤمن خطؤه] عاملاً بالوقت[
  .وروي موقوفاً، وهو أصح. رواه الترمذي، والبيهقي مرفوعاً" يؤذن إال متوضئ ال: "حلديث أيب هريرة] متطهراً[



، وكان مؤذنو رسول اهللا صلى اهللا " قم فأذن: "أي األذان، واإلقامة، لقوله صلى اهللا عليه وسلم لبالل] فيهما[
  أمجع كل من حنفظ عنه أن من السنة أن يوذن: عليه وسلم، يؤذنون قياماً وقال ابن املنذر

رأيت أبا زيد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . قال احلسن العبدي. فإن أذن قاعداً لعذر فال بأس. قائماً
ثبت أن ابن عمر : قال ابن املنذر. وجيوز على الراحلة. يؤذن قاعداً، وكانت رجله أصيبت يف سبيل اهللا رواه األثرم

  .كان يؤذن على البعري فينزل فيقيم ذكره يف الشرح
  .نص عليه ألنه ال يزيد على القراءة] لكن ال يكره أذان احملدث[
  .يؤذن على غري وضوء، وال يقيم إال على وضوء: قال مالك. للفصل بينها وبني الصالة بالوضوء] بل إقامته[
اه ابن ملا روي أن بالالً كان يؤذن يف أول الوقت ال خيرم، ورمبا أخر اإلقامة شيئاً رو] ويسن األذان أول الوقت[

  .ماجه
  .رواه أبو داود" إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم لبالل] والترسل فيه[
وروي أن بالالً كان يؤذن . ال نعلم خالفاً يف استحبابه ألنه أبلغ يف اإلعالم: قال يف الشرح] وأن يكون على علو[

  .بيت حول املسجد رواه أبو داودعلى سطح امرأة من بين النجار بيتها من أطول 
لقول أيب جحيفة إن بالالً وضع أصبعيه يف أذنيه رواه أمحد، والترمذي ] رافعاً وجهه جاعالً سبابتيه يف أذنيه[

وعن سعد القرظ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بالالً أن . العمل عليه عند أهل العلم: وصححه، وقال
  .رواه ابن ماجه" إنه أرفع لصوتك: "لجيعل أصبعيه يف أذنيه وقا

أمجع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل : وقال ابن املنذر. لفعل موذنيه صلى اهللا عليه وسلم] مستقبالً القبلة[
  .القبله يف األذان

ت أتتبع فاه لقول أيب جحيفة لقد رأيت بالالً يؤذن فجعل] ويلتفت مييناً حلي على الصالة، ومشاالً حلي على الفالح[
  .ها هنا، وها هنا، يقول مييناً ومشاالً حي على الصالة حي على الفالح متفق عليه

  :للخرب، وسواء كان مبنارة أو غريها، وقال القاضي واجملد] وال يزيل قدميه[
  .فإنه يدور] ما مل يكن مبنارة[
أمرين رسول اهللا : لقول بالل] ثويبالصالة خري من النوم مرتني ويسمى الت: وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر[

ودخل ابن عمر مسجداً يصلى . صلى اهللا عليه وسلم أن أثوب يف الفجر، وهناين أن أثوب يف العشاء رواه ابن ماجه
والنداء بالصالة . ويكره األذان واإلقامة. أخرجتين البدعة: فيه، فسمع رجالً يثوب يف أذان الظهر، فخرج وقال

ووصل األذان بعده بذكر ألنه بدعة ذكره يف . الصالة يا أمري املؤمنني، وحنوه: وهو قول. ألمراءبعد األذان، ونداء ا
  .شرح العمدة

إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] ويسن أن يتوىل األذان، واإلقامة واحد ما مل يشق[
  " .فهو يقيم

صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر والعصر : لقول جابر] م للكلومن مجع أو قضى فوائت، اًذن لألوىل، وأقا[
وحلديث ابن مسعود يف قصة اخلندق أن املشركني شغلوا رسول اهللا صلى اهللا . بعرفة بأذان وإقامتني رواه مسلم

  عليه وسلم عن أربع صلوات، حىت ذهب



 أقام فصلى العصر، مث أقام فصلى املغرب، مث أقام من الليل ما شاء اهللا، مث أمر بالالً فأذن مث أقام فصلى الظهر، مث
  .فصلى العشاء رواه األ ثرم

حلديث عمر مرفوعاً ] ال حول وال قوة إال باهللا: إال يف احليعلة، فيقول. وسن ملن مسع املؤذن أو املقيم أن يقول مثله[
أشهد : مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا، فقال. اهللا أكرب، اهللا أكرب: اهللا اًكرب، اهللا أكرب، فقال أحدكم: إذا قال املؤذن"

حي على الصالة، : مث قال. أشهد أن حممداً رسول اللًه: مث قال أشهد أن حممداً رسول اهللا، فقال. أن ال إله إال اهللا
رب، اهللا اهللا أك: مث قال. ال حول وال قوة إال باهللا: حي على الفالح، قال: مث قال. ال حول وال قوة إال باهللا: فقال

رواه " ال إله إال اهللا خالصاً من قلبه، دخل اجلنة: فقال. ال إله إال اهللا: اهللا أكرب، اهللا أكرب، مث قال: أكرب، فقال
  .مسلم

  .الصالة خري من النوم: وقيل جيمع يعين، يقول ذلك، ويقول: قال يف الفروع] صدقت وبررت: ويف التثويب[
ملا روى أبو داود عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن بالالً ] دامهاأقامها اهللا، وأ: ويف لفظ اإلقامة[

وقال يف سائر " أقامها اهللا، وأدامها: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. أخذ يف اإلقامة، فلما أن قال قد قامت الصالة
  .اإلقامة كنحو حديث عمر يف األ ذان

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت : ا فرغ ويقولمث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ[
  إذا: "حلديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعاً] والفضيلة، وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته. حممداً الوسيلة

اهللا يل مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، مث صلوا علي فإنه من صلى علي صالةً صلى اهللا عليه هبا عشراً، مث سلوا 
فمن سأل اهللا يل الوسيلة حلت . وأرجو أن أكون أنا هو. الوسيلة، فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا

اللهم رب هذه : من قال حني يسمع النداء"وروى البخاري وغريه عن جابر مرفوعاً . رواه مسلم" عليه الشفاعة
داً الوسيلة، والفضيلة، وابعثه مقاماً ًمحموداً الذي وعدته حلت له شفاعيت الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حمم

  " .يوم القيامة
رواه أمحد والترمذي " الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة"حلديث أنس مرفوعاً ] مث يدعو هنا، وعند اإلقامة[

  .ودعا أمحد عند اإلقامة، ورفع يديه. وصححه
والعمل على هذا عند أهل العلم من : قال الترمذى] املسجد بال عذر أو نية رجوعوحيرم بعد األذان اخلروج من [

مث ذكر . أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن بعدهم أن ال خيرج أحد من املسجد بعد األذان إال من عذر
  .أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم رواه مسلم: حديث أيب هريرة

. إىل أذان بالل الذي أريه عبد اهللا بن زيد -يعين أمحد  -ويذهب أبو عبد اهللا : قال يف الكايف. فة األذانتتمة يف ص
ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس جلمع الصالة، طاف يب : كما روي عنه أنه قال

. ندعو به إىل الصالة: وما تصنع به ؟ فقلت: قوس ؟ فقالياعبد اهللا أتبيع النا: وأنا نائم رجل حيمل ناقوساً فقلت
  :فقال. بلى: أفال أدلك على ما هو خري من ذلك ؟ فقلت: قال

أشهد أن حممداً رسول . أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا. تقول اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب
اهللا أكرب . حي على الفالح، حي على الفالح. حي على الصالة، حي على الصالة. اهللا، أشهد اًن حممداً رسول اهللا

. اهللا أكرب، اهللا أكرب: وتقول إذا قمت إىل الصالة: استأخر عين غري بعيد، مث قال: مث قال. اهللا أكرب ال إله إال اهللا
قد قامت الصالة، قد قامت . لفالححي على ا. حي على الصالة. أشهد أن حممداً رسول اهللا. أشهد أن ال إله إال اهللا



فلما أصبحت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخربته مبا رأيت . ال إله إال اهللا. اهللا أكرب، اهللا أكرب. الصالة
رواه أبو " إهنا لرؤيا حق إن شاء اهللا فقم مع بالل، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتاً منك: "فقال
  .داود
ه صفة األذان واإلقامة املستحبة، ألن بالالً كان يوذن به حضراً، وسفراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فهذ

  .انتهى. أن مات
  ـــــــ

وقد من اهللا  ١٢٨لإلمام املوفق ابن قدامة حيث إن هذا الفصل منقول من اجلزء األول صفحة " الكايف"انظر كتاب 
  .علينا بطبعه

  ةباب شروط الصال
  

  باب شروط الصالة

وال من طفل، . وال جمنون لعدم تكليفه. فال تصح من كافر لبطالن عمله] اإلسالم، والعقل، والتمييز: وهي تسعة[
  .احلد يث" مروا أبناءكم بالصالة لسبع"ملفهوم احلديث 

  .رواه مسلم وغريه" ال يقبل اهللا صالةً بغيري طهور: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وكذا الطهارة مع القدرة[
. إذا فاء الفئ: دلوكها: قال ابن عباس ١اآلية} أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ{: قال تعاىل] دخول الوقت: اخلامس[

حديث جربيل حني أم النيب صلى اهللا : وهو. الصالة هلا وقت شرطه اهللا، ال تصح إال به: وقال عمر رضي اهللا عنه
  .رواه أمحد، والنسائي، والترمذي بنحوه" ما بني هذين وقت: "س، مث قالعليه وسلم بالصلوات اخلم

مث يليه الوقت املختار للعصر حىت . فوقت الظهر من الزوال إىل أن يصري ظل كل شئ مثله، سوى ظل الزوال[
مث يليه وقت املغرب حىت يغيب . يصري ظل كل شئ مثليه، سوى ظل الزوال، مث هو وقت ضرورة إىل الغروب

مث يليه . مث هو وقت ضرورة إىل طلوع الفجر. مث يليه الوقت املختار للعشاء إىل ثلث الليل األول. شفق األمحرال
  حلديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءه] وقت الفجر إىل شروق الشمس

  ـــــــ
  .٧٨/ اإلسراء ١

قم فصله، فصلى :  جاءه العصر فقالمث. قم فصله، فصلى الظهر حني زالت الشمس: جربيل عليه السالم فقال
قم فصله، فصلى املغرب حني وجبت الشمس، مث جاءه : مث جاءه املغرب فقال. العصر حني صار ظل كل شئ مثله

قم فصله، فصلى الفجر حني برق : قم فصله، فصلى العشاء حني غاب الشفق، مث جاءه الفجر فقال: العشاء فقال
مث . قم فصله، فصلى الظهر حني صار ظل كل شئ مثله: ه من الغد للظهر فقالمث جاء. الفجر، أو قال سطع الفجر

مث . مث جاءه املغرب وقتاً واحداً مل يزل عنه. جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حني صار ظل كل شئ مثليه
قم : قال لهجاءه العشاء حني ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، مث جاءه حني أسفر جداً، ف

هو أصح شئ : وقال البخاري. مابني هذين وقت رواه أمحد والنسائي والترمذي بنحوه: فصلى الفجر مث قال. فصله
مث أخر ". وعن أيب موسى أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن مواقيت الصالة قال يف آخره. يف املواقيت



لى املغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حىت كان فص -ويف لفظ  -املغرب حىت كان عند سقوط الشفق 
  .رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي" الوقت فيما بني هذين: "مث أصبح فدعا السائل فقال. ثلث الليل األول

من أدرك من العصر سجدةً قبل أن تغرب الشمس، أو "حلديث عائشة مرفوعاً ] ويدرك الوقت بتكبرية اإلحرام[
. والسجدة هنا الركعة، قاله يف املنتقى. رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجه" بل أن تطلع فقد أداهامن الصبح ق

ال تدرك إال : وعن أمحد. وهذا قول الشافعي. فدل على إدراكها بإدراك جزء منها: والسجدة جزء من الصالة
  بركعة

  ".س فقد أدرك الصبحمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشم: "ملا يف املتفق عليه
  .ملفهوم أخبار املواقيت] وحيرم تأخري الصاله عن وقت اجلواز[
ألن جربيل صلى بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اليوم الثاىن يف آخر ] وجيوز تأخري فعلها ىف الوقت مع العزم عليه[

  .الوقت
اهللا عليه وسلم كان يصلي الظهر  ألنه صلى] وحتصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. والصالة أول الوقت أفضل[

  .باهلاجرة متفق عليه
وقال رافع بن . رواه أمحد، وابن ماجه" بكروا بالصالة ىف يوم الغيم فإنة من فاتته صالة العصر حبط عمله: "وقال
. كنا نصلي املغرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه: خديج

صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، وعثمان، أهنم : قال ابن عبد الرب. كان يصلي الصبح بغلسو
أسفروا بالفجر فإنه أعظم "وحمال أن يتركوا األفضل، وهم النهاية يف إتيان الفضائل وحديث . كانوا يغلسون

  .رواه أمحد وغريه" لألجر
وعن ابن . انتهى. أن يضئ الفجر، فال يشك فيه: اق أن معىن اإلسفارحكى الترمذي عن الشافعي وأمحد و إسح

وروى . رواه الترمذي، والدارقطين" واآلخر عفو اهللا. الوقت األول من الصالة رضوان اهللا: "عمر مرفوعاً
  ".ووسط الوقت رمحة اهللا: "الدارقطين من حديث أيب حمذورة حنوه، وفيه

ملا روى أمحد أنه صلى اهللا عليه وسلم عام األحزاب صلى املغرب، فلما فرغ ] وجيب قضاء الصالة الفائتة مرتبة[
  هل علم أحد: "قال

. فأمر املؤذن فأقام الصالة، فصلى العصر، مث أعاد املغرب. يارسول اهللا ما صليتها: قالوا" منكم أين صليت العصر
  ." صلوا كما رأيتموين أصلي: "وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتباً وقد قال

  .متفق عليه" من نام عن صالة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"حلديث ] فوراً[
ألنه مل ينقل . وال يصلي سننها. أي قبل القضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان] وال يصح النفل املطلق إذن[

ملا فاتته صالة فإن كانت صالة واحدة فال بأس بقضاء سنتها ألنه صلى . عنه صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق
  .الفجر صلى سنتها قبلها رواه أمحد ومسلم

  " .عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان"حلديث ] ويسقط الترتيب بالنسيان[
قاله يف . بدليل أنه يقتل بتركها خبالف الفائتة. فيقدم احلاضرة، ألن فعلها آكد] وبضيق الوقت ولو لالختيار[

من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها : "ها قضاها فقط، حلديثوإذا نسي صالة، أو أكثر مث ذكر. الكايف
من نسي صالة واحدة عشرين سنة مل يعد إال تلك : قال إبراهيم: وقال البخاري يف صحيحه" ال كفارة هلا إال ذلك



  .الصالة الواحدة
وقوله  ١} َتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِدُخذُوا زِيَن{: لقوله تعاىل] ستر العورة مع القدرة بشئ ال يصف البشرة: السادس[

  :صلى اهللا عليه وسلم
  ـــــــ

  .٣٠/ األعراف ١

قلت يا رسول اهللا إين أكون يف الصيد وأصلي : وحديث سلمة بن األكوع قال" ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار"
الرب اإلمجاع على فساد  وحكى ابن عبد. صححهما الترمذي" نعم وازرره ولو بشوكة: "يف القميص الواحد قال

  .صالة من صلًى عرياناً، وهو قادر على االستتار
ال "حلديث علي مرفوعاً ] فعورة الرجل البالغ عشراً، أو احلرة املميزة، واألمة، ولو مبعضة، ما بني السرة والركبة[

ل السرة وفوق أسف: "وحديث أيب أيوب يرفعه. رواه أبو داود" تربز فخذك وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت
روامها " ما بني السرة والركبة عورة"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً " . الركبتني من العورة

  " .ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار"ودليل احلرة املميزة مفهوم حديث . الدارقطين
  .بلوغهلقصوره عن ابن العشر، وألنه ال ميكن ] وعورة ابن سبع إىل عشر الفرجان[
: و قالت أم سلمة. رواه الترمذي" املرأة عورة"ملا تقدم، وحلديث ] واحلرة البالغة كلها عورة ىف الصالة إال وجهها[

رواه أبو " نعم إذا كان سابغاً يغطى ظهور قدميها"يارسول اهللا تصلي املرأة يف درع ومخار وليس عليها إزار؟ قال 
  .داود

: حلديث أىب هريرة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم] أحد عاتقيه بشئ من اللباسوشرط ىف فرض الرجل البالغ ستر [
  .متفق عليه" ال يصلى الرجل ىف ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ"قال 

  لقوله صلى] ومن صلى يف مغصوب أو حرير عاملاً ذاكراً مل تصح[

  .ذكره اجملد إمجاعاً. ناسياً، أو جاهالً صح فإن كان" . من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد: "اهللا عليه وسلم
  .وال يعيد ألنه حيرم استعماله] ويصلى عرياناً مع وجود ثوب غصب[
  .ألنه قد رخص يف لبسه ىف بعض األحوال كاحلكة، والضرورة] ويف حرير لعدم، وال يعيد[
ال يعيد كما لو عجز عن خلعه،  ويتخرج أن: قال ىف الكايف. يف املنصوص ألنه ترك شرطاً] ويف جنس لعدم، ويعيد[

  .أو صلى ىف موضع جنس ال ميكنه اخلروج منه
حلديث أىب موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ] وحيرم على الذكور ال اإلناث لبس منسوج ومموه بذهب أوفضة[

، أو ولبس ما كله. [صححه الترمذي" حرم لباس احلرير والذهب على ذكور أميت، وأحل إلناثهم: "وسلم قال
متفق " ال تلبسوا احلرير، فإنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه ىف إآلخرة: "لذلك، وحلديث عمر مرفوعاً] غآلبه حرير

  .عليه
أما . إمنا هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الثوب املصمت: لقول ابن عباس] ويباح ما سدي باحلرير، وأحلم بغريه[

  .ه أبو داودالعلم، وسدا الثوب، فليس به بأس روا
أي خرب . إباحته، للخرب: وإن استويا ففيه وجهان أحدمها: قال ىف الكايف] أو كان احلرير وغريه يف الظهور سيان[



  .والثاين حترميه، لعموم خرب التحرمي. ابن عباس
  :لقوله تعاىل] اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة: السابع[

وقوله ألمساء يف دم " تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القرب منه: "وله صلى اهللا عليه وسلموق ١} َوثَِياَبَك فَطَهِّْر{
وأمره صلى اهللا عليه وسلم بصب ذنوب من . متفق عليه" حتثه، مث تقرصه باملاء، مث تنضحه، مث تصلي فيه"احليض 

  " .أحدمها، فكان ال يستنزه من بوله أما"ماء على بول األعرايب الذي بال يف طائفة املسجد وحديث القربين وفيه 
ألنه صلى ] لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما ميكنه وجيلس على قدميه. فإن حبس ببقعة جنسة، وصلى صحت[

  .على حسب حاله أشبه املربوط إىل غري القبلة
سقطت عليه النجاسة، وإن مس ثوبه ثوباً جنساً، أو حائطاً مل يستند إليه، أو صلى على طاهر، طرفة متنجس، أو [

صالته ألنه ليس حبامل للنجاسة، وال مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض ] فزالت، أو أزاهلا سريعاً صحت
طاهرة متصلة بأرض جنسة، وحلديث أيب سعيد رضي اهللا عنه بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ 

ما : "فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالته قال. نعاهلم خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس
إن جربيل أتاىن، فأخربىن أن فيهما : "قال. قالوا رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا" محلكم على إلقائكم نعالكم؟

  .وألن من النجاسة ما ال يعفى عن يسريها، فعفي عن يسري زمنها. رواه أبو داود" قذراً
  الستصحابه النجاسة ىف الصالة] إن عجز عن إزالتها ىف احلال وتبطل[

  ـــــــ
  .٤/ املدثر ١

يعيد ما : وهو قول الشافعي، وقال مالك. ألن اجتناب النجاسة شرط للصالة كما تقدم فيعيد] أو نسيها مث علم[
ه حديث النعلني قاله يف ووجه. وهو قول عمر و عطاء و ابن املسيب و ابن املنذر. وعنه ال تفسد. دام يف الوقت

  .الشرح
قاله . اختاره اخلالل، والفنون وفاقاً. بلى مع التحرمي: وعنه. حلرمة لبثه فيها] وال تصح الصالة يف األرض املغصوبة[

تصلى اجلمعة : وقال أمحد" جعلت يل األرض مسجداً، وطهوراً"، حلديث -يعىن وفاقاً لألئمة الثالثة  -. يف الفرع
  .يعين إذا كان اجلامع مغصوباً، وصلى اإلمام فيه، فامتنع الناس فاتتهم اجلمعة. يف موضع الغصب

  .رواه مسلم" ال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك"لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] وكذا املقربة[
لترمذي، وعبد بن محيد ملا روى ابن ماجه، وا] واجملزرة، واملزبلة، واحلش، وأعطان اإلبل، وقارعة الطريق واحلمام[

املزبلة واجملزرة، واملقربة، : يف مسنده، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يصلى يف سبع مواطن
وأما احلش، فالحتمال النجاسة، وألنه ملا منع . وقارعة الطريق، ويف احلمام، ويف معاطن اإلبل، وفوق ظهر بيت اهللا

  :قال. كان منع الصالة أوىل. فيه الشرع من الكالم، وذكر اهللا
  .والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص: قال يف الشرح. ألهنا تتبعها يف البيع وحنوه] وأسطحة هذه مثلها[
ألنه يكون مستدبراً لبعضها، وألن النهي عن الصالة على ظهرها ورد صرحياً يف ] وال يصح الفرض يف الكعبة[

  .ألهنما سواء يف املعىن. نبيه على النهي عن الصالة فيهاحديث ابن عمرالسابق، وفيه ت



  .حلديث عائشة] واحلجر منها[
  .ملا تقدم] وال على ظهرها[
  .ألنه غري مستدبر لشئ منها، كصالته إىل أحد أركاهنا] إال إذا مل يبق وراءه شئ[
وسلم صلى يف البيت ركعتني متفق  ألن النيب صلى اهللا عليه] ويصح النذر فيها، وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها[

  .عليه، وأحلق النذر بالنفل
إذا قمت "وحديث . اآلية ١} فََولِّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِِد الْحََرامِ{: لقوله تعاىل] استقبال القبلة مع القدرة: الثامن[

  .القبلة متفق عليهوحديث ابن عمر يف أهل قباء ملا حولت " إىل الصالة فأسبغ الوضوء، مث استقبل القبلة
ملا روى عبد اهللا بن عامر بن ربيعة  ٢] فإن مل جيد من خيربه عنها بيقني صلى باالجتهاد، فإن أخطأ فال إعادة عليه[

كنا مع النىب صلى اهللا عليه وسلم، يف سفر يف ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل : عن أبيه قال
رواه ابن  ٣} فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه{: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنزلفلما أصبحنا ذكرنا ذلك ل. حياله
. وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصالة إىل عينها، ال نعلم فيه خالفاً، قال يف الشرح، والبعيد إصابة اجلهة. ماجه

  ما بني: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ـــــــ

  .١٤٤/ البقرة ١
  .إن لفظة عليه غري موجودة يف املتون املخطوطة ٢
  .١١٦/ البقرة ٣

رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، ويعضده قوله يف حديث أيب أيوب ولكن شرقوا أو " املشرق واملغرب قبلة
  .غربوا

  .حلديث عمر] وال تسقط حبال. النية: التاسع[
  .كسائر العبادة] اإلسالم، والعقل، والتمييز: هاوشرط. وحقيقتها العزم على فعل الشئ. وحملها القلب[
  .خروجاً من خالف من شرط ذلك ١] واألفضل قرهنا بالتكبري. وزمنها أول العبادات، أو قبلها بيسري[
  .لتتميز عن غريها] وشرط مع نية الصالة تعيني ما يصليه من ظهر، أو عصر، اًو مجعة، أو وتر، أو راتبة[
  .إذا كانت نافلة مطلقة] وإال أجزأته نية الصالة[
ألنه ال خيتلف املذهب فيمن صلى يف الغيم، فبان بعد الوقت أن ] وال يشترط تعيني كون الصالة حاضرة أو قضاء[

  .قاله يف الكايف. صالته صحيحة، وقد نواها أداء
  .ألنه إذا نوى ظهراً وحنوها علم أهنا فرض] أو فرضاً[
ألن اجلماعة يتعلق هبا أحكام، وإمنا يتميزان بالنية فكانت شرطاً  ٢] م للمأموموتشترط نية اإلمامة لإلمام واإلئتما[

  ال تشترط نية اإلمامة يف النفل ألنه صلى اهللا عليه: يف الفرض، وقدم يف املقنع، و احملرر
  ـــــــ

  .يف سائر املخطوطات، قبيلها بيسري١
كان صلى اهللا عليه وآله وسلم، إذا قام إىل الصالة : الصتهما خ" زاد املعاد"قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف  ٢
أصلي اهللا صالة كذا مستقبل القبلة أربع : ، ولن يقل شيئا قبلها وال تلفظ بالنية ألبتة، وال قال" اهللا أكرب: "قال



وال . ..وهذه بدع مل ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح وال ضعيف وال مسند وال مرسل... ركعات إماما أو مأموما
  .عن أصحابه، وال استحسنه أحد من التابعني وال األئمة

وكذا : وعنه. وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس، فأحرم معه، فصلى به النيب صلى اهللا عليه وسلم متفق عليه
يه حديث ومما يقو. قال يف الشرح. اختاره املوفق، و الشارح، والشيخ تقي الدين، وفاقاً لألئمة الثالثة. يف الفرض
  .جابر وجبار

: لقصة معاذ، وقال الزهري يف إمام ينوبه الدم، أو يرعف] وتصح نية املفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك اجلماعة[
  .واحتج أمحد بأن معاوية ملا طعن صلوا وحداناً. أمتوا صالتكم: ينصرف، وليقل

  .ألن قراءة اإلمام قراءة للمأموم] الركوع ىف احلال ويقرأ مأموم فارق إمامه يف قيام أو يكمل وبعد الفاحتة كلها له[
لكن يكره لغري غرض صحيح مثل أن حيرم منفرداً فتقام ] ومن أحرم بفرض مث قلبه نفالً صح إن اتسع الوقت[

نص أمحد فيمن صلى ركعة من فريضة منفرداً، مث حضر اإلمام، وأقيمت الصالة، يقطع صالته، ويدخل . مجاعة
  .معهم

  .ألنه أفسد نيته] يصح وبطل فرضهوإال مل [

  كتاب الصالة
  
  

  كتاب الصالة

يا رسول اهللا ماذا فرض اهللا علي من الصالة؟ : الصلوات املكتوبات مخس، حلديث طلحة بن عبيد اهللا أن أعرابياً قال
  .متفق عليه" ال، إال أن تطوع شيئاً: "هل علي غريهن؟ قال: قال" . مخس صلوات يف اليوم والليلة: "قال

ألنه قد أسلم كثري يف عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعده، ومل يؤمروا بقضاء، ] جتب على كل مسلم مكلف[
  .اخل" رفع القلم عن ثالثة"وحلديث 

  .ملا تقدم] غري احلائض والنفساء[
  . ١} َمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفْسِِه{لقوله تعاىل ] وتصح من املميز، وهو من بلغ سبعاً والثواب له[
حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا ] ويلزم وليه أمره هبا لسبع، وضربه على تركها لعشر[

مروا أبناءكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها لعشر، و فرقوا بينهم يف : "صلى اهللا عليه وسلم قال
  .رواه أمحد، واًبو داود" املضاجع

  .ألنه مكذب هللا، ورسوله، وإلمجاع األمة] فقد ارتد، وجرت عليه أحكام املرتدينومن تركها جحوداً [
  :أحدها: وأركاهنا أربعة عشر ال تسقط عمداً، وال سهواً، وال جهالً[

  ـــــــ
  .٤٦/ فصلت ١

يه وسلم لعمران بن وقال صلى اهللا عل ١} َوقُوُموا ِللَِّه قَانِتَِني{: لقوله تعاىل] القيام يف الفرض على القادر منتصباً
  .رواه البخاري" صل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً، فإن مل تستطع فعلى جنب: "حصني



  .ألنه مل يأت بالقيام املفروض] فإن وقف منحنيآ، أو مائالً حبيث ال يسمى قائماً، لغري عذر مل تصح[
  .كهيئة اإلطراق] وال يضر خفض رأسه[
  .وجيزئ يف ظاهر كالمهم] وكره قيامه على رجل واحدة لغري عذر[
قاله يف املغين، لقوله يف حديث . وعليه عوام أًهل العلم] ال جيزئه غريها. وهى اهللا أكرب. تكبرية اإلحرام: الثاين[

  .رواه أبو داود" حترميها التكبري، وحتليلها التسليم: "وقال" إذا قمت إىل الصالة فكرب: "املسئ
  .ملا تقدم] ها غري قائم صحت نفالًفإن ابتدأها أو أمت. يقوهلا قائماً[
  .ملخالفته األحاديث] وتنعقد إن مد الالم ال إن مد مهزة اهللا، أو مهزة أكرب، أو قال أكبار، أو األكرب[
والصوت ما . ألنه ال يعد آتياً بذلك بدون صوت] واجلهر هبا، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، فرض[

  .هيسمع، وأقرب السامعني إليه نفس
  .متفق عليه" ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] قراءة الفاحتة مرتبة: الثالث[
  وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك واحدة، أو حرفاً، ومل يأت[

  ـــــــ
  .٢٣٨/ البقرة ١

  .يفقاله يف الكا. والشدة أقيمت مقام حرف. ألنه مل يقرأها كلها] مبا ترك تصح
ألهنا بدل عنها، فاعتربت املماثلة، وإن مل يعرف آيةً عدل إىل التسبيح، ] فإن مل يعرف إال آية كررها بقدرها،[

إين ال أستطيع أن آخذ : "جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: والتهليل، حلديث عبد اهللا بن أيب أوىف قال
ل سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة ق: "شيئاً من القرآن فعلمين ما جيزئين فقال

  .رواه أبو داود" إال باهللا
  .ألن القراءة آكد] ومن أمتنعت قراءته قائماً صلى قاعداً وقرأ[
 ١} كَعُوا وَاْسُجُدواَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْر{: قاله يف املغين لقوله تعاىل. وهو واجب باإلمجاع] الركوع: الرابع[
  .، وحلديث املسىء وغريه] ٧٧: احلج[
حلديث أيب محيد ] وأقله أن ينحين حبيث ميكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن ميد ظهره مستوياً، وجيعل رأسه حياله[

أسه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، مث هصر ظهره ويف لفظ فلم يصوب ر
  .ومل يقنع حديث صحيح

  ]فلو رفع فزعاً من شئ مل يكف. الرفع منه، وال يقصد غريه: اخلامس[
  " .مث ارفع حىت تعتدل قائماً: "للمسئ يف صالته: لقوله صلى اهللا عليه وسلم] االعتدال قائماً: السادس[
  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم: لقول أنس] وال تبطل إن طال[

  ـــــــ
  .٧٧/ احلج ١

  .رواه مسلم. احلديث" مسع اهللا ملن محده قام حىت نقول قد أوهم: "إذا قال
مث اسجد حىت تطمئن "وقوله صلى اهللا عليه وسلم ] ٧٧: احلج[ ١} وَاْسُجدُوا{: لقوله تعاىل] السجود: السابع[

  " .ساجداً



: ملا يف حديث أيب محيد] سجودهوأكمله متكني جبهته، وأنفه، وكفيه، وركبتيه، وأطراف أصابع رجليه من حمل [
  .كان صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته، وأنفه من األرض احلديث

اجلبهة، وأشار : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وأقله وضع جزء من كل عضو[
  .متفق عليه" بيده إىل أنفه، واليدين، والركبتني، وأطراف القدمني

لعدم املكان املستقر ] ترب املقر ألعضاء السجود، فلو وضع جبهته على حنو قطن منقوش، ومل ينكبس مل تصحويع[
  .عليه

كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فيضع : لقول أنس] ويصح سجوده على كمه، وذيله، ويكره بال عذر[
كان القوم : البخاري يف صحيحه، قال احلسنوقال . أحدنا طرف الثوب من شدة احلر يف مكان السجود متفق عليه

جاءنا النيب صلى اهللا عليه : وعن عبد اهللا بن عبد الرمحن قال. يسجدون على العمامة، والقلنسوة، ويداه يف كمه
كانوا : فرأيته واضعاً يديه يف ثوبه إذا سجد رواه أمحد، وقال إبراهيم. وسلم فصلى بنا يف مسجد بين عبد األشهل

  .رواه سعيد. ملساتق، والربانس، والطيالسة وال خيرجون أيديهميصلون يف ا
  ـــــــ

  .٧٧/ احلج ١

إن اليدين يسجدان : "ألهنا األصل فيه، وغريها تبع هلا، حلديث ابن عمر مرفوعاً] ومن عجز باجلبهة مل يلزمه بغريها[
. واه أمحد وأبو داود و النسائىر" كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فلريفعهما

  .وليس املراد وضعهما بعد الوجه، بل إهنما تابعان له يف السجود، وغريمها أوىل، أو مثلهما
  " .إذا أمرمت بأمر فأتوا منه ما استطعتم"لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] ويومئ ما ميكنه[
  ]الرفع من السجود: الثامن[
  " .مث ارفع حىت تطمئن جالساً: "له صلى اهللا عليه وسلم للمسئلقو] اجللوس بني السجدتني: التاسع[
لقول ] وكيف جلس كفى، والسنة أن جيلس مفترشاً على رجله اليسرى، وينصب اليمىن، ويوجهها إىل القبلة[

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمىن، وينهى عن عقبة الشيطان رواه : عائشة
  .من سنة الصالة أن ينصب القدم اليمىن، واستقباله بأصابعها القبلة: ل ابن عمروقا. مسلم

ألمره صلى اهللا عليه وسلم األعرايب هبا يف مجيع ] وإن قل يف كل ركن فعلي. الطمأنينة وهي السكون: العاشر[
  " .ارجع فصل فإنك مل تصل: "األركان، وملا أخل هبا قال له

كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السالم على اهللا من : لقول ابن مسعود ]التشهد األخري: احلادي عشر[
  فقال النيب صلى اهللا. عباده

  .فدل هذا على أنه فرض" . ال تقولوا السالم على اهللا، ولكن قولوا التحيات هللا"عليه وسلم 
 عليه وسلم يف حديث كعب لقوله صلى اهللا] اللهم صل على حممد بعد اإلتيان مبا جيزئ من التشهد األول: وهو[

قولوا اللهم صل على : "بن عجرة ملا قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السالم عليك، فكيف الصالة عليك ؟ قال
  .احلديث متفق عليه" حممد

التحيات هللا سالم عليك أيها النيب، ورمحة اهللا وبركاته، سالم علينا، وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد . واجملزئ منه[
واختار أمحد تشهد ابن مسعود، فإن تشهد بغريه مما صح ] والكامل مشهور. أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا



علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وتشهد ابن مسعود هو قوله. نص عليه. عنه صلى اهللا عليه وسلم جاز
حيات هللا، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها الت"التشهد كفي بني كفيه كما يعلمين السورة من القرآن 

النىب ورمحة اهللا وبركاته، الًسالم علينا، وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً عبده 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة . قال الترمذي هو أصح حديث يف التشهد. متفق عليه". ورسوله
  .رواه أمحد" بأنه عليه الصالة والسالم أمره أن يعلمه الناس"ويترجح أيضاً . والتابعني

] فلو تشهد غري جالس، أو سلم األوىل جالساً، والثانية غري جالس مل تصح. الثاىن عشر اجللوس له، وللتسليمتني[
  " .يصلوا كما رأيتموين أصل: "ألنه صلى اهللا عليه وسلم فعله وداوم عليه وقد قال

  .رواه أبو داود، والترمذى" وحتليلها التسليم"لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] التسليمتان: الثالث عشر[

حلديث ابن مسعود أن النيب صلى ] وبركاته: واألوىل أن ال يزيد. السالم عليكم، ورمحة اهللا: وهو أن يقول مرتني[
  .السالم عليكم ورمحة اهللا رواه مسلم: اهللا، وعن يسارهالسالم عليكم ورمحة : اهللا عليه وسلم كان يسلم عن ميينه

لقول ابن عمر كان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يفصل بني الشفع والوتر ] ويكفي يف النفل تسليمة واحدة[
  .بتسليمة يسمعناها رواه اًمحد

الصحابة، وليس فيه اختالف،  عن ستة من: قال اإلمام اًمحد. السنة فيها تسليمة واحدة عن ميينه] وكذا يف اجلنازة[
املنذرأمجع كل من حنفظ عنه، أن صالة من اقتصرعلى تسليمة واحدة : وقال ابن. قاله يف املغين. إال عن إبراهيم

وهذه عادته، إذا رأى أكثر : قال ابن القيم. هذامبالغة: قلت: وقال يف اإلنصاف. قاله يف املغين، و الكايف. جائزة
  .اًحكاه إمجاع. أهل العلم

فلو سجد مثالً قبل ركوعه عمداً بطلت، وسهواً لزمه الرجوع لريكع، . ترتيب األركان كما ذكرنا: الرابع عشر[
وعلمها املسئ يف " صلوا كما رأيتموين أصلي: "وقال. ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صالها مرتبة] مث يسجد

  .صالته مرتبة بثمَّ

وأمره . وأمر به. قعود رواه أمحد، والنسائي، والترمذي وصححهوسلم يكرب يف كل رفع، وخفض، وقيام، و
  .للوجوب

ألنه نقل عن زيد بن ثابت، وابن عمر، . للركوع، نص عليه] لكن تكبرية املسبوق اليت بعد تكبرية اإلحرام سنة[
  .قاله يف املغين. ومل يعرف هلما خمالف

هريرة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يكرب حني يقوم حلديث أيب ] مسع اهللا ملن محده لإلمام، واملنفرد: وقول[
 –وهو قائم  -، حني يرفع صلبه من الركعة، مث يقول " مسع اهللا ملن محده: "إىل الصالة، مث يكرب حني يركع، مث يقول

  .متفق عليه. احلديث" ربنا ولك احلمد"
رواه أمحد " اللهم ربنا لك احلمد: "، فقولوا"دهمسع اهللا ملن مح: "حلديث أيب موسى، وفيه وإذا قال] ال للمأموم[

  .ومسلم
  .وهو قول أكثر أهل العلم: ملا تقدم، قال يف املغين] وقول ربنا ولك احلمد للكل[
فكان : لقول حذيفة يف حديثه] سبحان ريب العظيم مرة يف الركرع، وسبحان رىب األعلى مرة ىف السجود: وقول[
" سبحان ريب األعلى: "ويف سجوده". سبحان ريب العظيم: "يقول يف ركوعه -لم يعين النيب صلى اهللا عليه وس -

قال لنا رسول  ١} فَسَبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الَْعِظيمِ{: ملا نزلت: وعن عقبة بن عامر قال. رواه اخلمسة، وصححه الترمذي



  :فلما نزلت" اجعلوها ىف ركوعكم: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ـــــــ

  .٩٦، ٧٤/ ةالواقع ١

  .وابن ماجه. رواه أمحد، وأبو داود" اجعلوها يف سجودكم: "قال ١} سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك الْأَْعلَى{
رب اغفر "حلديث حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول بني السجدتني ] ورىب اغفر ىل بني السجدتني[

  .رواه النسائي وابن ماجه" يل، رب اغفر يل
  .لوجوب متابعته] ول على غري من قام إمامه سهواًوالتشهد األ[
احلديث رواه أمحد ..." التحيات هللا: إذا قعدمت يف كل ركعتني، فقولوا: "حلديث ابن مسعود مرفوعاً] واجللوس له[

فإذا جلست يف وسط الصالة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، مث تشهد : ويف حديث رفاعة بن رافع. والنسائي
وملا نسيه يف صالة الظهر، سجد سجدتني قبل أن يسلم مكان ما نسي من اجللوس رواه اجلماعة . ودرواه أبو دا

  .مبعناه
لعموم قوله صلى ] ويباح السجود لسهوه. وال تبطل الصالة بترك شئ منها، ولو عمداً. أقوال، وأفعال: وسننها[

  " .إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني: "اهللا عليه وسلم
سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله : قوله بعد تكبرية اإلحرام: أحد عشر فسنن األقوال[

أنه صلى خلف عمر فسمعه كرب، مث  -يعين ما رواه األسود  -أما أنا فأذهب إىل ما روي عن عمر: قال أمحد] غريك
  "سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك: "قال
  .كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا استفتح الصالة قال ذلك: وألن عائشة وأبا سعيد قاال. واه مسلمر
  .١/ األعلى ١

أعوذ باهللا من : "جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: وقال ابن املنذر. لآلية] والتعوذ[
  " .الشيطان الرجيم

وعدها آية ". بسم اهللا الرمحن الرحيم: "مة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف الصالةملا روت أم سل] والبسملة[
  .قاله يف الكايف. وألن الصحابة أثبتوها يف املصاحف فيما مجعوا من القرآن

  .متفق عليه" إذا أمن اإلمام فأمنوا"حلديث ] آمني: وقول[
وال نعلم خالفاً يف اًنه يسن قراءة سورة مع : قال يف املغين. يف األوليني لألحاديث] وقراءة السورة بعد الفاحتة[

  .الفاحتة يف األوليني
يف الصبح، واجلمعة واألوليني من املغرب، والعشاء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ] واجلهر بالقراءة لإلمام[

  .يفعل ذلك
  .ألنه ال يقصد إمساع غريه، وهو مأمور باإلنصات] ويكره للمأموم[
إن شاء جهر : رجل فاتته ركعة من املغرب، أو العشاء مع اإلمام أجيهر أم خيافت ؟ فقال: قيل ألمحد] خيري املنفردو[

  .وقال الشافعي يسن اجلهر أل نه غري مأمور باإلنصات قاله يف املغين. وإن شاء خافت
ملا روى أبو سعيد وابن ] بعدملء السماء، وملء األرض، وملء ما شئت من شئ : وقول غري املأموم بعد التحميد[

مسع اهللا ملن محده، ربنا لك احلمد ملء السماء : "أيب أوىف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال



نص " ربنا ولك احلمد"وال يستحب للمأموم الزيادة على . متفق عليه" وملء األرض، وملء ما شئت من شئ بعد
  " .ربنا ولك احلمد"فقولوا "  ملن محدهمسع اهللا: "وإذا قال: عليه لقوله

وهو اختيار أيب اخلطاب، ألنه ذكر مشروع لإلمام فشرع للمأموم، . وعنه ما يدل على استحبابه. ومل يأمرهم بغريه
  .قاله يف الكايف. كالتكبري

ا صليت م: حلديث سعيد بن جبريعن أنس قال] وما زاد على املرة يف تسبيح الركوع والسجود، ورب اغفر يل[
: قال -يعين عمر بن عبد العزيز  -وراء أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشبه صالة به من هذا الفىت 

  .فحزرنا يف ركوعه عشر تسبيحات، ويف سجوده عشر تسبيحات رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي
خرج علينا : حلديث كعب بن عجزة ]والصالة يف التشهد األخري على آله عليه السالم والربكة عليه وعليهم[

قولوا "فكيف نصلي عليك؟ قال : يا رسول اهللا قد علمنا كيف نسلم عليك: النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقلنا
اللهم صل على حممد، وعلى آل حممد، كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممًد، وعلى آل 

  .متفق عليه" إنك محيد جميد حممًد، كما باركت على آل إبراهيم،
من عذاب : إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليتعوذ باهللا من أربع"حلديث أيب هريرة مرفوعاً ] والدعاء بعده[

رواه اجلماعة إال البخاري، " جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شر فتنة املسيح الدجال
  .والترمذي

رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وحطهما عقب : سمى اهليئاتوسنن األفعال، وت[
  .وإذا أراد أن يركع رفع يديه. ألن مالك بن احلويرث إذا صلى كرب، ورفع يديه] ذلك

  .وحدث أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه. وإذا رفع رأسه رفع يديه
حلديث وائل بن حجر وفيه مث وضع اليمىن على اليسرى رواه ] لى الشمال، وجعلهما حتت سرتهووضع اليمني ع[

  .إن من السنة يف الصالة وضع األكف على األكف حتت السرة رواه أمحد: وقال علي رضي اهللا عنه. أمحد، ومسلم
ان يقلب بصره يف السماء ملا روى ابن سريين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ك] ونظره إىل موضع سجوده[

فطأطأ رأسه رواه أمحد يف الناسخ و املنسوخ، وسعيد بن  ١} الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالتِهِْم َخاِشُعونَ{فنزلت هذه اآلية 
: قال أمحد. منصور يف سننه بنحوه، وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل أن ال جياوز بصره مصاله وهو مرسل

  . موضع سجودهاخلشوع يف الصالة أن ينظر إىل
  .ويراوح بينهما إذا طال قيامه، حلديث ابن مسعود] وتفرقته بني قدميه قائماً[
حلديث ابن مسعود إنه ركع ] وقبض ركبتيه بيديه مفرجيت األصابع يف ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله[

هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا : وقال. فجاىف يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بني أصابعه من وراء ركبتيه
  .وحلديث أيب محيد املتقدم. عليه وسلم يصلي رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي

رأيت رسول اهللا صلى : حلديث وائل بن حجر قال] والبداءة يف سجوده بوضع ركبتيه، مث يديه، مث جبهته وأنفه[
  اهللا عليه وسلم،
  ـــــــ

  .٢/ املؤمنون ١



  .رواه اخلمسة، إال أمحد" تيه قبل يديه، وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيهإذا سجد وضع ركب
  .ملا تقدم] ومتكني أعضاء السجود من األرض، ومباشرهتا حملل السجود سوى الركبتني فيكره[
وجمافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بني ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون [

حلديث أيب محيد يف صفة صالة ] عهما على األرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة األصابعأصاب
ويف حديث . وإذا سجد فرج بني فخذيه غري حامل بطنه على شئ من فخذيه: رسول صلى اهللا عليه وسلم قال فيه

ويف حد يث أيب . إبطيه متفق عليهابن حبينة كان صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد جينح يف سجوده حىت يرى وضح 
  .ووضع كفيه حذو منكبيه رواه أبو داود والترمذي وصححه: محيد

  .ويف لفظ سجد غري مفترش، وال قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة
  .حلديث وائل بن حجر املتقدم] ورفع يديه أوالً يف قيامه إىل الركعة[
حلديث أيب هريرة كان ينهض على صدور قدميه ويف ] كبتيه بيديهوقيامه على صدور قدميه، وإعتماده على ر[

  .حديث وائل بن حجر وإذا هنض هنض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه رواه أبو داود
مث ثىن رجله اليسرى، وقعد عليها : لقول أيب محيد] واالفتراش يف اجللوس بني السجدتني، ويف التشهد األول[

  .جلس على اليسرى، ونصب األخرى ويف لفظ وأقبل بصدر اليمىن على قبلته وإذا جلس يف الركعتني: وقال

لقول أيب محيد فإذا كانت السجدة اليت فيها التسليم أخرج رجله اليسرى، وجلس متوركاً ] والتورك يف الثاين[
  .على شقه األيسر، وقعد على مقعدته رواه البخاري

وكذا يف التشهد، إال اًنه يقبض من . صابع بني السجدتنيووضع اليدين على الفخذين مبسوطتني مضموميت األ[
كان رسول : حلديث ابن عمر] ويشري بسبابتها عند ذكر اهللا. اليمىن اخلنصر والبنصر، ويلحق إهبامها مع الوسطى

ا هبا اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جلس يف الصالة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمىن اليت تلي اإلهبام، فدع
مث قبض ثنتني من أصابعه، وحلق حلقة، مث رفع إصبعه، فرأيته : ويف حديث وائل بن حجر. رواه أمحد ومسلم

  .حيركها، يدعو هبا رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي
حلديث ] ونيته به اخلروج من الصالة وتفضيل الشمال على اليمني يف االلتفات. والتفاته مييناً ومشاالً يف تسليمه[

كنت أرى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ميينه، وعن يساره، حىت يرى بياض خده رواه : عامر بن سعد عن أبيه قال
فإن نوى به الرد على امللكني أو على من معه، . نص عليه. فإن مل ينو به اخلروج من الصالة، مل تبطل. أمحد ومسلم

عليه وسلم أن نرد على اإلمام، وأن يسلم بعضنا على  أمرنا النيب صلى اهللا: حلديث جابر. نص عليه. فال بأس
  .رواه أبو داود. بعض

  فصل فيما يكره ىف الصالة
  .ملخالفته السنة] يكره للمصلي اقتصاره على الفاحتة[
  .ألنه مل ينقل، وخروجاً من خالف من أبطلها به، ألهنا ركن] وتكرارها[
. رواه أمحد والبخاري" تالس خيتلسة الشيطان من صالة العبدهو اخ: "لقوله يف حديث عائشة] والتفاته بال حاجة[

وال يكره مع احلاجة حلديث سهل بن احلنظلية، قال ثوب بالصالة فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي 
  .وكان أرسل فارساً إىل الشعب حيرس: قال. وهو يلتفت إىل الشعب رواه أبو داود

  .أنه فعل اليهود ومظنة النومنص عليه، واحتج ب] وتغميض عينيه[



  .ألنه يذهب اخلشوع] ومحل مشغل له[
" اعتدلوا يف السجود، وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب: "حلديث أنس مرفوعاً] وافتراش ذراعيه ساجداً[

  .متفق عليه
  " .لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه: "ألنه رأى رجالً يعبث يف صالته، فقال] والعبث[
  .متفق عليه. حلديث أيب هريرة هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصراً] والتخصر[

  .الً نه خيرجه عن هيئة اخلشوع] والتمطي[
  .ألنه يذهب اخلشوع، ومينع كمال احلروف] ووضعه فيه شيئاً. وفتح فمه[
  .ملا فيه من التشبه بعبادة األوثان] واستقبال صورة[
  .نص عليه] ووجه آدمي[
  .لنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة إىل النائم واملتحدث رواه أبو داود] ومتحدث ونائم[
  .ألنه تشبه باجملوس. نص عليه] ونار[
فلما . حلديث عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف مخيصة هلا أعالم، فنظر إىل اًعالمها نظرة] وما يلهيه[

  .متفق عليه" ىل أيب جهم، وائتوين بأنبجانيته، فإهنا أهلتين آنفاً عن صاليتاذهبوا خبميصيت هذه إ"انصرف قال 
إذا قام أحدكم إىل الصالة فال ميسح احلصى، فإن : "حلديث أيب ذر مرفوعاً] ومس احلصى وتسوية التراب بال عذر[

  .رواه أبو داود" الرمحة تواجهه
  .قاله يف الكايف. ألنه من العبث] وتروح مبروحة[
و عن . رواه ابن ماجة" ال تقعقع أصابعك، وأنت يف الصالة: "حلديث علي مرفوعاً] ة أصابعه، وتشبيكهاوفرقع[

كعب بن عجرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجالً قد شبك أصابعه يف الصالة، ففرج رسول اهللا صلى 
تلك صالة : "الذي يصلي، وهو مشبك وقال ابن عمر يف. اهللا عليه وسلم بني أصابعه رواه الترمذي وابن ماجة

  .رواه ابن ماجة" املغضوب عليهم

  .ألنه من العبث] ومس حليته[
  .وهنى أمحد رجالً كان إذا سجد مجع ثوبه بيده اليسرى. متفق عليه" وال أكف ثوباً وال شعراً"حلديث ] وكف ثوبه[
  كما يأيت -ألن العمل الكثري املتوايل يبطلها، ] ومىت كثر ذلك عرفاً، بطلت[
  .ألنه من شعار الرافضة] وأن خيص جبهته مبا يسجد عليه[
لقول ابن مسعود إن من اجلفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من ] وأن ميسح فيها أثر سجوده[

  .الصالة
للحم اختذ ألنه يزيل مشقة القيام، وجيوز هلا، ألنه صلى اهللا عليه وسلم ملا أسن،وأخذه ا] وأن يستند بال حاجة[

  .عموداً يف مصاله يعتمد عليه رواه أبو داود
  .صالته ألنه مبنزلة غري القائم] فإن استند حبيث يقع لو أزيل ما إستند إليه، بطلت[
. خروجاً من خالف من أبطل الصالة بذلك] واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. ومحده إذا عطس أو وجد مايسره[

  .ديث علي حني أجاب اخلارجي ويأيت يف احلدودونص أمحد على عدم البطالن، وذكر ح



  فصل فيما يبطل الصالة
  .ألهنا شرط] يبطلها ما أبطل الطهارة[
  .ملا تقدم يف الشروط] وكشف العورة عمداً[
  .قاله يف الكايف. فال تبطل ألنه يسري أشبه اليسري من العورة] ال إن كشفها حنو ريح، فسترها يف احلال[
إن بدت وقتاً، واستترت : ألنه يسري، يشق التحرز منه، وقال التميمي] ال يفحش يف النظرأوال، وكان املكشوف [

  .قاله يف الشرح. فلم يشترط اليسري. وقتاً، مل يعد، حلديث عمرو بن سلمة
  .ملا تقدم يف الشروط] واستدبار القبلة حيث شرط استقباهلا، واتصال النجاسة به إن مل يزهلا ىف احلال[
. كاملشي، واحلك، والتروح فإن كثر متوالياً أبطل الصالة إمجاعاً] ثري عادة من غري جنسها لغري ضرورةوالعمل الك[

إذا قام محلها، وإذا سجد . وإن قل مل يبطلها، حلمله صلى اهللا عليه وسلم أمامة يف صالته: قال. قاله يف الكايف
  .تأخر يف صالة الكسوفوتقدم و. وفتح الباب لعائشة وهو يف الصالة. وضعها متفق عليه

  .ألن القيام ركن، واملستند قوياً كغري قائم] واإلستناد قويا لغري عذر[

ملا روى زياد بن عالقة، قال صلى بنا املغرية بن ] ورجوعه عاملاً ذاكراً للتشهد األول بعد الشروع يف القراءة[
فلما فرغ من صالته سلم، وسجد . م، قوموافسبح به من خلفه، فأشار إليه. فلما صلى ركعتني قام ومل جيلس. شعبة

فإن :" ولقوله صلى اهللا عليه وسلم . هكذا صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه أمحد: سجدتني، وسلم، وقال
  .رواه أبو داود وابن ماجه" استتم قائماً فال جيلس، وليسجد سجدتني

  .قاله يف الشرح. ألنه، خيل هبيئتها فتبطل إمجاعاً] وتعمد زيادة ركن فعلي[
  .ألن ترتيبها ركن كما تقدم] وتعمد تقدمي بعض األركان على بعض[
  .ألنه تكلم فيها] وتعمد السالم قبل إمتامها[
  .ألهنا ركن. أي قراءة الفاحتة] وتعمد إحالة املعىن يف القراءة[
  .ألنه حيتاج إىل عمل كثري لالستتار هبا] وبوجود سترة بعيده، وهو عريان[
  .ألن استدامة النية شرط] خ النية، وبالتردد يف الفسخ وبالعزم عليهوبفس[
ومىت شك يف الصالة، هل نوى أم ال، لزمه استئنافها، : قال يف الكايف] هل نوى فعمل مع الشك عمالً: وبشكه[

كره بطلت فإن ذكر أنه نوى قبل أن حيدث شيئاً من أفعال الصالة أجزأه، وإن فعل شيئاً قبل ذ. ألن األصل عدمها
  .صالته، ألنه فعله شاكاً يف صالته

  وما يشبه كالم اآلدميني، لقوله صلى اهللا] وبالدعاء مبالذ الدنيا[

رواه " إن صالتنا هذه ال يصح فيها شئ من كالم الناس، إمنا هي التسبيح، والتكبري وقراءة القرآن: "عليه وسلم
  .مسلم

ألنه كالم وقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا عرض له الشيطان يف ] دوباإلتيان بكاف اخلطاب لغري اهللا ورسوله أمح[
وعده يف اإلقناع يف باب النكاح . قاله يف الفروع. قبل التحرمي، أو مؤول" ألعنك بلعنة اهللا. أعوذ باهللا منك: "صالته

  .من خصائصه صلى اهللا عليه وسلم
: وقال ابن املنذر. رواه الدارقطين" تنقض الوضوء القهقهة تنقض الصالة، وال"حلديث جابر مرفوعاً ] وبالقهقهة[

  .قاله يف املغين. وأكثر أهل العلم على أن التبسم ال يفسدها. أمجعوا على أن الضحك يفسد الصالة



  .رواه اجلماعة، عن زيد بن أرقم" فأمرنا بالسكوت، وهنينا عن الكالم: "وقوله. ملا تقدم] وبالكالم ولو سهواً[
  " .إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] على إمامهوبتقدم املأموم [
  .قاله يف الفروع. لعذر أو غريه اختاره األًكثر وفاقاً أليب حنيفة] ويبطالن صالة إمامه[
  .ألنه ترك متابعة إمامه لغري عذر] وبسالمه عمداً قبل إمامه[
  .اله يف الفروعق. فتبطل وفاقاً للشافعي] أوسهواً، ومل يعده بعده[
أمجع كل من حنفظ عنه أن من أكل أو شرب يف الفرض عامداً أن عليه : قال ابن املنذر] وباألًكل والشرب[

  .اإلعادة

قاله يف . ويسجد له، ألنه تبطل الصالة بعمده، فعفي عن سهوه، فيسجد له] سوى اليسري عرفاً لناس وجاهل[
  .الكايف

  .ألنه ال ميكن التحرز منه]  مضغوال تبطل إن بلع ما بني أسنانه بال[
. من نفخ يف صالته فقد تكلم رواه سعيد: لقول ابن عباس] وكالكالم إن تنحنح بال حاجة، أو نفخ فبان حرفان[

يقطع : وعنه أكرهه، وال أقول. ال يثبت عنهما، واملثبت مقدم على النايف: وقال ابن املنذر. وعن أيب هريرة حنوه
رأيت أبا عبد اهللا يتنحنح يف : وقال مهنا. رواه أبو داود" مث نفخ فقال أف أف: "وفيه الصالة، حلديث الكسوف،

  .صالته
  .فإن كان من خشية اهللا تعاىل مل يبطلها، ألن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف] أو انتحب ال خشية هللا[
وتوقف أمحد يف كالم . ة من غري القرآنأوغلط فيها، فأتى بكلم] ال إن نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته[

  .قاله يف املغين. النائم، وينبغي أن ال تبطل لرفع القلم عنه
صليت إىل جنب أيب عبد اهللا، : نص عليه يف البكاء وقال مهنا] ١أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب، أو بكاء[

رأ من املؤمنني إىل ذكر موسى وهارون، مث فتثاءب مخس مرات، ومسعت لتثاؤبه هاه، وألنه صلى اهللا عليه وسلم ق
  .أخذته سعلة فركع رواه النسائي

  ـــــــ
  .قوله ال إن نام فذلك النوم اليسري من قائم أو جالس: يف هامش نسحة الكتيب ما يلي ١

  باب سجود السهو
  

  باب سجود السهو

إذا نسي أحدكم فليسجد : "وسلملعموم قوله صلى اهللا عليه ] يسن إذا أتى بقول مشروع يف غري حمله سهواً[
  .رواه مسلم" سجدتني

  .وال يسن ألنه ال ميكن التحرز منه] ويباح إذا ترك مسنوناً[
صلى : حلديث، ابن مسعود] ١أو قعوداً، ولو قدر جلسة االستراحة. وجيب إذا زاد ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً[

يا : فقالوا" ما شأنكم؟: "من الصالة توشوش القوم بينهم، فقال بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخساً، فلما انفتل
، مث سلم، مث " فانفتل فسجد سجدتني. "فإنك صليت مخساً: قالوا" . ال: "رسول اهللا هل زيد يف الصالة شئ قال



و فإذا زاد الرجل أ"ويف لفظ " إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي اًحدكم فليسجد سجدتني: "قال
  .رواه مسلم" نقص، فليسجد سجدتني

سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثالث ركعات من : حلديث عمران بن حصني قال] أو سلم قبل إمتامها[
  أقصرت الصالة؟ فخرج: العصر، مث قام، فدخل احلجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال

  ـــــــ
االستراحة فيه تفصيل فإذا كان السهو يف جلسة االستراحة قوله قدر جلسة : ويف هامش نسخة الكتيب ما يلي ١

والثانية إذا جلسها ساهيا . األوىل إذا تعمده فهذا مكروه يف حقه ذلك الفعل وال يسجد للسهو: ففه صورتان
  .وإن كان يف غريها وكان قدرها لزمه سجود السهو. فحينئذ يسجد للسهو وجوبا

  .سجد سجديت السهو، مث سلم رواه مسلم فصلى الركعة اليت كان ترك مث سلم، مث
  .ألن عمده يبطل الصالة، فوجب السجود لسهوه] أو حلن حلناً حييل املعىن[
حلديث ابن حبينة أنه صلى اهللا عليه وسلم قام يف الظهر من ركعتني، فلم جيلس، فقام الناس معه، ] أو ترك واجباً[

فثبت هذا باخلرب، . جدتني قبل أن يسلم، مث سلم متفق عليهفلما قضى الصالة، انتظر الناس تسليمه، كرب فسجد س
  .قاله يف الكايف. وقسنا عليه سائر الواجبات

ألنه أدى جزءاً من صالته متردداً يف كونه منها، أو زائداً عليها، فضعفت النية، ] أو شك يف زيادة وقت فعلها[
فليتحر الصواب، فليتم عليه مث ليسجد إذا شك أحدكم يف صالته : "واحتاجت للجرب بالسجود لعموم حديث

  .متفق عليه" سجدتني
  .فان شك يف الزيادة بعد فعلها فال سجود عليه، ألن األصل عدم الزيادة، فلحق باملعدوم

  .ألنه ترك واجباً من الصالة عمداً] وتبطل الصالة بتعمد ترك سجود السهو الواجب[
ل السجود له بعد السالم ندباً، فلم يؤثر تركه يف إبطاهلا، ألنه ألنه حم] إال إن ترك ما وجب بسالمه قبل إمتامها[

  .خارج عنها
ألن األحاديث وردت بكل من األمرين، فلو سجد للكل ] وإن شاء سجد سجديت السهو قبل السالم، أو بعده[

  .كان آخر األمرين السجود قبل السالم، ذكره يف املغين: وقال الزهري. قبل السالم أو بعده جاز

حلديث عمران بن حصني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى هبم، ] كن إن سجدمها بعده تشهد وجوباً وسلمل[
وألن السجود بعد السالم يف حكم . رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه. فسها، فسجد سجدتني، مث تشهد، مث سلم

  .املستقل بنفسه من وجه، فاحتاح إىل التشهد، كما احتاح إىل السالم
  .لفوات حمله. نص عليه] عرفاً أو أحدث، أو خرج من املسجد، سقط. ان نسي السجود حىت طال الفصلو[
قاله يف املغين حلديث ابن . يف قول عامة أهل العلم] وال سجود على مأموم دخل أول الصالة إذا سها يف صالته[

  .رواه الدارقطين" من خلفهليس على من خلف اإلمام سهو، فإن سها إمامه فعليه، وعلى : "عمر مرفوعاً
وقد صح عنه صلى اهللا عليه . حكاه ابن املنذر إمجاعاً، ملا تقدم] وإن سها إمامه لزمه متابعته يف سجود السهو[

" فإذا سجد فاسجدوا: "وسلم أنه ملا سجد لترك التشهد األول، والسالم من نقصان، سجد الناس معه ولعموم قوله
.  
ألن صالته نقصت بسهو إمامه، فلم جيربها، : قال يف املغين. وبه قال مالك] يه هوفإن مل يسجد إمامه، وجب عل[



  " .فعليه، وعلى من خلفه: "فلزمه هو جربها، ولعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم
فإن كان قد تشهد عقب الركعة اليت متت هبا صالته، سجد للسهو، مث ] وإن قام لركعة زائدة جلس مىت ذكر[

  .وسجد، وسلم وإال تشهد. سلم

حلديث املغرية، أن النيب ] وإن هنض عن ترك التشهد األوىل ناسياً، لزمه الرجرع ليتشهد، وكره إن استتم قائماً[
إذا قام أحدكم من الركعتني، فلم يستتم قائماً فليجلس، فإن استتم قائماً فال جيلس، : "صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ماجه رواه أبو داود وابن" . وليسجد سجدتني
وملا قام عليه السالم عن التشهد قام الناس معه وفعله " إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: "حلديث] ولزم املأموم متابعته[

  .مجاعة من الصحابة
  .ألن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه مل يرجع إىل واجب، وحلديث املغرية] وال يرجع إن شرع ىف القراءة[
حلديث أيب ] ويسجد للسهو -وهو األقل  -كعات، وهو يف الصالة بىن على اليقني ومن شك يف ركن، أو عدد ر[

إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدرأصلى ثالثاً، أو أربعاً فليطرح الشك، ولينب على ما استيقن، مث : "سعيد مرفوعاً
" نتا ترغيماً للشيطانيسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن كان صلى مخساً شفعن له صالته، فإن كان صلى أربعاً كا

  .رواه أمحد، ومسلم
قاله . ألن الظاهر اإلتيان هبا على الوجه املشروع، وألن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه] وبعد فراغه ال أثر للشك[

  .يف الكايف

  باب صالة التطوع
  

  باب صالة التطوع

  .رواه ابن ماجه" الكم الصالةواعلموا أن من خري أعم"لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] وهي أفضل تطوع البدن[
وحديث . ١اآلية} فَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً{:لقوله تعاىل ] بعد اجلهاد[
  " .وذروة سنامه اجلهاد"
  .ء وسائر الناس مهج الخري فيهمالعامل، واملتعلم يف األجر سوا: قال أبو الدرداء. تعلمه، وتعليمه] والعلم[
  .ألنه أشبه بالفرائض] وأفضلها ما سن مجاعة[
  ".فعلها، وأمر هبا"ألنه صلى اهللا عليه وسلم ] وآكدها الكسوف[
  .ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان يستسقي تارة، ويترك أخرى] فاإلستسقاء[
  .ألهنا تسن هلا اجلماعة] فالتراويح[
  .رواه أمحد" من مل يوتر فليس منا: "وعاًحلديث بريدة مرف] فالوتر[
  .رواه مسلم" الوتر ركعة من آخر الليل: "حلديث ابن عمر، وابن عباس مرفوعاً] وأقله ركعة[
  كان النيب صلى اهللا عليه: لقول عائشة] وأكثره إحدى عشرة[

  ـــــــ
  .٩٤/النساء ١



  .ليهوسلم يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة متفق ع
  .ألن ابن عمر كان يسلم من ركعتني حىت يأمر ببعض حاجته] وأدىن الكمال ثالث بسالمني[
حلديث عائشة كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يوتر بثالث ال يفصل فيهن رواه أمحد، ] وجيوز بواحد سرداً[

  .والنسائي
. رواه مسلم" أوتروا قبل أن تصبحوا: "حلديث أيب سعيد مرفوعاً] ووقته ما بني صالة العشاء، وطلوع الفجر[

وهي الوتر فصلوها فيما بني العشاء إىل طلوع : إن اهللا قد أمدكم بصالة هي خري لكم من محر النعم"وحديث 
  .رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه" الفجر

وعن . س، وابن عباسألنه صح عنه صلى اهللا عليه وسلم من رواية أيب هريرة، وأن] ويقنت فيه بعد الركوع ندباً[
  .عمر، وعلي أهنما كانا يقنتان بعد الركوع رواه أمحد، واألثرم

حلديث أيب بن كعب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقنت ] فلو كرب، ورفع يديه، مث قنت قبل الركوع جاز[
ا فرغ من القراءة كرب، وروى األثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت يف الوتر، وكان إذ. قبل الركوع رواه أبو داود

  .األحاديث اليت فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة: ورفع يديه، مث قنت وقال أبو بكر اخلطيب
كتبهما أيب يف : ألن عمر رضي اهللا عنه قنت بسوريت أيب قال ابن سريين] وال بأس اًن يدعو يف قنوته مبا شاء[

  .مصحفه إىل قوله ملحق
  فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنااللهم اهدنا "ومما ورد [

فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شرما قضيت، إنك تقضى وال يقضى عليك، إنه ال يذل من واليت، وال 
: رواه أمحد ولفظه له، والترمذي وحسنه، من حديث احلسن ابن علي قال"] يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت

وال : "وليس فيه" اللهم اهدين، إىل وتعاليت"هللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر علمين رسول اهللا صلى ا
  .ورواه البيهقي، وأثبتها فيه". يعز من عاديت

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك ال حنصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ["
إىل " اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك: "سلم كان يقول يف آخر وترهحلديث علي أنه صلى اهللا عليه و"] نفسك

  .آخره رواه اخلمسة، والروايتان باإلفراد ومجعهما املؤلف، ليشارك اإلمام املأموم يف الدعاء
وصلى اهللا على حممد رواه : حلديث احلسن بن علي السابق، ويف آخره] مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم[

  .الدعاء موقوف بني السماء واألرض، ال يصعد منه شئ حىت تصلي على نبيك رواه الترمذي: وعن عمر .النسائي
  .إن مسعه، ال نعلم خالفاً، قاله إسحاق، وحلديث ابن عباس] ويؤمن املأموم[
فع كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا ر: إذا دعا، لعموم حديث عمر] مث ميسح وجهه بيديه هنا وخارج الصالة[

ولقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن عباس . يديه يف الدعاء ال حيطهما حىت ميسح هبما وجهه رواه الترمذي
  .رواه أبو داود، وابن ماجه" فإذا فرغت فامسح هبما وجهك"

يا أبت إنك صليت خلف : قلت ألىب: حىت يف الفجر، حلديث مالك األشجعى قال] وكره القنوت ىف غري الوتر[
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ها هنا بالكوفة حنو مخس سنني، أكانوا يقنتون رسو

أشهد أين مسعت ابن : وعن سعيد بن جبري قال. أي بين حمدث رواه أمحد، والترمذي، وصححه: يف الفجر؟ قال
  .إن القنوت يف صالة الفجر بدعة رواه الدارقطين: عباس يقول



رواه أمحد، ومسلم، " ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها: "حلديث عائشة مرفوعاً] ل الرواتب سنة الفجروأفض[
  .رواه أمحد، وأبو داود" ال تدعوا ركعيت الفجر، ولو طردتكم اخليل: "وعن أيب هريرة مرفوعاً. والترمذي، وصححه

سئل أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بصالة  حلديث عبيد موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه] مث املغرب[
  ".نعم بني املغرب، والعشاء"بعد املكتوبة سوى املكتوبة ؟ فقال 

، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد ١ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها: والرواتب املؤكدة عشر. مث سواء[
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ركعتني قبل الظهر، حفظت عن : لقول ابن عمر] العشاء وركعتان قبل الفجر

وركعتني بعد الظهر، وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد العشاء، وركعتني قبل الغداة، كانت ساعة ال أدخل على 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها، فحدثتين حفصة أنه كان إذا طلع الفجر، وأذن املؤذن صلى ركعتني متفق عليه

  ـــــــ
  .إن لفظة املؤكدة من خمطوطات ا ملنت وسقطت من األصل ١

ألنه صلى اهللا عليه وسلم قضى ركعيت الفجر حني نام عنها وقضى الركعتني اللتني ] ويسن قضاء الرواتب، والوتر[
أبو  رواه" من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره: "وعن أيب سعيد مرفوعاً. قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي

  .داود
  .حلصول املشقة به، إال سنة الفجر فيقضيها مطلقاً لتأكدها] إال ما فات مع فرضه وكثر فاألوىل تركه[
رواه " عليكم بالصالة يف بيوتكم، فإن خري صالة املرء يف بيته إال املكتوبة: "حلديث] وفعل الكل ببيت أفضل[

  .لكن ما شرع له اجلماعة مستثىن أيضاً. مسلم
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرنا بذلك، أن ال : لقول معاوية] فصل بني الفرض، وسنته بقيام، أو كالمويسن ال[

  .نوصل صالة بصالة حىت نتكلم، أو خنرج رواه مسلم
كان يصلي يف شهر "، حلديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ١مجاعة] والتراويح عشرون ركعة برمضان[

كان الناس يف زمن عمر : وعن يزيد بن رومان. رواه أبو بكر عبد العزيز يف الشايف بإسناده" رمضان عشرين ركعة
وعن أيب ذر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مجع . بن اخلطاب يقومون يف رمضان بثالث وعشرين ركعة رواه مالك

  .واه أمحد، والترمذي، وصححهر" إنه من قام مع اإلمام، حىت ينصرف، كتب له قيام ليلة: "أهله وأصحابه وقال
  ـــــــ

" صالة التراويح"الثابت عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم، أنه صالها أحدى عشرة ركعة مع الوتر، انظر رسالة  ١
  .هـ١٣٧٧للمحدث الشيخ ناصر الدين األلباين املطبوعة بدمشق سنة 

  .متفق عليه" ل وتراًاجعلوا آخر صالتكم باللي"حلديث ] ووقتهما ما بني العشاء والوتر[

  يف صالة الليل والضحى: فصل

رواه " أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] وصالة الليل أفضل من صالة النهار[
  .مسلم

إذا  ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] والنصف األخري أفضل من األول[
أفضل الصالةً صالة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه : "وحديث. احلديث رواه مسلم" مضى شطر الليل



  " .ويناًم سدسه
الناشئة ال : الناشئة القيام بعد النوم وقال اإلمام أمحد: لقول عائشة رضي اهللا عنها] والتهجد ما كان بعد النوم[

  .تثبتاً تفهم ما تقرأ وتعي أذنك: هي أشد وطءاً أي: ناشئة له، وقال تكون إال بعد رقدة، ومن مل يرقد فال
عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وقربة إىل ربكم، ومكفرة للسيئات، : "حلديث] ويسن قيام الليل[

  .رواه احلاكم وصححه" ومنهاة عن اإلمث
" إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صالته بركعتني خفيفتني: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] وافتتاحه بركعتني خفيفتني[

  .رواه أمحد، ومسلم وأبو داود
  حلديث أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه] ونيته عند النوم[

  .رواه أبو داود، والنسائي" من نام، ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، وكان نومه صدقةً عليه: "وسلم قال
  .مع الكراهة: ياساً على الوتر، قال يف اإلقناعق] ويصح التطوع بركعة[
من صلى قائماً فهوأفضل، ومن صلى قاعداً فلة نصف أجر : "حلديث] وأجر القاعد غري املعذور نصف أجر القائم[

  .أما املعذور فأجره قاعداً كأجره قائماً للعذر. متفق عليه" القائم
أقرب ما يكون : "ما ورد تطويله، كصالة كسوف، حلديثغري ] وكثرة الركوع، والسجود اًفضل من طول القيام[

وأمره صلى اهللا عليه وسلم بكثرة السجود يف غري حديث رواهن أمحد، ومسلم، واًبو " العبد من ربه، وهو ساجد
رواه أمحد، ومسلم، " أفضل الصالة طول القنوت: "طول القيام أفضل، حلديث جابر مرفوعاً: وعنه. داود

أفضل من  -وهو القراءة  -التحقيق أن ذكر القيام : تساوي، اختاره الشيخ تقي الدين، وقالوعنه ال. والترمذي
  .ونفس الركوع، والسجود، أفضل من نفس القيام، فاعتدال. ذكر الركوع، والسجود

  .حلديث أيب هريرة، وأيب الدرداء، روامها مسلم] وتسن صالة الضحى[
، حلديث أيب سعيد، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي الضحى حىت بأن يصليها يف بعض األيام دون بعض] غباً[

  .حسن غريب: نقول ال يدعها، ويدعها حىت نقول ال يصليها رواه أمحد، والترمذي، وقال

وركعيت الضحى وصالها صلى اهللا عليه وسلم أربعاً كما يف حديث عائشة، رواه أمحد، : حلديث] وأقلها ركعتان[
  .كما يف حديث جابر بن عبد اهللا رواه البخاري يف تارخيه ومسلم وصالها ستاً

حلديث أم هانئ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح، صلى مثاين ركعات سبحة الضحى رواه ] وأكثرها مثان[
  .اجلماعة

من أول  ابن آدم اركع يل أربع ركعات: قال اهللا تعاىل: "حلديث] ووقتها من خروج وقت النهى إىل قبيل الزوال[
  .رواه اخلمسة، إال ابن ماجه" النهار أكفك آخره

  .رواه مسلم" صالة األوابني حني ترمض الفصال"حلديث ] وأفضله إذا اشتد احلر[
إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس : "حلديث أيب قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال] وتسن حتية املسجد[

  .رواه اجلماعة" حىت يصلي ركعتني
يا بالل حًدثين : "حلديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لبالل عند صالة الفجر] وسنة الوضوء[

ما عملت عمالً أرجى عندي، : ، قال" نعليك بني يدي يف اجلنة ١بأرجى عمل عملته يف اإلسالم، فإين مسعت دف
  .متفق عليه. الطهور ما كتب اهللا يل أن أصليأين مل أتطهر طهوراً يف ساعة من ليل، وال هنار إال صليت بذلك 



قيام الليل من املغرب إىل طلوع الفجر، وعن قتادة : قال اإلمام أمحد] وهو من قيام الليل. وإحياء ما بني العشاءين[
  كانوا يصلون فيما بني: قال ٢} كَاُنوا قَلِيالً ِمَن اللَّْيلِ َما َيْهَجعُونَ{: عن أنس يف قوله تعاىل

  ـــــــ
  .الدف احلركة اخلفيفة والسري اللني: قال احلميدي ١
  .١٧/الذاريات ٢

وعن حذيفة قال صليت مع النيب . رواه أبو داود ١} تََتَجافَى ُجنُوبُُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ{املغرب والعثساء وكذلك 
رج رواه أمحد، صلى اهللا عليه وسلم املغرب، فلما قضى صالته قام، فلم يزل يصلي حىت صلى العشاء، مث خ

  .والترمذي
  ـــــــ

  .١٦/السجدة –أمل  ١

  فصل يف سجود التالوة والشكر
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ : حلديث ابن عمر] ويسن سجود التالوة مع قصر الفصل للقارئ، واملستمع[

  .ق عليهمتف. علينا السورة فيها السجدة، فيسجد، ونسجد معه، حىت ما جيد أحدنا موضعاً جلبهته
  .من الشروط ألنه سجود يقصد به التقرب إىل اهللا تعاىل، فكان صالة كسجود الصالة] وهو كالنافلة فيما يعترب هلا[
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر : لقول ابن عمر] يكرب إذا سجد بعد تكبرية إحرام[

  .ودبالسجدة كرب، وسجد، وسجدنا معه رواه أبو دا
يكرب للرفع منه، وألنه رفع : ويف الكايف -يعين لألئمة الثالثة  -يف األصح وفاقاً : قال يف الفروع. كرب] وإذا رفع[

  .من سجود أشبه سجود الصالة، وسجود السهو
  .وحتليلها التسليم: إذا رفع تسليمة واحدة، كصالة اجلنازة، لعموم حديث] وجيلس ويسلم[
  .فيه ألنه مل ينقل] بال تشهد[
  ]وإن سجد املأموم لقراءة نفسه، أو لقراءة غري إمامه عمداً بطلت صالته[

  " .إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فال ختتلفوا عليه: "لزيادته فيها عمداً، وحلديث
  .للحديث السابق] ويلزم املأموم متابعة إمامه يف صالة اجلهر، فلو ترك متابعته عمداً بطلت صالته[
القارئ حلديث عطاء أن النيب صلى اهللا عليه ] ارئ يصلح إماماً للمستمع، فال يسجد إن مل يسجدويعترب كون الق[

وسلم، أتى إىل نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة، مث نظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول 
  .ي وغريهرواه الشافع" إنك كنت إمامنا، ولو سجدت سجدنا: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أي التايل عن ساجد معه، لعدم صحة االئتمام به إذاً] وال قدامه، وال عن يساره مع خلو ميينه[
  .لعدم صحة ائتمامه هبا] وال يسجد رجل لتالوة امرأة وخنثى[
  .ألن قراءة الفاحتة، والقيام ليسا ركناً يف السجود] ويسجد لتالوة أمى، وزمن[
  .لنفلألنه تصح إمامته يف ا] ومميز[
حلديث أيب بكرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أتاه ] ويسن سجود الشكر عند جتدد النعم، واندفاع النقم[



. وسجد أبو بكر حني جاءه قتل مسيلمة رواه سعيد. أمر يسر به خر ساجداً رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة
وقصته متفق . وسجد كعب بن مالك ملا بشر بتوبة اهللا عليه. دوسجد علي حني وجد ذا الثدية يف اخلوارج رواه أمح

  .عليها

  .ألن سببه ال يتعلق بالصالة خبالف سجود التالوة] وإن سجد له عاملاً ذاكراً يف صالته بطلت[
  ]وصفته وأحكامه كسجود التالوة[

  فصل يف أوقات النهى
احتج به " طلع الفجر فال صالة إال ركعيت الفجرإذا "حلديث ] وهى من طلوع الفجر إىل ارتفاع الشمس قيد رمح[

  .متفق عليه" ال صالة بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس: "وعنه من صالة الفجر، حلديث أيب سعيد مرفوعاً. أمحد
وال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب : "حلديث أيب سعيد، وغريه وفيه] ومن صالة العصر اىل غروب الشمس[

  .متفق عليه" الشمس
حلديث عقبة بن عامر ثالث ساعات كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ينهانا أن نصلي ] وعند قيامها حىت تزول[

وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس، . حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع: فيهن، أو أن نقرب فيهن موتانا
  .وحني تضيف للغروب حىت تغرب رواه مسلم

لعموم النهي، وألن النهي يف ]  هذه األوقات وال تنعقد ولو جاهالً للوقت والتحرميفتحرم صالة التطوع يف[
  .العبادات يقتضي الفساد

  .ملا تقدم] سوى سنة فجر قبلها[
يا بين عبد مناف ال متنعوا أحداً طاف هبذا البيت، وصلى أية ساعة من : "حلديث جبري مرفوعاً] وركعيت الطواف[

  .م، والترمذي وصححهرواه األثر" ليل أو هنار

  .حلديث أم سلمة أنه صلى اهللا عليه وسلم قضامها بعد العصر متفق عليه] وسنة الظهر إذا مجع[
صل الصالة لوقتها، فإن أقيمت وأنت يف املسجد : "حلديث أيب ذر مرفوعاً] وإعادة مجاعة أقيمت، وهو باملسجد[

  .وتأكدها للخالف يف وجوهبارواه أمحد، ومسلم، " إين صليت، فال أصلي: فصل وال تقل
  .متفق عليه" من نام عن صالة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها: "لعموم حديث] وجيوز فيها قضاء الفرائض[
  .ألهنا واجبة أشبهت الفرائض] وفعل املنذورة، ولو نذرها فيها[
مث قلبها نفالً مل مينع من  واإلعتبار يف التحرمي بعد العصر بفراغ صالة نفسه ال بشروعه فيها، فلو أحرم فيها[

  .ملا تقدم] التطوع
كنت أقرأ على أيب موسى وهو ميشي يف الطريق، فإذا قرأت : قال إبراهيم التيمي] وتباح قراءة القرآن ىف الطريق[

  .أسجد يف الطريق ؟ قال نعم: سجدة قلت له
هللا عليه وسلم يقضي حاجته، لقول علي رضي اهللا عنه كان صلى ا] ومع حدث أصغر، وجناسة ثوب، وبدن، وفم[

من القرآن شئ ليس اجلنابة رواه  -ال حيجزه : ورمبا قال -مث خيرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، وال حيجبه 
  .اخلمسة



  .إمجاعاً] وحفظ القرآن فرض كفاية[
  .واجب وهو الفاحتة فقط على املذهب، ألن ما ال يتم الواجب إال به] ويتعني حفظ ما جيب يف الصالة[

  باب صالة اجلماعة
  

  باب صالة اجلماعة

وَإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهمُ الصَّالةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ {: لقوله تعاىل] جتب علي الرجال اًألحرار القادرين حضراً وسفراً[
  .١} ِمْنُهْم َمَعَك

أثقل الصالة على : "أيب هريرة مرفوعاً واألمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع اخلوف، فمع األمن أوىل، وحلديث
املنافقني صالة العشاء، وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبواً،ولقد مهمت أن آمر بالصالة، فتقام، 
مث آمر رجالً يصلي بالناس، مث أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة، فأحرق عليهم 

" هل تسمع النداء؟"وملا استأذنه أعمى ال قائد له أن يرخص له أن يصلي يف بيته، قال . متفق عليه" بيوهتم بالنار
" لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق: "رواه مسلم، وعن ابن مسعود قال" فأجب: "نعم، قال: فقال

  .رواه مسلم، وغريه
و قال صلى . رواه ابن ماجه" اإلثنان فما فوقهما مجاعة: "وسى مرفوعاًحلديث أيب م] وأقلها إمام، ومأموم ولو أنثى[

  " .وليؤمكما أكربكما: "اهللا عليه وسلم ملالك بن احلويرث
  .نص عليه ألن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس] وال تنعقد باملميز يف الفرض[

  ـــــــ
  .١٠١/النساء  ١

وقال ابن مسعود " ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد: "عليه وسلملقوله صلى اهللا ] وتسن اجلماعة يف املسجد[
  .احلديث رواه مسلم. من سره أن يلقى اهللا غداً مسلماً فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن

وأمر صلى اهللا عليه وسلم أم ورقة أن . لفعل عائشة، وأم سلمة ذكره الدارقطين] وللنساء منفردات عن الرجال[
  .أهل دارها رواه أبو داود والدارقطين تؤم

ألنه مبنزلة صاحب ] وحرم أن يؤم مبسجد له إمام راتب فال تصح إال مع إذنه إن كره ذلك، ما مل يضق الوقت[
فإن كان ال يكره ذلك، أو ضاق " ال يؤمن الرجل يف بيته إال بإذنه: "البيت، وهو أحق باإلمامة ممن سواه، حلديث

بكر صلى حني غاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وفعله عبد الرمحن بن عوف فقال النيب صلى الوقت صحت ألن أبا 
  .رواه مسلم" أحسنتم: "اهللا عليه وسلم

] ومن أدرك الركوع غري شاًك أدرك الركعة، واطمأن، مث تابع. ومن كرب قبل تسليمة اإلمام األوىل أدرك اجلماعة[
 الصالة، وحنن سجود فاسجدوا، وال تعدوها شيئاً، ومن أدرك ركعةً فقد إذا جئتم إىل: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً

  " .من أدرك الركوع أدرك الركعة: "ويف لفظ له. رواه أبو داود" أدرك الصالة
  .ملا تقدم] وسن دخول املأموم مع إمامه كيف أدركه[
العود الواجب ملتابعة إمامه بال عذر،  لتركه] وإن قام املسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية، ومل يرجع انقلبت نفالً[



  .فيخرح عن االئتمام ويبطل فرضه
  ]وإذا أقيمت الصالة الىت يريد أن يصلى مع إمامها مل تنعقد نافلته[

رواه اجلماعة، إال البخاري وكان عمر يضرب على الصالة بعد " إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة: "حلديث
  .اإلقامة

  . ١) ٣٣من اآلية: حممد(} َوال ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم{: لقوله تعاىل] هو فيها، اًمتها خفيفةوإن أقيمت، و[
  .حلديث أيب ذر املتقدم] ومن صلى مث أقيمت اجلماعة سن أن يعيد، واألوىل فرضه[
من : ألعراف(} ُه وَأَْنِصتُواوَإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمعُوا لَ{:لقوله تعاىل ] ويتحمل اإلمام عن املأموم القراءة[ 

وإذا قرأ فأنصتوا : ويف حديث أيب هريرة. أمجع الناس على أن هذه اآلية يف الصالة: قال اإلمام أمحد ٢) ٢٠٤اآلية
رواه أمحد يف مسائل ابنه " من كان له إمام فقراءته له قراءة: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. رواه اخلمسة، إال الترمذي

وحديث عبادة الصحيح حممول على غري املأموم، وكذلك حديث أيب . واه سعيد، والدارقطين مرسالًعبد اهللا، ور
رواه " كل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، إال وراء اإلمام: "هريرة، وقد جاء مصرحاً به عن جابر مرفوعاً

وقد خالفه تسعة من الصحابة، قال ابن : قال يف املغين. من قول أيب هريرة" اقرأ هبا يف نفسك"وقوله . اخلالل
  .وددت أن الذي يقرأ خلف اإلمام ملئ فوه تراباً: مسعود

  .إذا دخل مع اإلمام من أول الصالة وتقدم يف بابه] وسجود السهو[
  .إذا قرأ يف صالته آية سجدة، ومل يسجد إمامه] وسجود التالوة[

  ـــــــ
  .٣٣/حممد  ١
  .٢٠٣/األعراف ٢

ن سترة اإلمام سترة ملن خلفه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إىل سترة، ومل أل] والسترة[
  .قاله يف الكايف. يأمرهم أن يستتروا بشئ

  .حيث مسعه، فيؤمن فقط] ودعاء القنوت[
  .لئال خيتلف على إمامه] والتشهد األول إذا سبق بركعة ىف رباعية[
ألن مقصود اإلستفتاح، والتعوذ ال حيصل باستماع قراءة اإلمام ] يف اجلهريةوسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ [

  .لعدم جهره هبما خبالف القراءة
  .أي السورة] ويقرأ الفاحتة، وسورة حيث شرعت[
  .يف الركعة األوىل فقط] يف سكتات إمامه وهي قبل الفاحتة[
رة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان حديث احلسن عن مس: ودليل السكتات] وبعدها، وبعد فراغ القراءة[

يسكت سكتتني إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلها ويف رواية سكتة إذا كرب، وسكتة إذا فرغ من قراءة غري 
  .املغضوب عليهم، وال الضالني رواه أبو داود

م يف الركعتني األوليني بفاحتة لقول جابر كنا نقرأ ىف الظهر والعصر خلف اإلما] ويقرأ فيما ال جيهر فيه مىت شاء[
واالستحباب أن يقرأ يف سكتات : قال يف املغين. الكتاب وسورة، ويف اآلخرتني بفاحتة الكتاب رواه ابن ماجة

  .هذا قول أكثر أهل العلم. اإلمام، وفيما ال جيهر فيه



  من احرم قبل إمامه، ختفيف االمام، ذهاب النساء للمسجد: فصل

  مهفصل من احرم قبل إما
أي املأموم ألن شرطه أن يأيت هبا بعد إمامه وقد ] ومن أحرم مع إمامه، أو قبل إمتامه لتكبرية اإلحرام مل تنعقد صالته[

  .فاته، وألنه ائتم مبن مل تنعقد صالته
ا إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا وإذ"حلديث ] واألوىل للمأموم أن يشرع ىف أفعال الصالة بعد إمامه[

والفاء . متفق عليه" ًربنا ولكً احلمد، وإذا سجد فاسجدوا: مسع اهللا ملن محده، فقولوا: ركع فاركعوا، وإذا قال
  .رواه مسلم" فإن اإلمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم"وقال يف حديث أيب موسى . للتعقيب

  .قاله يف الكايف. تمع معه يف الركنومل تفسد صالته، ألنه اج. ملخالفة السنة] فإن وافقه فيها أويف السالم كره[
والنهي يقتضي " ال تسبقوين بالركوع، وال بالسجود، وال بالقيام: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وإن سبقه حرم[

  .متفق عليه" أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار: "وعن أيب هريرة مرفوعاً. التحرمي
  .ليكون مؤمتاً به] جد، أو رفع قبل إمامه عمداً، لزمه أن يرجع ليأيت به مع إمامهفمن ركع، أو س[
  لترك املتابعة الواجبة بال عذر،] فإن أىب عاملاً عمداً بطلت صالته[

  .لو كان له صالة لرجي له الثواب، ومل خيش عليه العقاب: قال اإلمام أمحد. وحلديث أيب هريرة السابق
  " .عفي ألمىت عن اخلطإ والنسيان: "حلديث ]ال صالة ناس، وجاهل[
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم : "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] ويسن لالمام التخفيف مع اإلمتام[

  .رواه اجلماعة" السقيم، والضعيف، وذا احلاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ًما شاء
إن كان اجلمع قليالً فإن كان كثرياً مل : قال احلجاوي. التنفري: وهيلزوال علة الكراهة ] ما مل يؤثر املأموم التطويل[

  .خيل ممن له عذر
تلزمه مراعاة املأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر املشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالباً ما : وقال الشيخ تقي الدين

ما كان صلى اهللا عليه وسلم يزيد وينقص كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله غالباً، ويزيد وينقص للمصلحة ك
  .أحياناً

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوم يف الركعة األوىل : حلديث ابن أيب أوىف] وانتظار داخل إن مل يشق على املأموم[
وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم االنتظار يف صالة . من صالة الظهر حىت ال يسمع وقع قدم رواه أمحد، وأبو داود

  .خلوف إلدراك اجلماعةا
ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا : "حلديث] ومن استأذنته امرأته، أو أمته إىل املسجد كره منعها، وبيتها خري هلا[

  .رواه أمحد، وأبو داود ١" وبيوهتًن خري هلن وليخرجن تفالت
  ـــــــ

تاركات : ، أي" نساء إىل املساجد تفالتلتخرج ال: "قال يف اللسان ويف احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم قال ١
  .املتفلة اليت ليست مبتطيبة: للطيب قال أبو عبيد

  فصل يف االمامة
  .جلمعه بني املرتبتني] األوىل هبا األجود قراءة األفقه[



واءً يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن كانوا يف القراءة س: "حلديث] ويقدم قارئ ال يعلم فقه صالته على فقيه أمي[
  .احلديث" فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا يف السنة سواء فًأقدمهم هجرة

  .متفق عليه" وليؤمكم اًكربكم: "وقوله. رواه مسلم" فإن كانوا يف اهلجرة سواًء فأقدمهم سناً: "لقوله] مث األسن[
األئمة من : "ديثوح" قدموا قريشاً، وال تقدموها: "إحلاقاً لإلمامة الصغرى بالكربى، وحلديث] مث األشرف[

  " .قريش
  ١} إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم{: لقوله تعاىل] مث األتقى، واألورع[
  .مع التشاح قياساً على األذان] مث يقرع[
  .رواه مسلم" ال يؤمن الرجل الرجل يف بيته"الصاحل لإلمامة أحق هبا ممن حضره يف بيته حلديث ] وصاحب البيت[
باإلمامة فيه ألن ابن عمر أتى أرضاً له، وعندها مسجد يصلي فيه موىل له، فصلى ] ملسجد، ولو عبداً أحقوإمام ا[

وقال أبو سعيد موىل . رواه البيهقى بسند جيد. صاحب املسجد أحق: ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمهم فأىب، وقال
  أيب أسيد تزوجت وأنا مملوك،

  ـــــــ
  .١٣/احلجرات ١

من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيهم أبو ذر، وابن مسعود، وحذيفة، فحضرت  فدعوت ناساً
أكذلك؟ قالوا نعم، فقدموين رواه صاحل بإسناده يف : وراءك، فالتفت إىل أصحابه فقال: الصالة، فتقدم أبو ذر فقالوا

  .مسائله
  .لشرف احلر، وكونه من أهل املناصب] واحلر أوىل من العبد[
  .أوىل من املسافر، ألنه رمبا قصر ففات املأمومني بعض الصالة مجاعة] ضرواحلا[
  .أوىل من األعمى، ألنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه] والبصري[
  .وضد املتوضىء املتيمم، ألن الوضوء يرفع احلدث] واملتوضئ أوىل من ضده[
  .ات عليهلالفتئ] وتكره إمامة غري األوىل بال إذنه[
أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمناً كََمْن كَانَ فَاِسقاً ال {: لقوله تعاىل] وال تصح إمامة الفاسق إال يف مجعة، وعيد تعذراً خلف غريه[

ال تؤمن امرأة رجالً، وال أعرايب مهاجراً، وال فاجر مؤمناً، إال : "وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً.  ١} َيْسَتُوونَ
وكان ابن عمر يصلي خلف احلجاح واحلسن واحلسني يصليان وراء مروان " خياف سوطه، وسيفه أن يقهره بسلطان

رواه أبو " الصالة املكتوبة واجبة خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر"وقال صلى اهللا عليه وسلم 
مث روى عن عبيد . وعليه بدعته صل: وقال احلسن. باب إمامة املفتون واملبتدع: وقال البخاري يف صحيحه. داود

  اهللا بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن
  ـــــــ

  .١٨/امل السجدة ١

إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج فقال الصالة أحسن : عفان، وهو حمصور، فقال
  .إساءهتمما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب 

كان يستخلف ابن أم مكتوم، يؤم الناس، وهو "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ] وتصح إمامة األعمى واألصم[



  .وقيس عليه األ صم. رواه أبو داود" أعمى
  .ألنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته] واألقلف[
وال تصح . الكل للخالف ىف صحة إمامتهم والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، ىف. وكثري حلن مل حيل املعىن[

  .إلخالله بفرض الصالة] إمامة العاجز عن شرط أو ركن إال مبثله
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى ] إال اإلمام الراتب مبسجد املرجو زوال علته، فيصلى جالساً، وجيلسون خلفه[

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه، فإذا " قال هبم جالساً فصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا مث
  .متفق عليه ١" صلى جالساً فًصلوا جلوساً أمجعني

  .ألنه األصل، ومل يأمر صلى اهللا عليه وسلم من صلى خلفه قائماً باإلعادة] وتصح قياماً[
ألنه ترك ما ] قداً بطالن صالته أعادوإن ترك اإلمام ركناً، أو شرطاً خمتلفاً فيه مقلداً صحت، ومن صلى خلفه معت[

  .تتوقف عليه صحة صالته
  .لعدم الدليل، ولو قلنا املصيب واحد] وال إنكار يف مسائل االجتهاد[
  .ملا تقدم] وال تصح إمامة املرأة بالرجل[

  ـــــــ
  .ةوما ذكره املؤلف له وجه من العربي" فصلو قعوداً أمجعون"الذي وقعت عليه من ألفاظ احلديث  ١

ال يؤمن الغالم حىت : قال ابن مسعود] وال إمامة املميز بالبالغ يف الفرض، وتصح إمامته يف النفل، ويف الفرض مبثله[
ومل ينقل عن غريمها من الصحابة . ال يؤمن الغالم حىت حيتلم روامها األثرم: جتب عليه احلدود وقال ابن عباس

  .ل يف حق كل منهموأما النفل، وفرض مثله فتصح، ألهنا نف. خالفه
  .ملا تقدم] وال تصح إمامة حمدث، وال جنس يعلم ذلك[
ملا روي عن عمر اًنه صلى بالناس الصبح، مث ] فإن جهل هو واملأموم حىت انقضت صحت صالة املأموم وحده[

هذا عن  خرج إىل اجلرف، فأهراق املاء، فوجد يف ثوبه احتالماً، فأعاد الصالة، ومل يعد الناس وروى األثرم حنو
  .قاله يف الكايف. فكان إمجاعاً. وال يعرف هلم خمالف. عثمان، وعلي

مضت السنة أن : قال الزهري. لعجزه عن ركن الصالة] وهو من ال حيسن الفاحتة إال مبثله: وال تصح إمامة األمى[
  .ال يؤم الناس من ليس معه من القرآن شئ

فإذا جئت فصل معهم، : "لم يف حديث حمجن بن األدرعلقوله صلى اهللا عليه وس] ويصح النفل خلف الفرض[
  .رواه أمحد، وأبو داود" من يتصدق على ذا فيصلًي معه؟"رواه أمحد، ويف حديث أيب سعيد " واجعلها نافلةً

  .متفق عليه. وعنه يصح، حلديث معاذ. متفق عليه" إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فال ختتلفوا عليه"حلديث ] وال عكس[
ذكره اخلالل ألن الصالة واحدة، . رواية واحدة] ملقضية خلف احلاضرة وعكسه حيث تساوتا يف االسموتصح ا[

  .وإمنا اختلف الوقت

  فصل يف مكان وقوف األمام واملأموم
هكذا رأيت رسول اهللا : ألن ابن مسعود صلى بني علقمة، واألسود، وقال] يصح وقوف اإلمام وسط املأمومني[

  .فعل رواه أبو داود صلى اهللا عليه وسلم،
ألنه صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا قام إىل الصالة تقدم، وقام أصحابه خلفه ] والسنة وقوفه متقدماً عليهم[



  .وملسلم، وأيب داود أن جابراً وجباراً وقفا أحدمها عن ميينه، وآخرعن يساره، فأخذ بأيديهما حىت أقامهما خلفه
ألنه صلى اهللا عليه وسلم أدار ابن عباس، وجابراً إىل ميينه، ملا وقفا عن ] ياً لهويقف الرجل الواحد عن ميينه حماذ[

  .يساره رواه مسلم
حلديث وابصة بن معبد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجالً يصلي خلف الصف وحده، ] وال تصح خلفه[

  .فأمره أن يعيد رواه أبو داود
  .ملا تقدم] وال عن يساره مع خلو ميينه[
  .صففت أنا واليتيم وراءه، واملرأة خلفنا، فصلى بنا ركعتني متفق عليه: لقول أنس] وتقف املرأة خلفه[
  .ملا تقدم] وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفرداً فصالته باطلة[

وإال ] وإن أمكن املأموم االقتداء بإمامه، ولو كان بينهما ثالث مائة ذراع، صح إن رأى اإلمام، أو رأى من وراءه[
  .ال تصلني بصالة اإلمام، فإنكن دونه يف حجاب: مل يصح، ألن عائشة قالت لنساء كن يصلني يف حجرهتا

. ألن املسجد كله موضع للجماعة] وإن كان اإلمام، واملأموم ىف املسجد مل تشترط الرؤية، وكفى مساع التكبري[
ماعة، وميكنهم اإلقتداء بسماع التكبري أشبه مل تضر، ألهنم يف موضع اجل: قال أمحد يف املنرب إذا قطع الصف

  .املشاهدة
إال لضرورة كجمعة، وعيد إذا . ملا تقدم عن عائشة] وإن كان بينهما هنر جتري فيه السفن، أو طريق مل تصح[

أرجو أن ال يكون به : روي عن أمحد يف رجل يصلي خارج املسجد يوم اجلمعة وأبوابه مغلقة. اتصلت الصفوف
  .بأس

ألن عمار بن ياسر كان باملدائن، فأقيمت الصالة، فتقدم عمار، فقام على دكان، ] علو االمام عن املأموموكره [
  والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة، فأخذ بيده، فاتبعه عمار حىت أنزله حذيفة، فلما فرغ من صالته، قال له

القوم، فال يقومن يف مكان أرفع من  إذا أم الرجل: "أمل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حذيفة
وال بأس باليسري، ألنه صلى اهللا عليه . رواه أبو داود. فلذلك اتبعتك حني أخذت على يدي: فقال عمار" مقامهم؟

  .وسلم صلى على املنرب، ونزل القهقرى، فسجد يف أصل املنرب، مث عاد احلديث متفق عليه
  .جد بصالة اإلمام رواه الشافعي، ورواه سعيد عن أنسألن أبا هريرة صلى على سطح املس] ال عكسه[

من أكل : "حلديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال] وكره، ملن أكل بصالً، أو فجالً وحنوه حضور املسجد[
  .متفق عليه" الثوم، والبصل، والكراث، فال يقربن مسجدنا، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

  عذر بترك اجلمعة واجلماعةفصل فيمن ي
مروا أبا بكر : وقال. ألنه صلى اهللا عليه وسلم ملا مرض ختلف عن املسجد] يعذر بترك اجلمعة واجلماعة املريض[

  .ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، أو مريض: وقال ابن مسعود. فليصل بالناس متفق عليه
  .معناهألنه يف ] واخلائف حدوث املرض[
رواه أمحد " ال صالة حبضرة طعام، وال وهو يدافع األخبثني: "حلديث عائشة مرفوعاً] واملدافع أحد األخبثني[

  .ومسلم وأبو داود
  ]ومن له ضائع يرجوه، أو خياف ضياع ماله، أو فواته، أو ضرراً فيه[



من مسع النداء فلم مينعه من اتباعه : "حلديث ابن عباس مرفوعاً] أو خياف على مال استؤجر حلفظه كنظارة بستان[
رواه أبو " مل يقبل اهللا منه الصالة اليت صلى -خوف أو مرض : "فما العذر يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا -" عذر
وعلى نفسه من . على املال من سلطان، أو لص، أو خبز، أو طبيخ خياف فساده، وحنوه: واخلوف ثالثة أنواع. داود

نص . وكذا إن خاف موت قريبه. فيعذر يف ذلك كله، لعموم احلديث. وعلى أهله، وعياله .عدو، أو سيل، أو سبع
  عليه

  .ألن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد، وهو يتجمر للجمعة، فأتاه بالعقيق، وترك اجلمعة
يه وسلم حلديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عل] أو أذى مبطر، ووحل، وثلج، وجليد، وريح باردة بليلة مظلمة[

. أنه كان يأمر املنادي فينادي بالصالة صلوا يف رحالكم يف الليلة الباردة، ويف الليلة املطرية يف السفر متفق عليه
  .وروي يف الصحيحني عن ابن عباس يف يوم مطري ويف رواية ملسلم وكان يوم مجعة

عاذ، فلم ينكر عليه صلى اهللا عليه ألن رجالً صلى مع معاذ، مث انفرد فصلى وحده ملا طول م] أو تطويل إمام[
  .وسلم حني أخربه

  باب صالة اهل األعذار

  
  باب صالة أهل األعذار

  " .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"حلديث ] يلزم املريض أن يصلى املكتوبة قائماً ولو مستنداً[
صل قائماً فإن مل : "وسلم لعمران بن حصنيلقوله صلى اهللا عليه ] فإن مل يستطع فقاعداً، فإن مل يستطع فعلى جنبه[

  .رواه اجلماعة، إال مسلماً" تستطع فقاعداً، فإن مل تستطع فعلى جنب
فإن مل يستطع أن يسجد : "حلديث علي مرفوعاً وفيه] واألمين أفضل ويومئ بالركوع، والسجود، وجيعله أخفض[

. يصلي قاعداً صلى على جنبه األمين مستقبل القبلةأومأ إمياًء، وجيعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن مل يستطع أن 
  .رواه الدارقطين" فإن مل يستطع صلى مستلقياً ورجاله ًمما يلى القبلة

أومأ له، واستحضره بقلبه حلديث ] وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضرالفعل بقلبه[
  " .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"
وال ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، حلديث . لقدرته على اال مياء مع النية] وال تسقط ما دام عقله ثابتاً[

  " .إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً"أيب موسى مرفوعاً 

  .يف أثنائها، وقد صلى قاعداً انتقل إليه] ومن قدر على القيام[
  .وقد صلى على جنب] ائهاوالقعود يف أثن[
  .لتعيينه واحلكم يدور مع علته] انتقل إليه[
أل نه يفعل يف كل منهما واجباً، ويترك : قال يف الشرح] ومن قدر على أن يقوم منفرداً، وجيلس يف اجلماعة خري[

  .واجباً
عليه وسلم، انتهى إىل  حلديث يعلى بن أمية أن النيب صلى اهللا] وتصح على الراحلة ممن يتاذى بنحو مطر، ووحل[

فحضرت الصالة، فأمر املؤذن . مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم



العمل : إمياًء، جيعل السجود أخفض من الركوع رواه أمحد، والترمذي، وقال -يعين  -فأذن، مث تقدم، فصلى هبم 
  .ذكره أمحد. هللا عنهعليه عند أهل العلم، وفعله أنس رضي ا

  .اًو يعجز عن الركوب إذا نزل. من عدو، أوسبع وحنوه] أو خياف على نفسه نزوله[
: إذا مل ميكنه اخلروج منه بالركوع والسجود حلديث] وعليه االستقبال، وما يقدر عليه ويومئ من باملاء، والطني[
  " .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"

  فرفصل ىف صالة املسا
وروى . نص عليه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وخلفاءه داوموا عليه. من إمتامها] قصر الصالة الرباعية أفضل[

وال تقصر املغرب، وال الصبح، " إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيتة"أمحد عن ابن عمر مرفوعاً 
  .قاله ابن املنذر. إمجاعاً

أي ليس حراماً، وال مكروهاً، واجباً كان كحج، وجهاد متعينني، أو مسنوناً كزيارة رحم، ] ملن نوى سفراً مباحاً[
  .أو مستوى الطرفني كتجارة

  .وال سائح ال يقصد مكاناً معيناً وحنومها. فال يقصر هائم ال يدري أين يذهب] حملل معني[
  .تقريباً، وهي أربعة برد] يبلغ ستة عشر فرسخاً[
يا أهل مكة ال "حلديث ابن عباس مرفوعاً ] يف زمن معتدل بسري األثقال ودبيب األقدام وهى يومان قاصدان[

وكان ابن عباس، وابن عمر ال يقصران يف أقل . رواه الدارقطين" تقصروا يف أقل من أربعة برد من مكة إىل عسفان
اهللا عليه وسلم، يوماً وليلة ومسى النيب صلى . باب يف كم يقصر الصالة: من أربعة برد وقال البخاري يف صحيحه

  .انتهى. ستة عشر فرسخاً: وكان ابن عباس، وابن عمر يقصران ويفطران يف أربعة برد وهي. سفراً

وألنه صلى اهللا عليه وسلم . ألنه قبل ذلك ال يكون ضارباً يف األرض، وال مسافراً] إذا فارق بيوت قريته العامرة[
  .إمنا كان يقصر إذا ارحتل

  .ألن املعترب نية املسافة ال حقيقتها] من قصر، مث رجع قبل استكمال املسافةوال يعيد [
ألهنا وجبت تامة وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر ] ويلزمه إمتام الصالة إن دخل وقتها وهو ىف احلضر[

  .باملدينة أربعاً، والعصر بذي احلليفة ركعتني
ما بال املسافر يصلي ركعتني حال االنفراد، وأربعاً إذا : عباس سئل نص عليه، ألن ابن] أو صلى خلف من يتم[

  .ائتم مبقيم؟ فقال تلك السنة رواه أمحد
  .قاله يف الكايف. ألن األصل اإلمتام، فإطالق النية ينصرف إليه] أو مل ينو القصر عند اإلحرام[
  .النقطاع السفر املبيح للقصر] أو نوى إقامة مطلقة[
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم اًقام ] عة أيام، أو أقام حلاجة، وظن أن ال تنقضي، إال بعد األربعةأو أكثر من أرب[

مبكة، فصلى هبا إحدى وعشرين صالة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة، فأقام إىل يوم التروية، فصلى الصبح، 
أقمنا مبكة عشراً نقصر الصالة : قال أنس. دذكره اإلمام أمح. فمن اًقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أمت. مث خرج

  .ومعناه ما ذكرنا، ألنه حسب خروجه إىل مىن، وعرفة، وما بعده من العشر



وقيل يقصر لعدم حترمي . ألنه صار عاصياً بتأخريها عمداً بال عذر] أو أخر الصالة بال عذر حىت ضاق وقتها عنها[
  .عقاله يف الفرو. وفاقاً لألئمة الثالثة. السبب

] ويقصر إن أقام حلاجة بال نية اإلقامة فوق أربعة أيام، وال يدري مىت تنقضي أوحبس ظلماً، أو مبطر ولو أقام سنني[
وأقام صلى اهللا عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً . انتهى. أمجعوا على أن املسافر يقصر مامل جيمع إقامة: قال ابن املنذر

  .اًقام هبا تسعة عشر يوماً يصلي ركعتني رواه البخاري وملا فتح مكة. يقصر الصالة رواه أمحد
برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصالة رواه البيهقي بإسناد : وقال أنس اًقام أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .حسن وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصالة، وقد حال الثلج بينه وبني الدخول رواه األثرم

  معفصل يف اجل
نص عليه، حلديث معاذ أن النيب صلى اهللا ] يباح بسفر القصر اجلمع بني الظهر والعصر، والعشاءين بوقت إحدامها[

عليه وسلم كان يف غزوة تبوك، إذا ارحتل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حىت جيمعها إىل العصر يصليهما مجيعاً، وإذا 
رواه أبو . وكان يفعل مثل ذلك يف املغرب، والعشاء. مث سار ارحتل بعد زيغ الشمس صلى الظهر، والعصر مجيعاً،

وسواء كان سائراً، أو نازالً ألهنا رخصة من . متفق عليه. معناه: وعن أنس. حسن غريب: داود، والترمذي، وقال
  .قاله يف الكايف. رخص السفر، فلم يعترب فيها وجود السري كسائر رخصه

لقول ابن عباس مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الظهر، والعصر، ] ويباح ملقيم مريض يلحقه بتركه مشقة[
وقد أمجعنا . واملغرب، والعشاء، باملدينة من غري خوف، وال مطر ويف رواية من غري خوف، وال سفر روامها مسلم

ة باجلمع بني على أن اجلمع ال جيوز لغري عذر، فلم يبق إال املرض، وألنه صلى اهللا عليه وسلم أمر املستحاض
  .واإلستحاضة نوع مرض. الصالتني

  .نص عليه] وملرضع ملشقة كثرة النجاسة[
  .كمن به سلس البول قياساً على االستحاضة] ولعاجز عن الطهارة لكل صالة[
  .وتقدم] ولعذر، أو شغل يبيح ترك اجلمعة واجلماعة[
ريح شديدة باردة، ومطر يبل الثياب، ويوجد وخيتص جبواز مجيع العشاءين، ولو صلى ببيته، ثلج وجليد، ووحل و[

وفعله أبو بكر، . ألنه صلى اهللا عليه وسلم مجع بني املغرب، والعشاء يف ليلة مطرية رواه النجاد بإسناده] معه مشقة
وروى األثرم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه قال إن من السنة، إذا كان يوم مطري، أن جيمع بني . وعمر، وعثمان

ب والعشاء وملالك يف املوطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء يف املطر، مجع معهم املغر
وال جيمع . كذا صنع ابن عمر. جيمع بينهما إذا اختلط الظالم قبل أن يغيب الشفق: وقال أمحد يف اجلمع يف املطر

والثلج، والربد يف ذلك كاملطر، . هذا اختيار أيب بكرو. ما مسعت بذلك: بني الظهر والعصر للمطر، قال أمحد
  والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح اجلمع،

وجيوز اجلمع للمنفرد، ومن كان طريقه إىل املسجد يف ظالل، ومن مقامه يف املسجد، . وهو قول عمر بن عبد العزيز
و ألنه صلى اهللا عليه وسلم مجع يف مطر وليس بني ألن العذر إذا وجد استوى فيه حال املشقة، وعدمها كالسفر، 

  .حجرته واملسجد شئ
  .حلديث معاذ السابق] واألفضل فعل األرفق به من تقدمي اجلمع، أو تأخريه[



  " .إمنا األعمال بالنيات"حلديث ] فإن مجع تقدمياً اشترط لصحة اجلمع نيته عند إحرام األوىل[
ألن معىن اجلمع املقارنة، واملتابعة، وال حيصل مع ] قدر إقامة، ووضوء خفيفوأن ال يفرق بينهما بنحو نافلة بل ب[

  .تفريق أكثر من ذلك
  .ألنه سببه] وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إىل فراغ الثانية[
خصة، ألن تأخريها حرام فينايف الر] وإن مجع تأخرياً اشترط نية اجلمع بوقت األوىل قبل أن يضيق وقتها عنها[

  .وهي التخفيف باملقارنة: ولفوات فائدة اجلمع
ألن العذر هو املبيح للجمع، فإن مل يستمر إىل وقت الثانية زال ] وبقاء العذر إىل دخول وقت الثانية ال غري[

  .كمسافر قدم، ومريض برئ. املقتضي للجمع، فامتنع
ني، أو مبأموم األوىل، وبآخر الثانية، أو خلف من وال يشترط للصحة احتاد اإلمام، واملأموم، فلو صالمها خلف إمام[

  .لعدم املانع من ذلك] مل جيمع، أوإحدامها منفرداً، أو األخرى مجاعة، أو صلى مبن مل جيمع، صح

  فصل ىف صالة اخلوف
 ١اآلية } َباناًفَإِنْ ِخفُْتْم فَرِجَاالً أَْو رُكْ{: لقوله تعاىل] تصح صالة اخلوف إن كان القتال مباحاً حضراً، وسفراً[

  .وصالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمجع الصحابة على فعلها وصالها علي، وأبو موسى، وحذيفة
  .فيقصر يف السفر ويتم يف احلضر] وال تأثري للخوف ىف تغيري عدد ركعات الصالة[
 صلى اهللا عليه وسلم، صحت صالة اخلوف عن النىب: قال أمحد. على حنو ما ورد] بل ىف صفتها، وبعض شروطها[

  .من ستة أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره
وقال ابن عمر فإن كان . لآلية] وإذا اشتد اخلوف صلوا رجاالً، وركباناً للقبلة، وغريها، وال يلزم افتتاحها إليها[

زاد . يها متفق عليهاخلوف أشد من ذلك، صلوا رجاالً قياماً على أقدامهم، وركباناً مستقبلي القبلة، وغري مستقبل
  .ال أرى ابن عمر قال ذلك إال عن النىب صلى اهللا عليه وسلم: البخاري، قال نافع

  .ألهنم لو أمتوا الركوع، والسجود لكانوا هدفاً ألسلحة العدو معرضني أنفسهم للهالك] يومون طاقتهم[
  ـــــــ

  .٢٢٨/البقرة من اآلية ١

أو نار أو غرمي ظامل، أو خوف فوت وقت . رب مباحاً، أو سيل، أو سبعوكذا يف حالة اهلرب من عدو إذا كان اهل[
ملا يف ذلك كله من ] الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه، أوأهله، أو ماله، أو ذب عن ذلك، وعن نفس غريه

بعثين : ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه، لقول عبد اهللا بن أنيس. ونص عليه أمحد يف األسري إذا هرب. الضرر
اذهب فاقتله فرأيته، وقد حضرت صالة العصر، : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إىل خالد بن سفيان اهلذيل، قالر

أومئ إمياء حنوه رواه أمحد، وأبو : إين أخاف أن يكون بيين وبينه ما يؤخر الصالة، فانطلقت وأنا أصلي: فقلت
  .داود

  .لعموم البلوى بذلك] مث بان أمن الطريق مل يعدوإن خاف عدواً إن ختلف عن رفقته فصلى صالة خائف، [
  .ألن احلكم يدور مع علته] ومن خاف أو أمن يف صالته انتقل وبىن[
و ألنه صلى اهللا عليه وسلم . قاله يف املغين. هذا قول أكثر أهل العلم] وال تبطل بطوله. وملصل كر وفر، ملصلحة[

  .ي وهذا عمل كثري، واستدبار للقبلةأمرهم باملشي إىل وجاه العدو، مث يعودون ملا بق



َوال ُجنَاَح َعلَْيكُمْ إِنْ كَانَ بِكُْم أَذىً {: وقوله} َولْيَأُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم{: لقوله تعاىل] وجاز حلاجة محل جنس وال يعيد[
  .أكثر أهل العلم، بل يستحب وال جيب محل السالح يف قول ١} ِمْن َمطَرٍ أَْو كُْنُتْم َمْرَضى أَنْ َتَضُعوا أَسِْلَحَتكُْم

  ـــــــ
  .١٠١/النساء من اآلية ١

  باب صالة اجلمعة
  

  باب صالة اجلمعة

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِديَ ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ {: لقوله تعاىل] جتب على كل ذكر، مسلم، مكلف، حر، ال عذر له[
: خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وروى ابن ماجه عن جابر قال ١اآلية} ِهالُْجُمَعِة فَاَسَعْوا إِلَى ذِكْرِ اللَّ

واعلموا أن اهللا قد افترض عليكم اجلمعة يف يومي هذا، يف شهري هذا، يف عامي هذا، فمن تركها يف حيايت، أو "
وعن " . مشله، وال بارك اهللا يف أمره بعدي، وله إمام عادل، أو جائر استخفافاً هبا، أو جحوداً هبا، فال مجع اهللا له

عبد مملوك، أو امرأة، أو صيب، أًو : اجلمعة حق واجب على كل مسلم، إال أربعة: "طارق بن شهاب مرفوعاً
  .رواه أبو داود" مريض

  .وما دون املسافة فتلزمه بغريه. كسفر معصية] وكذا على كل مسافر ال يباح له القصر[
اجلمعة "لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] ا كان بينهما وبني اجلمعة وقت فعلها فرسخ فأقلوعلى مقيم خارج البلد، إذ[

ومل يكن اعتبار السماع بنفسه، فاعترب مبظنته، واملوضع الذي يسمع منه النداء . رواه أبو داود" على من مسع النداء
  يف الغالب إذا كان املؤذن صيتاً مبوضع عال،

  ـــــــ
  .٩/اجلمعة من اآلية ١

  .قاله يف الكايف. فاعتربناه به. والرياح ساكنة، واألصوات هادئة، والعوارض منتفية فرسخ
ألنه صلى اهللا عليه وسلم سافر هو وأصحابه يف احلج، وغريه، فلم يصل أحد ] وال جتب على من يباح له القصر[

السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان كانوا يقيمون بالري : منهم اجلمعة فيه، مع اجتماع اخللق الكثري وقال إبراهيم
  .رواه سعيد. السنتني ال جيمعون، وال يشرقون

  .ملا تقدم] وال على عبد، ومبعض، وامرأة[
وأمجعوا على أهنن إذا . أمجع كل من حنفظ عنه أن ال مجعة على النساء: قال ابن املنذر] ومن حضرها منهم أجزأته[

  .حضرن، فصلني اجلمعة أن ذلك جبزئ عنهن
ألهنم من غري أهل الوجوب، ] حيسب هو، وال من ليس من أهل البلد من األ ربعني، وال تصح إمامتهم فيهاوال [

  .وإمنا صحت منهم تبعاً
لقول عبد ] الوقت، وهو من أول وقت العيد إىل خروج وقت الظهر: أحدها: وشرط لصحة اجلمعة أربعة شروط[

كانت خطبته، وصالته قبل نصف النهار وشهدهتا مع عمر، اهللا بن سيدان السلمي شهدت اجلمعة مع أيب بكر، ف
زال : مث شهدهتا مع عثمان، فكانت خطبته وصالته إىل أن أقول. انتصف النهار: فكانت خطبته وصالته إىل أن أقول



وكذلك روي عن ابن : النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك، وال أنكره رواه الدارقطين، وأمحد واحتج به، قال
  أهنم صلوا قبل الزوال، فلم ينكر وعن جابر كان رسول. جابر، وسعيد، ومعاويةمسعود، و

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يصلي اجلمعة، مث نذهب إىل مجالنا، فنريح حني تزول الشمس رواه أمحد، ومسلم
يها فيه ىف خروجاً من اخلالف، وألنه الوقت الذي كان صلى اهللا عليه وسلم يصل] وجتب بالزوال، وبعده أفضل[

أكثر أوقاته لقول سلمة بن األكوع كنا جنمع مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذا زالت الشمس، مث نرجع، فنتتبع 
  .وما قبل الزوال وقت للجواز ال للوجوب. الفيء أخرجاه

صب ألن ذلك ال ين. فأما أهل اخليام، وبيوت الشعر فال مجعة هلم] أن تكون بقرية، ولو من قصب: الثاىن[
  .وكانت قبائل العرب حول املدينة، فلم يأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم جبمعة. لإلستيطان

  .وهو قول أكثر أهل العلم، قاله يف املغين] يستوطنها أربعون استيطان إقامة ال يظعنون صيفاً وال شتاء[
  .ملا يأيت] وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء[
: أول من مجع بنا أسعد بن زرارة يف هزم النبيت يف نقيع يقال له: ل كعب بن مالكلقو] حضور أربعني: الثالث[

قال ابن جريج قلت ل عطاء أكان بأمر . أربعون رجالً رواه أبو داود: قلت كم أنتم يومئذ ؟ قال. نقيع اخلضمات
عب بن عمري إىل أهل بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم مص: وقال أمحد. نعم: قال. النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟

وقال جابر مضت السنة أن . املدينة، فلما كان يوم اجلمعة مجع هبم، وكانوا أربعني، وكانت أول مجعة مجعت باملدينة
  .يف كل أربعني، فما فوق مجعة، وأضحى، وفطر رواه الدارقطين

وقياس : وقال يف الكايف. يعهاألن العدد شرط، فاعترب يف مج. نص عليه] فإن نقصوا قبل إمتامها استأنفوا ظهراً[
  .املذهب أهنم إن انفضوا بعد صالة ركعة أمتها مجعة

ومداومته عليهما . ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب خطبتني يقعد بينهما متفق عليه] الرابع تقدم خطبتني[
  .دليل على وجوهبما

إمنا أقرت اجلمعة ركعتني من أجل : عائشةقالت . ألهنما بدل ركعتني] الوقت: من شرط صحتها مخسة أشياء[
  .اخلطبة

  " .إمنا األعمال بالنيات"حلديث ] والنية[
  .ملا تقدم، وألنه ذكر اشترط للصالة، فاشترط له العدد] وحضوراألربعني. وقوعهما حضراً[
  .كعبد، ومسافر. فال تصح خطبة من ال جتب عليه اجلمعة] وأن يكون ممن تصح إمامته فيها[
وقال جابر كان . رواه أبو داود" كل كالم ال يبدأ فيه باحلمد هللا، فهو أجذم: "حلديث] محد اهللا: ا ستةوأركاهن[

  .حيمد اهللا، ويثين عليه مبا هو أهله احلديث: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس
افتقرت إىل ذكر رسوله،  صلى اهللا عليه وسلم، ألن كل عبادة افتقرت إىل ذكر اهللا] والصالة على رسول اهللا[

  .كاألذان
عز وجل لقول جابر بن مسرة كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ آيات، ويذكر الناس ] وقراءة آية من كتاب اهللا[

  .رواه مسلم



  .ألهنا املقصود باخلطبة، فلم جيز اإلخالل هبا] والوصية بتقوى اهللا[
  " .صلوا كما رأيتموين أصلي: "هللا عليه وسلم خالفه، وقالألنه مل ينقل عنه صلى ا] ومواالهتما مع الصالة[
هلم من مساعه كنوم بعضهم، أو غفلته، أو صممه، فإن مل يسمعوا ] واجلهر حبيث يسمع العدد املعترب حيث ال مانع[

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب امحرت : وعن جابر. خلفض صوته، مل تصح لعدم حصول املقصود
  .، وعال صوته احلديث رواه مسلمعيناه

  .قاله يف املغىن. فال تشترط نص عليه، وعنه أهنا من شرائطها] وسنتها الطهارة[
قصرت الصالة : لقول عمر، وعائشة. قياساً، ألن اخلطبتني بدل ركعتني من اجلمعة] وستر العورة، وإزالة النجاسة[

  .بني اخلطبة والصالة، فدل على أنه خيطب متطهراًألجل اخلطبة ومل ينقل أنه صلى اهللا عليه وسلم تطهر 
ألنه، صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا خطب يوم اجلمعة دعا، وأشار بأصبعه، وأمن الناس رواه ] والدعاء للمسلمني[

  .وألن الدعاء هلم مسنون ىف غرياخلطبة، ففيها أوىل. حرب يف مسائله
ال بأس إذا حضر . مام خيطب يوم اجلمعة، ويصلي األمري بالناسقال أمحد يف اإل] وأن يتوالمها مع الصالة واحد[

  .األمري اخلطبة، ألنه ال يشترط اتصاهلا هبا، فلم يشترط أن يتوالمها واحد كصالتني
  .ملا سبق] ورفع الصوت هبما حسب الطاقًة[

لنيب صلى اهللا عليه وسلم، خيطب وقال جابر بن مسرة كان ا.  ١} َوَتَركُوَك قَاِئماً{: لقوله تعاىل] وأن خيطب قائماً[
  .قائماً، مث جيلس، مث يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان خيطب جالساً فقد كذب رواه مسلم

  .ألنه أبلغ يف اإلعالم، وألنه صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب على منربه] على مرتفع[
  .اودأو قوس لفعله صلى اهللا عليه وسلم رواه أبو د] معتمداً على سيف، أو عصا[
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب خطبتني وهو قائم، يفصل بينهما : لقول ابن عمر] وأن جيلس بينهما قليالً[

  .جبلوس متفق عليه
وليست واجبة، ألن مجاعة من الصحابة . ليحصل التمييز بينهما] فإن أىب، أو خطب جالساً، فصل بينهما بسكتة[

  .قاله أمحد. املغرية، وأيب بن كعبمنهم : سردوا اخلطبتني من غري جلوس
إن طول صالة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا : "حلديث عمار مرفوعاً] وسن قصرمها، والثانية أقصر[

  .رواه مسلم" الصالة، وأقصروا اخلطبة
  .كقراءة يف الصالة من مصحف] وال بأس أن خيطب من صحيفة[

  ـــــــ
  .١١/اجلمعة من اآلية ١

  حيرم الكالم واإلمام خيطبفصل 
إذا قلت لصاحبك واإلمام : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] حيرم الكالم واإلمام خيطب، وهو منه حبيث يسمعه[

  .متفق عليه" خيطب أنصت فقد لغوت
  .ألنه ال خطبة إذاً ينصت هلا] ويباح إذا سكت بينهما[
  .ألنه غري واجب، فال جيب اإلنصات له] أو شرع يف دعاء[
ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم وخلفاءه مل يقيموا ] وحترم إقامة اجلمعة، وإقامة العيد يف أكثر من موضع من البلد[



  .إال مجعة واحدة
ألهنا تفعل يف األمصار العظيمة يف جوامع من غري نكري، فصار إمجاعاً، قاله ] إال حلاجة كضيق، وبعد، وخوف فتنة[

  .لكل قوم مسجد جيمعون فيه: قال. إن أهل البصرة ال يسعهم املسجد األكرب: عطاء وقيل ل. يف الكايف، و املغين
  .حلصول االستغناء هبا، فأنيط احلكم هبا] فإن تعددت لغري ذلك فالسابقة باالحرام هي الصحيحة[

وعن أيب  .ومن أحرم باجلمعة يف وقتها، وأدرك مع اإلمام ركعة أمت مجعة رواه البيهقي عن ابن مسعود، وابن عمر
فليضف إليها "رواه األثرم، ورواه ابن ماجه، ولفظه " من أدرك ركعةً من اجلمعة أدرك الصالة: "هريرة مرفوعاً

  .متفق عليه" من أدرك ركعةً من الصالة مع اإلمام فقد أدرك الصالة: "وعنه مرفوعاً" . أخرى

لئال ختالف نيته نية إمامه، مث يبين عليها ظهراً، ينوي مجعة، : وقال أبو إسحاق بن شاقال] وإن أدرك أقل نوى ظهراً[
  .قاله يف الكايف. ألهنما فرض من وقت واحد

  .ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني متفق عليه] واًقل السنة بعدها ركعتان[
رواه اجلماعة " . عاتإذا صلى أحدكم اجلمعة فليصل بعدها أربع رك: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] وأكثرها ست[

  .قاله يف القواعد. ركعتان من فعله، وأربع من أمره: فاجملموع ست ركعات. إال البخاري
  .حلديث أيب سعيد رواه البيهقي] ويسن قراءة سورة الكهف يف يومها[
  .عليه متفق" كان يفعله"نص عليه، ألنه عليه السالم ] آمل السجدة، ويف الثانية هل أتى: وأن يقرأ يف فجرها[
  .لئال يظن الوجوب: قاله أمحد وقال مجاعة. لئال يظن أهنا مفضلة بسجدة] وتكره مداومتة عليهما[

  باب صالة العيدين
  

  باب صالة العيدين

  .ألهنا من شعائر اإلسالم الظاهرة، وألنه صلى اهللا عليه وسلم داوم عليها] وهي فرض كفاية[
  .اجلمعة، قاله يف الكايف ألهنا صالة عيد، فأشبهت] وشروطها كاجلمعة[
شهدت العيد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما : فإهنا يف العيد سنة، لقول عبد اهللا بن السائب] ما عدا اخلطبتني[

رواه أبو " إنا خنطب، فمن أحب أن جيلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب: "قضى الصالة قال
  .ماعهاولو وجبت لوجب حضورها، واست. داود

. حلديث أيب سعيد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم، خيرج يف الفطر، واألضحى إىل املصلى] وتسن يف الصحراء[
  .وكذا اخللفاء بعده. متفق عليه

نص عليه، حلديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ] ويكره التنفل قبلها، وبعدها قبل مفارقة املصلى[
  .عتني، مل يصل قبلهما، وال بعدمها متفق عليهخرج يوم الفطر فصلى رك

ويسن تعجيل . ألنه صلى اهللا عليه وسلم، وخلفاءه، كانوا يصلوهنا بعد ارتفاع الشمس] ووقتها كصالة الضحى[
  األضحى، وتأخري

ملا روى الشافعي مرسالً، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل عمرو بن حزم وهو بنجران، أن عجل . الفطر
  .ضحى، وأخر الفطر، وذكر الناساأل



حلديث أيب عمري بن أنس عن عمومة له من األنصار ] فإن مل يعلم بالعيد إال بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء[
غم علينا هالل شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالوا

األمس فأمرالناس أن يفطروا من يومهم، وأن خيرجوا لعيدهم من الغد رواه اخلمسة، إال وسلم، أهنم رأوا اهلالل ب
وألن العيد يشرع له االجتماع العام، وله وظائف دينية و دنيوية، وآخر . الترمذي، وصححه إسحاق، واخلطايب

  .النهار مظنة الضيق عن ذلك غالباً
  .وانتظار الصالة، فيكثر ثوابهليحصل له الدنو من اإلمام، ] وسن تبكري املأموم[
لقول أيب سعيد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج يوم الفطر، واألضحى ] وتأخر اإلمام إىل وقت الصالة[

: وخيرج ماشياً، وعليه السكينة والوقار، لقول علي رضي اهللا عنه. إىل املصلى، فأول شئ يبدأ به الصالة رواه مسلم
  .العمل على هذا عند أهل العلم: العيد ماشياً حسنه الترمذي وقالإن من السنة أن تأيت 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذا خرج إىل املصلى خالف : حلديث جابر] وإذا ذهب يف طريق يرجع من أخرى[
  .رواه البخاري، ورواه مسلم عن أيب هريرة. الطريق

  .قياساً على العيد] وكذا اجلمعة[
وقد . صالة الفطر، واألضحى ركعتان ركعتان، متام غري قصر على لسان نبيكم: لقول عمر] نوصالة العيد ركعتا[

  .خاب من افترى رواه أمحد
نص عليه، حلديث عائشة ] ويف الثانية قبل القراءة مخساً. يكرب يف األوىل بعد تكبرية اإلحرام، وقبل التعوذ ستاً[

"  سبع تكبريات، ويف الثانية مخس تكبريات، سوى تكبًرييت الركوعالتكبري يف الفطر، و األضحى يف األوىل: "مرفوعاً
واعتددنا بتكبرية اإلحرام، . رواه أمحد، وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حنوه. رواه أبو داود

  .قاله يف الكايف. ألهنا يف حال القيام، ومل نعتد بتكبرية القيام، ألهنا قبله
ألن عمر رضي اهللا عنه كان يرفع يديه مع كل تكبرية يف اجلنازة، ويف العيد وعن زيد ] ريةيرفع يديه مع كل تكب[

: ويف حديث وائل بن حجر أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبري قال أمحد. روامها األثرم. كذلك
  .فأرى أن يدخل فيه هذا كله

اً وسبحان اهللا بكرة وأصيالً، وصلى اهللا على حممد النيب وآله وسلم اهللا أكرب كبرياً، واحلمد هللا كثري: ويقول بينهما[
حيمد اهللا، ويثين عليه، : لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبريات العيد، قال] تسليماً كثرياً

  .واحتج به أمحد. ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم رواه األ ثرم، وحرب
  .االستعاذة للقراءة، فتكون ىف أوهلا ألن] مث يستعيذ[

كان النىب صلى اهللا عليه وسلم، جيهر بالقراءة يف العيدين، : بغري خالف، قاله املوفق، لقول ابن عمر] مث يقرأ جهراً[
  .واالستسقاء رواه الدارقطين

َسبِّحِ اْسَم {يقرأ ىف العيدين لقول مسرة كان صلى اهللا عليه وسلم، ] الفاحتة، مث سبح يف األوىل، والغاشية ىف الثانية[
رواه أمحد وابن ماجه عن ابن عباس، والنعمان بن بشري مرفوعاً  ٢} َهلْ أََتاَك َحِديثُ الْغَاِشيَِة{ ١} رَبَِّك الْأَْعلَى

  .وروي عن عمر، وأنس. مثله
عثمان، يصلون لقول ابن عمر كان النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، و] فإذا سلم خطب خطبتني[

  .العيدين قبل اخلطبة متفق عليه



ملا يف حديث جابر مث قام متوكئاً على بالل، فأمر بتقوى اهللا، وحث على طاعته، ] وأحكامهما كخطبيت اجلمعة[
أهنما كرها الكالم يوم العيد واإلمام : وعن احلسن وابن سريين. ووعظ الناس، وذكرهم إىل آخره رواه مسلم

  .خيطب
: ملا روى سعيد عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال] ن يستفتح األوىل بتسع تكبريات، والثانية بسبعلكن يسن أ[

. يكرباإلمام يوم العيد قبل أن خيطب تسع تكبريات، ويف الثانية سبع تكبريات، ويكثر التكبري بني أضعاف اخلطبة
عاف اخلطبة يكثر التكبري ىف خطبة العيدين رواه ابن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكرب بني أض: لقول سعد املؤذن

  .ماجه
  ـــــــ

  .١/األعلى ١
  .١/الغاشية ٢

سنة ال تبطل الصالة بتركه، قال يف املغين، ] وإن صلى العيد كالنافلة صح، ألن التكبريات الزوائد، والذكر بينهما[
  .ال أعلم فيه خالفاً

  .ملا تقدم] واخلطبتني سنة[
ملا روي عن أنس أنه إذا مل يشهدها مع اإلمام بالبصرة مجع أهله، ] قضاؤها، ولو بعد الزوالوسن ملن فاتته [

  .ومواليه، مث قام عبد اهللا بن عتبة مواله، فصلى هبم ركعتني، يكرب فيهما

  فصل ويسن التكبري املطلق
  .أي الذي مل يقيد بأدبار الصلوات] يسن التكبري املطلق[
 ١} ...َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ َولُِتكَبِّرُوا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم{: لقوله تعاىل] ين إىل فراغ اخلطبةواجلهر به ىف ليليت العيد[

كان ابن عمر يكرب يف العيدين : وعن على رضى اهللا عنه أنه كان يكرب حىت يسمع أهل الطريق وقال اإلمام أمحد
وروى . قاله يف املغين. س فيها أمر، وإمنا أخرب عن إرادته تعاىلولي. وأوجبه داود يف الفطر، لظاهر اآلية. مجيعاً

الدارقطين أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر، ويوم األضحى، جيهر بالتكبري حىت يأيت املصلى، مث يكرب حىت يأيت 
  .اإلمام

خيرجان إىل السوق يف  قال البخاري كان ابن عمر، وأبو هريرة. ولو مل ير هبيمة األنعام] ويف كل عشر ذي احلجة[
  .أيام العشر يكربان، ويكرب الناس بتكبريمها

  ـــــــ
  .١٨٥/البقرة، من اآلية ١

ال يكرب إذا : تذهب إىل فعل ابن عمر: قيل ألمحد] والتكبري املقيد يف األضحى عقب كل فريضة صالها يف مجاعة[
  .يف مجاعة رواه ابن املنذر إمنا التكبري على من صلى: وقال ابن مسعود. نعم: صلى وحده ؟ قال

حلديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، صلى الصبح ] من صالة فجر يوم عرفة إىل عصر آخر أيام التشريق[
قيل ألمحد بأي . ومد التكبري إىل آخر أيام التشريق رواه الدارقطين مبعناه" اهللا أكرب: "يوم عرفة، مث أقبل علينا، فقال

باإلمجاع عن عمر، وعلي، وابن : كبري من صالة الفجر يوم عرفة إىل آخر أيام التشريق ؟ قالشئ تذهب إىل أن الت



  .عباس، وابن مسعود رضى اهللا عنهم
نص عليه، ألن التلبية تنقطع برمى مجرة . إىل عصر آخر أيام التشريق] إال احملرم، فيكرب من صالة ظهر يوم النحر[

ال يكرب النساء أيام : قال سفيان: قيل ألمحد. وكذلك النساء ىف اجلماعة. واملسافر كاملقيم، يف التكبري. العقبة
كان النساء يكربن خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز : وقال البخاري. حسن: التشريق اال يف مجاعة، قال

  .قاله ىف املغىن. واملسبوق يكرب إذا فرغ ىف قول األكثر. يف املسجد، وخيفضن أصواهتن حىت ال يسمعهن الرجال
  .حلديث جابر املتقدم] ويكرب اإلمام مستقبل الناس[
حلديث جابر كان النيب صلى اهللا ] اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واللًه أكرب اهللا أكرب، وهللا احلمد: وصفته شفعاً[

  :يقولعلى مكانكم، و: عليه وسلم، إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول

وقاله علي رضي اهللا عنه، وحكاه . رواه الدارقطين" ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب، وهللا احلمد. اهللا أكرب اهللا أكرب"
  .أختار تكبري ابن مسعود، وذكر مثله: ابن املنذر عن عمر، وقال أمحد

يرويه أهل الشام عن أيب أمامة، وواثلة بن ال بأس به، : نص عليه، قال] تقبل اهللا منا، ومنك: وال بأس بقوله لغريه[
فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر، فهذا هو : وقال الشيخ تقي الدين يف االقتضاء. األسقع

التعريف يف األمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس، وعمرو بن حريث من الصحابة، وطائفة من 
وكرهه طائفة من الكوفيني كإبراهيم النخعى، وأيب . رخص فيه أمحد، وإن كان ال يستحبهالبصريني، واملدنيني، و
فعله ابن عباس بالبصرة، حني كان : ومن رخص فيه قال. هو من البدع: ومن كرهه قال. حنيفة، ومالك، وغريهم

يكون بدعة، لكن ما يزاد  خليفة لعلى عليها، ومل ينكرعليه، وما يفعل يف عهد اخللفاء الراشدين من غري إنكار ال
. انتهى. على ذلك من رفع األصوات ىف املساجد، وأنواع اخلطب، واألشعار الباطلة، مكروه يف هذا اليوم وغريه

  .ويسن االجتهاد يف العمل الصاحل أيام العشر

  باب صالة الكسوف
  

  باب صالة الكسوف

  .مؤكدة لفعله، وأمره صلى اهللا عليه وسلم] وهي سنة[
  .خيطب هلا، حلديث عائشة: وقال الشافعي. ألنه صلى اهللا عليه وسلم، أمر بالصالة دون اخلطبة] خطبةمن غري [
" فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حىت ينجلي: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] ووقتها من ابتداء الكسوف إىل ذهابه[

  .رواه مسلم
  .عد التجلي لفوات حملهاومل ينقل األمر هبا ب. ملا تقدم] وال تقضى إن فاتت[
وهى ركعتان يقرأ يف األوىل جهراً الفاحتة، وسورة طويلة، مث يركع طويالً، مث يرفع، فيسمع، وحيمد، وال يسجد بل [

يقرأ الفاحتة، وسورة طويلة، مث يركع، مث يرفع، مث يسجد سجدتني طويلتني مث يصلي الثانية كاألوىل، مث يتشهد 
  ]ويسلم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف يوم شديد احلر، فصلى بأصحابه، فأطال القيام حىت  كسفت الشمس على عهد
فكانت . جعلوا خيرون، مث ركع فأطال، مث رفع فأطال، مث ركع فأطال، مث سجد سجد تني، مث قام، فصنع حنو ذلك



مس على عهد خسفت الش: وعن عائشة قالت. أربع ركعات، وأربع سجدات رواه أمحد، ومسلم، وأبو داود
  الصالة جامعة، وخرج إىل املسجد: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبعث منادياً فنادى

  .فصف الناس وراءه، وصلى أربع ركعات يف ركعتني، وأربع سجدات متفق عليه
، فال بأس، حلديث جابر أن النىب صلى اهللا عليه وسلم، ملا كسفت الشمس] وإن أتى يف كل ركعة بثالثة ركوعات[

  .رواه أمحد، ومسلم، وأبو داود. صلى ست ركعات بأربع سجدات
فال بأس، حلديث ابن عباس أن النىب صلى اهللا عليه وسلم، صلى يف كسوف مثاين ركعات يف أربع ] أو أربع[

  .سجدات رواه أمحد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي
 صلى اهللا عليه وسلم، فصلى هبم، كسفت الشمس على عهد رسول اهللا: لقول أيب بن كعب] أومخس فال بأس[

فقرأ بسورة من الطول، وركع مخس ركعات وسجدتني، مث قام إىل الثانية، فقرأ بسورة من الطول، وركع مخس 
  .ركعات وسجدتني رواه أبو داود، وعبد اهللا بن أمحد يف املسند

من حديث مسرة، والنعمان بن  ألنه روي من غري وجه بأسانيد حسان] وما بعد األول سنة ال تدرك به الركعة[
  .بشري، وعبد اهللا بن عمرو أنه صلى اهللا عليه وسلم صالها ركعتني، كل ركعة ركوع رواها أمحد، والنسائي

ويؤيده قول قتادة انكسفت . وال تصلى وقت هني، لعموم أحاديث النهي. ملا تقدم] ويصح أن يصليها كالنافلة[
هكذا كانوا يصنعون رواه : دعون قياماً، فسألت عن ذلك عطاء، فقالالشمس بعد العصر وحنن مبكة، فقاموا ي

  .األثرم

  باب صالة االستسقاء

  
  باب صالة اإلستسقاء

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يستسقى، فتوجه إىل القبلة يدعو، : لقول عبد اهللا بن زيد] وهي سنة[
  .يهمتفق عل. وحول رداءه، وصلى ركعتني جهر فيهما بالقراءة

صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم، ركعتني كما يصلي : لقول ابن عباس] ووقتها، وصفتها، وأحكامها كصالة العيد[
وعن جعفر بن حممد عن أبيه أن النىب صلى اهللا عليه وسلم، وأبا بكر وعمر، كانوا . يف العيدين صححه الترمذي

وقرأ ىف األوىل : الشافعي، وعن ابن عباس حنوه، وزاد فيهيصلون صالة اإلستسقاء، يكربون فيها سبعاً ومخساً رواه 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني بدا حاجب الشمس رواه أبو : بسبح، وىف الثانية بالغاشية وقالت عائشة

بال ال تفعل وقت هني : ويف املغىن. أن اخلروج هلا عند زوال الشمس عند مجاعة العلماء: وذكر ابن عبد الرب. داود
  .خالف

ألن املعاصي سبب القحط، ] وإذا أراد اإلمام اخلروج هلا وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة، واخلروج من املظامل[
} َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا وَاتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ{: والتقوى سبب الربكات قال تعاىل

  .١ةاآلي
  ـــــــ

  .٩٥/األعراف من اآلية  ١



  .وال يلبس زينة، ألنه يوم استكانة وخشوع] ويتنظف هلا، وال يتطيب[
خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم، لإلستسقاء متذلالً : لقول ابن عباس] وخيرج متواضعاً متخشعاً متذلالً متضرعاً[

  .صححه الترمذي. متواضعاً متخشعاً متضرعاً
  .ألنه أسرع لإلجابة] ين، والصالح، والشيوخومعه أهل الد[
وال يستحب ألنه مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى ] ويباح خروج األطفال، والعجائز، والبهائم[

الطرباين يف معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السالم، خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى منلة قائمة 
وروى الطحاوي، وأمحد حنوه عن أيب . ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غريكم: ي، فقال ألصحابهرافعة قوائمها تستسق

  .رواه الدارقطين. وذكر حنوه... خرج نيب من األنبياء يستسقي: وعن أىب هريرة مرفوعاً. الصديق الناجي
وية بيزيد بن األسود يدعون ويؤمن الناس على دعائهم، لفعل عمر بالعباس، ومعا: بتقدميهم] والتوسل بالصاحلني[

  .اجلرشي، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى
  .ألنه مل ينقل أنه صلى اهللا عليه وسلم، خطب بأكثر منها] فيصلى، مث خيطب خطبة واحدة[
صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ىف اإلستسقاء، كما صنع : لقول ابن عباس] يفتتحها بالتكبري كخطبة العيد[

  .ىف العيد
  :قال الشعيب] ويكثر فيها اإلستغفار، وقراءة آيات فيها األمر به[

لقد طلبت الغيث مبجاديح : فقال! ما رأيناك استسقيت : فقالوا. خرج عمر يستسقي، فلم يزد على اإلستغفار
 ١اآلية } َماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاراًاْسَتْغِفرُوا رَبَّكُمْ إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً، يُْرِسلِ السَّ{السماء الذي يستنزل به املطر، مث قرأ 

  .رواه سعيد ىف سننه ٢اآلية} اْسَتْغِفرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوُبوا إِلَيِْه{
كان النىب صلى اهللا عليه وسلم، ال يرفع يديه يف : من شدة الرفع، لقول أنس] ويرفع يديه، وظهورمها حنو السماء[

وملسلم أن النيب، استسقى، فأشار . يرفع حىت يرى بياض إبطيه متفق عليه شئ من دعائه إال يف اإلستسقاء، فإنه كان
  .بظهر كفه إىل السماء

  .كالقنوت] ويدعو بدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويؤمن املأموم[
اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما : مث يستقبل القبلة ىف أثناء اخلطبة، فيقول سراً[
ألنه صلى اهللا عليه وسلم حول إىل الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، مث حول ] رتنا، فاستجب لنا كما وعدتناأم

  .متفق عليه. رداءه
نص عليه لإلمام، واملأموم يف قول أكثر أهل ] مث حيول رداءه، فيجعل األمين على األيسر، واأليسرعلى األمين[

مث : قال. نىب صلى اهللا عليه وسلم، حني استسقى أطال الدعاء، وأكثر املسألةرأيت ال: لقول عبد اهللا بن زيد. العلم
  .حتول إىل القبلة، وحول رداءه، فقلبه ظهراً لبطن وحتول الناس معه رواه أمحد

  ـــــــ
  .١١-١٠/نوح من اآلية ١
  .٥٢/هود من اآلية ٢

ال عن أحد من أصحابه أهنم غريوا أرديتهم حني ألنه مل يقل عنه عليه السالم، و] ويتركونه حىت ينزعونه مع ثياهبم[
  .عادوا



استسقي للنيل مبصر : وقال أصبغ" إن اهللا حيب امللحني يف الدعاء"حلديث ] فإن سقوا، وإال عادوا ثانياً، وثالثاً[
  .مخس وعشرين مرة متوالية، وحضره ابن وهب، وابن القا سم، ومجع

أصابنا : حلديث أنس] سال منه، وإخراج رحله، وثيابه ليصيبهاويسن الوقوف يف أول املطر، والوضوء واالغت[
ألنه : "مل صنعت هذا ؟ قال: وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حىت أصابه من املطر، فقلنا

إىل اخرجوا بنا : "وروي أنه عليه السالم، كان يقول إذا سال الوادي. رواه مسلم، وأبو داود" حديث عهد بربه
  " .هذا الذي جعله اهللا طهوراً، فنتطهر به

اللهم حوالينا، وال علينا اللهم على اآلكام والظراب، وبطون األودية "وإن كثر املطر حىت خيف منه سن قول [
  ملا يف الصحيحني من حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال ذلك"] ومنابت الشجر

  .ألهنا تناسب احلال ١اآلية} ال طَاقَةَ لََنا بِِهَربََّنا َوال ُتَحمِّلَْنا َما {
صلى بنا : ملا يف الصحيحني عن زيد بن خالد اجلهين قال] وحيرم بنوء كذا. مطرنا بفضل اهللا ورمحته: وسن قول[

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، صالة الصبح باحلديبية على أثر مساء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على 
  هل تدرون ماذا قال ربكم؟: "فقالالناس، 

  ـــــــ
  .٢٨٦/البقرة من اآلية ١

مطرنا بفضل اهللا ورمحته : أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال: "قال: قال. اهللا ورسوله أعلم: قالوا
ال يف ق" مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلًك كافر يب، مؤمن بالكًوكب: فذلك مؤمن يب كافر بالكًوكب، وأما من قال

  .وإضافة املطر إىل النوء دون اهللا كفر إمجاعاً: الفروع
  .قاله يف الفروع. خالفاً لآلمدي. ألنه ال يقتضي اإلضافة للنوء، فال يكره] ويباح يف نوء كذا[

  كتاب اجلنائز
  

  كتاب اجلنائز

رواه " اذم اللذاتأكثروا من ذكر ه: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] يسن االستعداد للموت، واإلكثارمن ذكره[
  .البخاري

  .ملا روي عن عطاء أنه كرهه] ويكره األنني[
وإذا "ويف احلديث . احلديث متفق عليه" ال يتمنني أحدكم املوت لضر أصابه"حلديث ] ومتين املوت إال خلوف فتنة[

  " .أردت بعبادك فتنةً فاقبضين إليك غري مفتونً
. مرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باتباع اجلنائز، وعيادة املرضىحلديث الرباء أ] وتسن عيادة املريض املسلم[

  .متفق عليه
رواه " لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا: "نص عليه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم] ال إله إال اهللا، مرة: وتلقينه عند موته[

  .أمحد ومسلم
  .فيضجره] ومل يزد[



من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم. ر كالمهفيعيد تلقينه، لتكون آخ] إال أن يتكلم[
  .رواه أبو داود" دخل اجلنة

وعن . وأمر بقراءة الفاحتة. ويقرؤون عند امليت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن: قال أمحد] وقراءة الفاحتة، ويس[
  .رواه أبو داود" اقرؤوا يس على موتاكم: "معقل بن يسار مرفوعاً

وجهوين إىل القبلة واستحبه مالك، وأهل املدينة، : ألن حذيفة قال] وتوجيهه إىل القبلة على جنبه األمين[
  .رواه أبو داود" قبلتكم أحياًء، وأمواتاً: "وقال صلى اهللا عليه وسلم، عن البيت احلرام. واألوزاعي، وأهل الشام

وعلى : "روى البيهقي عن بكر بن عبد اهللا املزين، ولفظهملا . نص عليه] بسم اهللا، وعلى وفاة رسول اهللا: وقول[
  ".ملة رسول اهللا

حلديث عائشة، وابن عباس أن أبا بكر قبل النيب صلى اهللا عليه ] وال بأس بتقبيله، والنظر إليه ولو بعد تكفينه[
ن بن مظعون وهو قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم عثما: وقالت عائشة. وسلم، بعد موته رواه البخاري والنسائي

  .ميت حىت رأيت الدموع تسيل على وجهه رواه أمحد، والترمذي، وصححه

  فصل يف غسل امليت
اغسلوه مباء، وسدر، : "إمجاعاً، لقوله صلى اهللا عليه وسلم، يف الذي وقصته ناقته] وغسل امليت فرض كفاية[

  .متفق عليه" كفنوه يف ثوبيه
  .باقي األغسالك] وشرط ىف املاء الطهورية، واإلباحة[
  .ألهنا شروط يف كل عبادة] اإلسالم، والعقل والتمييز: وىف الغاسل[
  .ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر ال يغسل موتاكم إال املأمونون] واألفضل ثقة عارف بأحكام الغسل[
  ألن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله] واألوىل به وصية العدل[

  .وأوصى أنس أن يغسله حممد بن سريين، ففعلامرأته أمساء بنت عميس، فقدمت بذلك 
ال تربز فخذك، وال : ال نعلم يف ذلك خالفاً، حلديث علي: قال يف املغين] وإذا شرع يف غسله ستر عورته وجوباً[

  .تنظر إىل فخذ حي وال ميت رواه أبو داود
  .ألن النظر إىل العورة حرام، فلمسها أوىل] مث يلف على يده خرقة فينجيه هبا[
  .ألن املقصود بغسله تطهريه حسب اإلمكان] وجيب غسل ما به من جناسة[
  .ملا تقدم] وحيرم مس عورة من بلغ سبع سنني[
ملا روي أن علياً غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبيده خرقة ميسح هبا ] وسن أن ال متس سائر جسده إال خبرقة[

  .ما حتت القميص ذكره املروذي عن أمحد
رواه ابن " لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم، لعائشة] غسل زوجته وأمتهوللرجل أن ي[

  .قاله يف الكايف. وغسل علي فاطمة رضي اهللا عنهما، ومل ينكره منكر فكان إمجاعاً. ماجه
  .قاله القاضي، و أبو اخلطاب وكرهه سعيد، و الزهري] وبنتاً دون سبع[
: حكاه ابن املنذر إمجاعاً، حلديث أيب بكرالسابق، وقالت عائشة] يدها، وابن دون سبعوللمرأة غسل زوجها، وس[

  لواستقبلنا



من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال نساؤه رواه أمحد، وأبو داود وملا مات إبراهيم 
  .ابن النىب صلى اهللا عليه وسلم، غسله النساء

: لقوله صلى اهللا عليه وسلم، للنساء الاليت غسلن ابنته] يما جيب، ويسن كغسل اجلنابةوحكم غسل امليت ف[
  .رواه اجلماعة" ابدأن مبيامنها، ومواضع الوضوء منها"
  .ىف قول األكثر] لكن ال يدخل املاء يف فمه، وأنفه[
إذا أمرتكم : "حلديث. شاقليقوم مقام املضمضة، واالستن] بل يأخذ خرقة مبلولة، فيمسح هبا أسنانه، ومنخريه[

  " .بأمر فأتوا منه مااستطعتم
  .ال يعجبىن أن يغسل واحدة: قال أمحد] ويكره اإلقتصار يف غسله على مرة[

  " .اغسلنها ثالثاً، أو مخساً، أو أكثر من ذلك إن رأينت مباء، وسدر"ولقوله صلى اهللا عليه وسلم، حني توفيت ابنته 
وجب إعادة الغسل إىل سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن مل يستمسك إن مل خيرج منه شئ، فإن خرج [

ال يزاد على سبع خرج منه شئ أو مل خيرج، ولكن يغسل النجاسة، وحيشو : قال أمحد] فبطني حر، مث يغسل احملل
  .خمرجها بالقطن

  .جلنب أحدث بعد غسله، لتكون طهارته كاملة] ويوضأ وجوباً، وال غسل[
  .ملا فيه من احلرج] فينه مل يعد الوضوء، وال الغسلوإن خرج بعد تك[

حلديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمر بدفن . ال يغسل، وال يكفن، وال يصلى عليه] وشهيد املعركة[
  .ومل يغسلوا، ومل يصل عليهم رواه البخاري. شهداء أحد يف دمائهم

من قتل دون دينه فهو : "حلديث سعيد بن زيد مرفوعاً] هواملقتول ظلماً ال يغسل، وال يكفن، وال يصلى علي[
: وعنه. رواه أبو داود، والترمذي، وصححه" شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد

ال نعلم . فأما الشهيد بغري قتل كاملطعون، واملبطون، فيغسل. يغسل ويصلى عليه، ألن ابن الزبري غسل، وصلي عليه
  .قاله يف املغين. خالفاًفيه 

  .ألمره صلى اهللا عليه وسلم، بدفن شهداء أحد بدمائهم] وجيب بقاء دمه عليه[
حلديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم احلديد، واجللود، ] ودفنه يف ثيابه[

ألن صفية أرسلت إىل النيب . إن سلب ثيابه كفن يف غريهاف. وأن يدفنوا يف ثياهبم بدمائهم رواه أبو داود، وابن ماجه
: صلى اهللا عليه وسلم، ثوبني ليكفن محزة فيهما، فكفنه يف أحدمها، وكفن يف اآلخر رجالً آخر قال يعقوب بن شيبة

  .هو صاحل اإلسناد
يغسل، ويصلى عليه  فهو كغريه] وإن محل فأكل، أو شرب، أو نام أو بال أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفاً[

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، غسل سعد بن معاذ، وصلى عليه، وكان شهيداً وصلى املسلمون على عمر، وعلي، 
  .قاله يف املغين. ومها شهيدان

  ألن] أوقتل وعليه ما يوجب الغسل من حنو جنابة فهو كغريه[

إنه مسع : قالوا" ! الراهب؟ إىن رأيت املالئكة تغسله ما بال حنظلة بن: "النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال يوم أحد
وإن سقط من دابته، أوتردى من شاهق، أو وجد ميتاً ال أثر . اهلايعة، فخرج وهو جنب، ومل يغتسل رواه الطيالسى

ادفنوهم : "وتأول أمحد قوله صلى اهللا عليه وسلم. نص عليه، ألنه ليس بقتيل الكفار. به، غسل، وصلي عليه



فعلته أمساء بابنها فإن مل يوجد إال بعض امليت . وإن سقط من امليت شئ غسل، وجعل معه يف أكفانه" مبكلومه
صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى : قال أمحد. غسل، وصلى عليه، إلمجاع الصحابة

طائر يداً مبكة من وقعة اجلمل، عرفت ألقى : وقال الشافعي. أبو عبيدة على رؤوس بالشام روامها عبد اهللا بن أمحد
  .باخلامت، فكانت يد عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة

" والسقط يصلى عليه"نص عليه حلديث املغرية مرفوعاً . يغسل، ويصلى عليه] وسقط ألربعة أشهر، كاملولود حياً[
  .وذكره أمحد، واحتج به" هوالطفل يصلى علي: "رواه أبو داود، والترمذي، وصححه، ولفظه

ال {: ألن يف ذلك تعظيماً له وقد قال تعاىل] وال يغسل مسلم كافراً، ولو ذمياً، وال يصلى عليه، وال يتبع جنازته[
  .١} َتَتَولَّْوا قَْوماً غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم

  من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم] بل يوارى لعدم من يواريه[
  ـــــــ

  .١٣/متحنة من اآليةامل ١

: قلت للنيب، صلى اهللا عليه وسلم، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: وعن علي، رضي اهللا عنه، قال. بدر
  .رواه أبو داود، والنسائي" اذهب فواره"

  فصل يف تكفينه
  .متفق عليه" كفنوه يف ثوبيه"لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] وتكفينه فرض كفاية[
، ومل يزد على ذلك رواه "أشعرهنا إياه: "فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: لقول أم عطية] عهوالواجب ستر مجي[

  .البخاري
  " .وال ختمروا رأسه: "لقوله] سوى رأس احملرم، ووجه احملرمة[
  .ليستره] بثوب ال يصف البشرة[
  .ألنه ال إجحاف به على امليت، وال على ورثته] وجيب أن يكون من ملبوس مثله[
وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن يف ثوبني، كان ميرض فيهما . ألن احلق له، وقد تركه] ما مل يوصى بدونه[

  .رواه البخاري
  .العمل عليه عند أكثر أهل العلم: قال الترمذي] والسنة تكفني الرجل يف ثالث لفائف بيض من قطن[
ليا من اجلانب األيسر على شقه األمين، مث طرفها تبسط على بعضها، ويوضع عليها مستلقياً، مث يرد طرف الع[

كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف ثالث : لقول عائشة] األمين على األيسر، مث الثانية، مث الثالثة كذلك
  .متفق عليه. أثواب بيض سحولية جدد ميانية، ليس فيها قميص وال عمامة، أدرج فيها إدراجاً

كنت : حلديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت] إزار، ومخار، وقميص، ولفافتني: ن قطنواألنثى ىف مخسة أثواب م[
فيمن غسل أم كلثوم، ابنة النىب صلى اهللا عليه وسلم، عند وفاهتا، فكان أول ما أعطانا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .ر رواه أبو داودوسلم، احلقا، مث الدرع، مث اخلمار، مث امللحفة، مث أدرجت بعد ذلك يف الثوب اآلخ
  .واحد ألنه دون الرجل] والصيب يف ثوب واحد[
  .ما مل يرثه غري مكلف] ويباح ىف ثالثة[



  .بال مخار، نص عليه] والصغرية ىف قميص، ولفافتني[
  .ألنه خالف فعل السلف] ويكره التكفني بشعر، وصوف[
  .ولو المرأة، لعدم وروده عن السلف] ومزعفر، ومعصفر[
  .، وألنه ال يليق باحلاللذلك] ومنقوش[
  .ألمره صلى اهللا عليه وسلم، بنزع اجللود عن الشهداء] وحيرم جبلد[
  .لتحرميه على الذكور يف احلياة، ويكره تكفني املرأة باحلرير] وحرير ومذهب[

  فصل يف الصالة عليه
: وقوله يف الغال" اطكمصلوا على أطفالكم فإهنم أفر: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] والصالة عليه فرض كفاية[
ال : صلوا على من قال: "وقوله" إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه: "وقوله" صلوا على صاحبكم"

  .واألمر للوجوب" إله إال اهللا
  .ألهنا صالة ليس من شرطها اجلماعة، فلم يشترط هلا العدد] وتسقط مبكلف، ولو أنثى[
ألهنا من الصلوات، ] ليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسةالنية، والتك: وشروطها مثانية[

  .فأشبهت سائرهن
  .فال تصح على جنازة حممولة، أو من وراء جدار] وحضور امليت، إن كان بالبلد[
ال َو{: وال يصلى على كافر لقوله تعاىل. ملا تقدم] وإسالم املصلى، واملصلى عليه، وطهارهتما ولو بتراب لعذر[

  . ١} ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم مَاَت أََبداً
  .ألهنا صالة وجب القيام فيها، كالظهر] القيام يف فرضها: وأركاهنا سبعة[
  .ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كرب على النجاشي أربعاً متفق عليه] والتكبريات األربع[

  ـــــــ
  .٨٥/التوبة ١

وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن " ال صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن": لعموم حديث] وقراءة الفاحتة[
  .ألنه من السنة، أو من متام السنة رواه البخاري: وقال

  .ملا يأيت] والصالة على حممد صلى اهللا عليه وسلم[
  .واه أبو داودر" إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] والدعاء للميت[
  " .وحتليلها التسليم"لعموم حديث ] والسالم[
  .ملا يأيت] والترتيب[
أن ينوي، مث يكرب، ويقرأ الفاحتة، مث يكرب، : وصفتها. لكن ال يتعني كون الدعاء يف الثالثة، بل جيوز بعد الرابعة[

يكرب، ويقف بعدها قليالً، اللهم ارمحه، مث : مث يكرب، ويدعو للميت بنحو ١ويصلي على حممد، كفي التشهد
إن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام، مث يقرأ بفاحتة : "ملا روي أنه صلى اهللا عليه وسلم، قال] ويسلم

الكتاب بعد التكبرية األوىل، ويقرأ يف نفسه، مث يصلي على الًنيب صلى اهللا عليه وسلم، وخيلص الدعاء للجنازة يف 
السنة أن يفعل : رواه الشافعي يف مسنده، واألثرم، وزاد" قرأ يف شئ منه، مث يسلم سراً يف نفسهالًتكبريتني، وال ي

وروى اجلوزجاين عن زيد بن أرقم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان يكرب . من وراء اإلمام مثل ما يفعل إمامهم



  .كنت أحسب هذه الوقفة ليكرب آخر الصفوف :على اجلنازة أربعاً، مث يقول ما شاء اهللا، مث ينصرف قال اجلوزجاين
  ـــــــ

بذلك ال جيوز أن  –كما يقرر ابن هشام  –مشكل ألن احلرف يف ال يكون امساً مطلقاً " كفي: "إن قول املؤلف ١
فقد تكون امسية غري أن الشواهد الواردة على امسيتها بعيدة عن هذا ] الكاف[وأما . يدخل عليه حرف جر آخر

  .أملالتركيب، فت

  .عن ستة من الصحابة، وليس فيه اختالف إال عن إبراهيم: قال اإلمام أمحد. عن ميينه] وجتزئ واحدة[
ملا روى اخلالل، وحرب، عن على، رضي اهللا عنه أنه صلى على زيد بن امللفق، فسلم ] ولو مل يقل ورمحة اهللا[

  .السالم عليكم. واحدة عن ميينه
ومن يشك يف الصالة على : قال أمحد. قليل كيوم، ويومني] نه إىل شهر وشئوجيوز أن يصلى على امليت من دف[

أكثر ما مسعت أن النيب صلى اهللا : القرب؟ يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، من ستة وجوه كلها حسان وقال
  .عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر

لى حاله بعد ذلك، ويصلى على الغائب بالنية لصالته عليه نص عليه، ألنه ال يتحقق بقاؤه ع] وحيرم بعد ذلك[
إذا : يؤيده قول اإلمام أمحد. وال يصلى كل يوم على غائب، ألنه مل ينقل: قال يف االختيارات. السالم على النجاشي

  .مات رجل صاحل صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي

  فصل يف محله ودفنه
أكرمه بعد دفنه وألن يف تركهما هتكاً : قال ابن عباس ١} ثُمَّ أََماَتُه فَأَقَْبرَُه{ :لقوله تعاىل] ومحله ودفنه فرض كفاية[

  .حلرمتها، وأذى للناس هبا
  ـــــــ

  .٢١/عبس ١

  .ألن فاعلها ال خيتص بكونه من أهل القربة ١] لكن يسقط احلمل والدفن والتكفني بالكافر[
  .بادةألهنا ع] ويكره اًخذ األجر على ذلك، وعلى الغسل[
لقول ابن عمر رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبا بكر ميشون أمام اجلنازة رواه ] وسن كون املاشى أمام اجلنازة[

  .أبو داود
صححه " الراكب خلف اجلنازة واملاشي حيث شاء منها: "حلديث املغرية بن شعبة مرفوعاً] والراكب خلفها[

  .الترمذي
  .الصالةكاإلمام يف ] والقرب منها أفضل[
  .قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قعد رواه مسلم: لقول علي] ويكره القيام هلا[
  .رواه أبو داود" ال تتبع اجلنازة بصوت، وال نار: "حلديث] ورفع الصوت معها، ولو بالذكر والقرآن[
" فروا، وأوسعوا، وأعمقوااح: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف قتلى أحد] وسن أن يعمق القرب، ويوسع بال حد[

رواه أمحد، " أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلني: "وقوله للحافر. رواه أبو داود، والترمذي، وصححه
  .يعمق إىل الصدر، ألن احلسن، وابن سريين كانا يستحبان ذلك: قال أمحد. وأبو داود



  .ألنه حصل به املقصود] ويكفي ما مينع، السباع، والرائحة[
  كآجر تفاؤالً أن] وكره إدخال اخلشب وما مسته نار[

  ـــــــ
  .هذه اجلملة كانت غري واضحة يف األصل وصححت من خمطوطات املنت ١

  .كانوا يستحبون اللنب، ويكرهون اخلشب، واآلجر: وقال إبراهيم النخعي. ال ميس امليت نار
ابن عباس أنه كره أن يلقى حتت امليت يف القرب نص عليه، ملا روي عن ] ووضع فراش حتته، وجعل خمدة حتت رأسه[

  .شئ ذكره الترمذي، وعن أيب موسى ال جتعلوا بيين، وبني األرض شيئاً
  .حسن غريب: رواه أمحد، والترمذي وقال"] بسم اهللا، وعلى ملة رسول اهللا: "وسن قول مدخله القرب[
وألنه طريقة املسلمني " قبلتكم أحياء، وأمواتاً: "كعبةلقوله صلى اهللا عليه وسلم، يف ال] وجيب أن يستقبل به القبلة[

  .بنقل اخللف عن السلف
  .ألنه يشبه النائم، وهذه سنته] ويسن على جنبه األمين[
  " .كان يدفن كل ميت يف قرب"ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ] وحيرم دفن غريه عليه أو معه[
كثر القتلى يوم أحد، كان جيمع بني الرجلني يف القرب الواحد، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ] إال لضرورة[

  .ويسأل أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فيقدمه ىف اللحد حديث صحيح
. رواه ابن ماجه. فحثى عليه من قبل رأسه ثالثاً: حلديث أيب هريرة قال فيه] وسن حثو التراب عليه ثالثاً، مث يهال[

  .ربيعة، وزاد وهو قائموللدارقطين معناه من حديث عامر بن 
رواه أبو بكر عبد العزيز يف الشايف، ويؤيده حديث . حلديث أيب أمامة فيه] واستحب األكثر تلقينه بعد الدفن[
  لقنوا موتاكم ال إله"

وكان أبو املغرية يروي فيه عن أيب بكر بن : قال. ما رأيت أحداً يفعله إال أهل الشام: وسئل أمحد عنه، فقال" إال اهللا
الكراهة، واالستحباب، واإلباحة وهو : األقوال فيه ثالثة: ويف اإلختيارات. يب مرمي عن أشياخهم أهنم كانوا يفعلونهأ

  .أعدهلا
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، رش على قرب ابنه إبراهيم ماء، ووضع عليه حصباء رواه ] يسن رش القرب باملاء[

  .الشافعي
  .رواه الشافعي. النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع قربه عن األرض قدر شرب حلديث جابر أن] ورفعه قدر شرب[
لقول جابر هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب، وأن يبىن عليه، ] ويكره تزويقه، وجتصيصه، وتبخريه[

  .وأن يقعد عليه رواه مسلم، زاد الترمذي وأن يكتب عليها
  .ه، ألنه من البدع، وقد روي أن ابتداء عبادة األصنام تعظيم األمواتوالصحيح حترمي] وتقبيله، والطواف به[
  " .ال تؤذه: "ملا روى أمحد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، رأى رجالً قد اتكأ على قرب، فقال] واإلتكاء إليه[
  .ألنه غري الئق باحلال] واملبيت والضحك عنده، واحلديث يف أًمر الدنيا[
: فإن كان البناء مشرفاً وجب هدمه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم، لعلي. ملا تقدم] لوس، والبناءوالكتابة عليه، واجل[
  .رواه مسلم" ال تدع متثاالً إال طمسته وال قرباً مشرفاً إال سويته"



ه بينا أنا أماشي رسول اهللا صلى اهللا علي: حلديث بشري بن اخلصاصية قال] واملشي بالنعل، إال خلوف شوك، وحنوه[
فنظر الرجل، فلما عرف  ١" يا صاحب السبتيتني اًلق سبتيتيك: "وسلم، إذا رجل ميشي يف القبور عليه نعالن، فقال
  .إسناده جيد: قال أمحد. رواه أبو داود. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خلعهما، فرمى هبما

لعن رسول اهللا صلى اهللا : ور لقول ابن عباسوكذا بناء املساجد على القب] وحيرم إسراج املقابر، والدفن باملساجد[
  .عليه وسلم، زائرات القبور، واملتخذين عليها املساجد، والسرج رواه أبو داود، والنسائي

  .ما مل يأذن مالكه] ويف ملك الغري، وينبش[
ابعون، ومن ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع ومل تزل الصحابة والت] والدفن بالصحراء أفضل[

  .بعدهم، يقربون يف الصحارى
: ألنه هتك حرمة متيقنة إلبقاء حياة متومهة، واحتج أمحد حبديث عائًشة مرفوعاً] وإن ماتت احلامل حرم شق بطنها[
  ".يف اإلمث: "رواه أبو داود، ورواه ابن ماجه عن أم سلمة، وزاد" كسر عظم امليت ككسر عظم احلي"
بأن كان يتحرك حركة قوية، وانفتحت املخارج، وله ستة أشهر فأكثر، وال ] حياته وأخرج من النساء من ترجى[

  .يشق بطنها، ملا تقدم
  ـــــــ

والتعال السبتية من السبت وهو احللق ألن شعرها قد حلق عنها، " يا صاحب السبتيتني ألقهما"الرواية الصحيحة  ١
  .واملراد هبا جلود البقر وكل جلد مدبوغ

  .احلمل حلرمته] تدفن حىت ميوت فإن تعذر مل[
  .لتيقن حياته بعد أن كانت متومهة] وإن خرج بعضه حياً شق الباقى[

  فصل يف التعزية وزيارة القبور
ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة إال كساه اهللا عز وجل من : "حلديث عمرو بن حزم مرفوعاً] تسن تعزية املسلم[

رواه ابن ماجه، والترمذي، " من عزى مصاباً فله مثل أجره: "عود مرفوعاًوعن ابن مس. رواه ابن ماجه" حلل اجلنة
  .غريب: وقال

  .إال إذا كان غائباً فال بأس بتعزيته إذا حضر: قال اجملد. بلياليهن ألهنا مدة اإلحداد املطلق] إىل ثالثة أيام[
لمصاب، وميته، وروى حرب عن ألن الغرض الدعاء ل] أعظم اهللا أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر مليتك: فيقال له[

  " .آجرك اهللا وأعظم لك األجر"عزى النيب صلى اهللا عليه وسلم، رجالً على ولده فقال : زرارة بن أيب أوىف قال
  .رد به اإلمام أمحد رمحه اهللا] استجاب اهللا دعاءك، ورمحنا اهللا وإياك: ويقول هو[
ولكن . إن اهللا ال يعذب بدمع العني، وال حبزن القلب"لم لقوله صلى اهللا عليه وس] وال بأس بالبكاء على امليت[

  .متفق عليه" ويرحم –وأشار إىل لسانه  -يعذب هبذا 
  .إنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياماً كثرية: قال اجملد. وأخبار النهي حممولة على بكاء معه ندب، أو نياحة

َوال {: لقوله تعاىل] وهي رفع الصوت بذلك برنة: لنياحةوهو البكاء مع تعداد حماسن امليت، وا: وحيرم الندب[
أخذ علينا النيب صلى اهللا عليه : هو النوح، فسماه معصية، وقالت أم عطية: قال أمحد ١} َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف

  .ستمعةويف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، لعن النائحة وامل. وسلم، يف البيعة أن ال ننوح متفق عليه



ليس منا : "حلديث ابن مسعود مرفوعاً] وحيرم شق الثوب، ولطم اخلد، والصراخ، ونًتف الشعر، ونشره، وحلقه[
وعن أىب موسى أن النىب صلى اهللا عليه وسلم، برئ من " من ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية

  .، واحلالقة، والشاقة متفق عليهما٢الصالقة
كنت هنيتكم عن : "نص عليه، وحكاه النووي إمجاعاً لقوله صلى اهللا عليه وسلم] لقبور للرجالوتسن زيارة ا[

وهذا التعليل يرجح أن " فإهنا تذكر اآلخرة"وللترمذي . رواه مسلم" زيارة القبور، فزوروها، فإهنا تذكركم املوت
ال تشد الرحال إال إىل : "ث الصحيحبال سفر لعدم نقله، وللحدي. األمرلإلستحباب، وإن كان وارداً بعد احلظر

  " .ثالثة مساجد
  ألن النهي املنسوخ حيتمل أنه خاص بالرجال،] وتكره للنساء[

  ـــــــ
  .١٢/املمتحنة من اآلية ١
ليس منا من رفع : أي" ليس منا من صلق أو حلق"ويف احلديث . الصوت الشديد: الصلق، كما يف اللسان ٢

  .شعرهصوته عند املصيبة وال من حلق 

رواه " لعن اهللا زوارات القبور: "فدار بني احلظر واإلباحة، فأقل أحواله الكراهة، ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعاً
فلما زال التحرمي بالنسخ بقيت الكراهة، وألن املرأة قليلة الصرب، فال يؤمن هتيج حزهنا : قال يف الكايف. أهل السنن

ال يكره لعموم قوله : وعنه. انتهى. ما ال حيل هلا فعله، خبالف الرجلبرؤية قبور األحبة، فيحملها على فعل 
  .وألن عائشة زارت قرب أخيها عبد الرمحن رضي اهللا عنهما رواه األثرم" فزوروها"
  .ألهنا مل خترج لذلك] وإن اجتازت املرأة بقرب ىف طريقها، فسلمت عليه، ودعت له فحسن[
السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اهللا بكم لالحقون، ويرحم اهللا : ولوسن ملن زار القبور أو مر هبا أن يق[

اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم، واغفرلنا . نسأل اهللا لنا ولكم العافية. املستقدمني منكم، واملستأخرين
وقوله إن شاء اهللا للتربك، أو يف  .لألخبار الواردة بذلك عن أيب هريرة، وبريدة، وغريمها رواها أمحد، ومسلم] وهلم

  .املوت على اإلسالم، أو يف الدفن عندهم
  .وما مبعناه" أفشوا السالم"حلديث ] وابتداء السالم على احلي سنة[
 ١} دُّوهَاوَإِذَا حُيِّيُتمْ بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُر{: فإن كان واحداً تعني عليه لقوله تعاىل] ورده فرض كفاية[

رواه أبو " جيزئ عن اجلماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، وجيزئ عن اجللوس أن يرد أحدهم: "وعن علي مرفوعاً
  .داود

  ـــــــ
  .٨٥/النساء من اآلية ١

إذا عطس أحدكم، فحمد : "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] وتشميت العاطس إذا محد فرض كفاية، ورده فرض عني[
احلمد هللا على كل : إذا عطس أحدكم فليقل: "وعنه أيضاً" يرمحك اهللا: مسلم مسعه أن يقول لهاهللا، فحق على كل 

  .رواه أبو داود" يهديكم اهللا ويصلح بالكم: يرمحك اهللا، ويقول هو: حال، وليقل أخوه، أو صاحبه
  .قاله أمحد] ويعرف امليت زائره يوم اجلمعة قبل طلوع الشمس[

األحاديث، واآلثار تدل على أن الزائر مىت جاء : وقال ابن القيم. وهذا الوقت آكد يعرفه كل وقت،: ويف الغنية



  .انتهى. وهذا عام يف حق الشهداء، وغريهم، وأنه ال توقيت يف ذلك. علم به املزور، ومسع كالمه وأنس به
يت بأحوال أهله، وأصحابه استفاضت اآلثار مبعرفة امل: قال الشيخ تقي الدين] ويتأذى باملنكر عنده، وينتفع باخلري[

يف الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت اآلثار بأنه يرى أيضاً، وبأنه يدري مبا فعل عنده، ويسر مبا كان حسناً، 
  .انتهى. ويتأمل مبا كان قبيحاً

  كتاب الزكاة
  
  

  كتاب الزكاة

شهادة أن ال :  اإلسالم على مخسبىن: "وهي أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .متفق عليه" إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت

ألهنا من فروع اإلسالم، حلديث ] اإلسالم، فال جتب علىالكافر، ولو مرتداً: أحدها. شرط وجوهبا مخسة أشياء[
شهادة أن ال إله إال اهللا، فإن هم أطاعوك لذلك : ل الكتاب، فليكن أول ماتدعوهم إليهإنك تأيت قوماً من أه"معاذ 

فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوًك لذلك فأعلمهم أن اهللا قد افترض 
  .متفق عليه" عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم

يف قول األكثر، فإن ملكه سيده ماالً، وقلنا ال ميلك فزكاته على سيده، وهو ] ال جتب على الرقيقاحلرية، ف: الثاين[
. وهذا قول ابن عمر، وجابر، ومالك: قال ابن املنذر. ال زكاة على واحد منهما: وعنه. و إسحاق. مذهب سفيان
  .قاله يف الشرح

ليس يف مال املكاتب زكاة : "وعن جابر مرفوعاً. ال أبا ثورال نعلم أحداً خالف فيه إ: قال يف الشرح] ولو مكاتباً[
  .رواه الدارقطين" حىت يعتق

  .من املال جبزئه احلر لتمام ملكه عليه] لكن جتب على البعض بقدر ملكه[
ملا يأيت وجتب فيما زاد على النصاب باحلساب إال ىف ] ملك النصاب تقريباً يف األمثان، وحتديداً يف غريها: الثالث[

  .روي ذلك عن علي، وابن عمر، وال يعرف هلما خمالف من الصحابة. السائمة
  .بغري خالف علمناه: قال يف الشرح] امللك التام، فال زكاة على السيد يف دين الكتابة: الرابع[
  .من الربح] وال يف حصة املضارب[
وقال عثمان، . ال علي والثوريومن له دين على ملئ زكاه إذا قبضه ملا مضى، وبه ق. نص عليه] قبل القسمة[

ليس يف : وعن عائشة. عليه إخراج الزكاة يف احلال، وإن مل يقبضه: وابن عمر، والشافعي، و إسحاق، وأبو عبيد
ويف الدين على غري امللئ، واجملحود، واملغصوب، . يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة: الدين زكاة وعن ابن املسيب
جتب فيه، وهو قول إسحاق، وأهل العراق، ألنه خارج عن يده، وتصرفه أشبه دين ال : والضائع روايتان، إحدامها

إن كان : يزكيه إذا قبضه ملا مضى، وهو قول الثوري، وأيب عبيد، لقول علي يف الدين املظنون: والثانية. الكتابة
ه إذا قبضه لعام واحد، يزكي: وعن مالك. صادقاً فليزكه إذا قبضه، ملا مضى وعن ابن عباس حنوه روامها أبو عبيد

  .قاله يف الشرح



ويف حديث ابن عبد العزيز كتب إىل ميمون بن مهران يف مظامل كانت يف بيت املال أن يردها على أرباهبا، ويأخذ 
  منها

الغائب الذي ال يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإمنا أخذ منه : املال الضمار. زكاة عامها، فإهنا كانت ماالً ضماراً
. عام واحد، ألن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنني املاضية وهو يف بيت املالزكاة 

  .رواه مالك يف املوطأ مبعناه
ال زكاة يف مال حىت حيول عليه : "حلديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال] متام احلول: اخلامس[

  .د، وابن ماجهرواه الترمذي، وأبو داو" احلول
  .صححه يف تصحيح الفروع، ألنه يسري. وحنوه] وال يضر لو نقص نصف يوم[
رواه " ابتغوا يف أموال اليتامى كيال تأكله الزكاة: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وجتب يف مال الصغري واجملنون[

  .وروي موقوفاً على عمر. الترمذي
ويف عروض . م، ويف اخلارج من األرض وىف العسل، ويف األمثانيف سائمة هبيمة األنعا: وهي يف مخسة أشياء[

  .ملا يأيت مفصالً] التجارة
هذا : يف األموال الباطنة رواية واحدة، ألن عثمان قال مبحضر من الصحابة] ومينع وجوهبا دين ينقص النصاب[

ويف . ومل ينكر فكان إمجاعاً. شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حىت خترجوا زكاة أموالكم رواه أبو عبيد
ال مينع، وهو قول مالك، والشافعي، قاله يف : والثانية. مينع، وهو قول إسحاق: األموال الظاهرة روايتان، إحدامها

  .الشرح

  " .فدين اهللا أحق بالوفاء"حلديث : نص عليه، ولو مل يوص هبا] ومن مات، وعليه زكاة أخذت من تركته[

  باب زكاة السائمة
  

  كاة السائمةباب ز

  .ليس يف العوامل زكاة: قال أمحد] أن تتخذ للدر، والنسل، والتسمني، ال للعمل: إحداها. جتب فيها بثالثة شروط[
يف كل إبل : "حلديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً] املباح أكثر احلول -اًي ترعى  -أن تسوم : الثاين[

ويف الغنم يف : "ويف حديث الصديق مرفوعاً. د، وأبو داود، والنسائيرواه أمح" سائمة يف كل أربعني ابنة لبون
إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعني شاةً شاةً : "ويف آخر. احلديث" سائمتها، إذا كانت أربعني ففيها شاة

  .فقيد بالسوم" واحدةً فليس فيها شئ إال أن يشاء رهبا
س، وفيها شاة، مث يف كال مخس شاة إىل مخسة وعشرين، فتجب بنت أن تبلغ نصاباً فأقل نصاب اإلبل مخ: الثالث[

  .إمجاعاً يف ذلك كله] خماض وهي ما مت هلا سنة
ويف إحدى وستني جذعة  -هلا ثالث سنني  -ويف ست وأربعني حقة  -هلا سنتان  -ويف ست وثالثني، بنت لبون [
هذا كله جممع . إىل مائة وعشرين] عني حقتانويف ست وسبعني ابنتا لبون، ويف إحدى وتس -هلا أربع سنني  -
  .قاله يف الشرح. عليه



ويف مائة وإحدى وعشرين ثالث بنات لبون إىل مائة وثالثني، فيستقر ىف كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني [
  حلديث أنس] حقة

الصدقة اليت فرضها  هذه فريضة. بسم اهللا الرمحن الرحيم: أن أبا بكر الصديق كتب له حني وجهه إىل البحرين
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املسلمني اليت أمر اهللا هبا رسوله، فمن سئلها من املسلمني على وجهها فليعطها، 

ومن سئل فوقها فال يعط يف أربع وعشرين من اإلبل، فما دوهنا من الغنم يف كل مخس شاة، فإذا بلغت مخساً 
خماض، فإن مل تكن بنت خماض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثالثني إىل  وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت

مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعني ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستني إىل 
إحدى وتسعني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعني إىل تسعني ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت 

عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون، ويف كل 
  .رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي، والبخاري، وقطعه يف مواضع. مخسني حقة

  فصل يف زكاة البقر
هلا سنتان  -ويف أربعني مسنة  -وهو ما له سنة  -وفيها تبيع . وأقل نصاب البقر، أهلية كانت، أو وحشية ثالثون[
لقول معاذ بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ] وىف ستني تبيعان، مث ىف كل ثالثني تبيع، ويف كل أربعني مسنة -

  .رواه أمحد. أصدق أهل اليمن فأمرين أن آخذ من البقر من كل ثالثني تبيعاً، ومن كل أربعني مسنة احلديث

  زكاة الغنم فصل يف
يذكروهنا ، وال تعلم ، ولعلها : قال بعضهم . وهي غري الظباء] وأقل نصاب الغنم ، أهلية كانت ، أو وحشية[

  .توجد يف بعض األمكنة
: لقول سعر بن ديسم أتاين رجالن على بعري ، فقاال ] هلا ستة أشهر: هلا سنة ، جذعة ضأن : وفيها شاة . أربعون [

عناق جذعة ، : فأي شئ تأخذان ؟ قاال : قلت . صلى اهللا عليه وسلم ، لتؤدي صدقة غنمك  إنا رسوال رسول اهللا
  .كذلك يف الزكاة . وألن هذا السن هو اجملزئ يف األضحية . أو ثنية رواه أبو داود 

تاب ملا روى أنس يف ك] ،مث يف كل مائة شاة. ويف مائتني وواحدة ثالث شياه. شاتان : ويف مائة وإحدى وعشرين[
ويف سائمة الغنم إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففيها شاتان : الصدقات 

، فإذا زادت على مائتني إىل ثالث ، ففيها ثالث شياه ، فإذا زادت على ثالمثائة ، ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت 
  .حدة فليس فيها صدقة، إال أن يشاء رهبا رواه أمحد، وأبو داودسائمة الرجل ناقصةً من أربعني شاةً ، شاةً وا

  فصل يف اخللطة
وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة يف نصاب ماشية هلم مجيع احلول، واشتركا ىف املبيت، واملسرح، واحمللب، [

وال احتاد الفحل إن اختلف  وال تشترط نية اخللطة، وال احتاد املشرب، والراعى،. والفحل، واملرعى زكيا كالواحد
وال جيمع بني متفرق، وال يفرق بني "ملا روى أنس يف كتاب الصدقات ] كالبقر، واجلاموس، والضأن، واملعز: النوع

  .رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي" جمتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بالسوية
  .إنصافاً] ختلطا بأربعني شاة لكل واحد عشرون، فيلزمهما شاةوقد تفيد اخللطة تغليظاً كاثنني ا[
أثالثاً، ومع عدم اخللطة يلزمهم ] وختفيفاً كثالثة اختلطوا مبائة وعشرين شاة، لكل واحد أربعون، فيلزمهم شاة[



  .ثالث، كل واحدة شاة
وال خيتلف املذهب يف سائر . ملاشيةنص عليه، ألن اخلرب ال ميكن محله على غري ا. وال خلطته] وال أثر لتفرقة املال[

  .قاله يف الكايف. األموال أن يضم مال الواحد بعضه إىل بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت، لعدم تأثري اخللطة فيها
ما مل يكن املال سائمة، فإن كانت سائمة مبحلني بينهما مسافة قصر، فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه مبحال [

ل أربعون، فعليه شياه بعدد احملال، وال شئ عليه إن مل جيتمع له يف كل حمل أربعون ما مل يكن متباعدة يف كل حم
  " .ال يفرق بني جمتمع، وال جيمع بني متفرق خشية الصدقة: "لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم] خلطة

  باب زكاة اخلارج من األرض
  

  باب زكاة اخلارج من األرض

  .حكاه ابن املنذر، وابن عبد الرب. ة، والشعري، والتمر والزبيبأمجعوا على وجوهبا يف احلنط
جتب يف كل مكيل مدخر من احلب، كالقمح، والشعري، والذرة، واحلمص، والعدس، والباقالء، والكرسنة، [

الَِّذيَن َيا أَيَُّها {: لقوله تعاىل ١] والسمسم، والدخن، والكراويا، والكزبرة، وبزر القطن، والكتان، والبطيخ، وحنوه
فيما سقت : "وقوله صلى اهللا عليه وسلم ٢} آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيَِّباِت َما كََسبُْتْم َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُْم ِمَن الْأَْرضِ

ويدل على اعتبار . رواه البخاري" السماء، والعيون، أو كان عشرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر
  .متفق عليه" ما دون مخسة أوسق صدقةليس في"الكيل حديث 

ال زكاة يف حب، وال : "وحديث. ملا تقدم] كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق، والسماق: ومن الثمر[
دل على وجوب الزكاة يف احلب، والثمر، وانتفائها عن غريمها، قاله يف . رواه مسلم" مثر حىت يبلغ مخسة أوسق

  .الكايف
. لعدم هذه األوصاف فيها] عنب، وزيتون، وجوز، وتني، ومشمش، وتوت، ونبق، وزعرور، ورمانوال زكاة يف [

  وقد روى موسى
  ـــــــ

  .ويف أصول املنت، واألرز، واملقصود من البطيخ هو بزره ١
  .٢٦٧/البقرة من اآلية  ٢

م بإسناده عن سفيان بن عبد وروى األ ثر. ابن طلحة أن معاذاً مل يأخذ من اخلضروات صدقة وله عن عائشة معناه
أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك، والرمان ما هو  -وكان عامالً له على الطائف  -اهللا الثقفي أنه كتب إىل عمر

أكثر غلة من الكروم أضعافاً، فكتب يستأمر يف العشر، فكتب إليه عمر أن ليس عليه عشر، هي من العضاه كلها، 
  .وخاخل: فليس عليها عشر والفرسك

أن يبلغ نصاباً، وقدره بعد تصفية احلب، وجفاف الثمر مخسة أوسق، وهي : األول. وإمنا جتب فيما جتب بشرطني[
  .إمجاعاً، لنص اخلرب، رواه أمحد، وابن ماجه. ألن الوسق ستون صاعاً] ثالمثائة صاع

حلديث ] ومخسون، وسبع رطلألف وستمائة، وبالقدسي مائتان وسبعة : سته وربع، وبالرطل العراقي: وباألرادب[
  .رواه اجلماعة" ليس فيما دون مخسة أوسق صد قة: "أيب سعيد مرفوعاً



ألنه ] أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوهبا، فوقت الوجوب يف احلب إذا اشتد، وىف الثمر إذا بدا صالحها: الثاىن[
عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان وعن . قاله يف الكايف. حينئذ يقصد لألكل واالقتيات به، فأشبه اليابس

فال زكاة . يبعث عبد اهللا بن رواحة إىل يهود، فيخرص عليهم النخل حني يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود
هو مبنزلة املباحات : قال أمحد. نص عليه. فيما يلقطه اللقاط من السنبل، وما يأخذه أجرة حبصاده، أو يوهب له

  .ليس فيه صدقة

  فيما يسقي بكلفة او بدوهنا:صلف

فيما سقت : "حلديث ابن عمر مرفوعاً] وجيب فيما يسقى بال كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر[
فيما : "وللنسائي، وأيب داود، وابن ماجه. رواه أمحد، والبخاري" السماء العشر، وفيما سقي بالًنضح نصف العشر

  " .و كان بعالً العشر، وفيما سقي بالسًواين، والنضح نصف العشرسقت السماء، واألهنار، والعيون، أ
ملا روى الدارقطين عن عتاب بن أسيد أن النيب صلى اهللا عليه ] وجيب إخراج زكاة احلب مصفى، والثمر يابساً[

  .باقي عليهماوسلم، أمره أن خيرص العنب زبيباً كما خيرص التمر وال يسمى زبيباً، ومتراً حقيقة إال اليابس، وقيس ال
  .ملا تقدم] فلوا خالف، وأخرج رطبها مل جيزئه، ووقع نفالً[
ملا ] وسن لإلمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صالحها، ويكفى واحد وشرط كونه مسلماً أميناً خبرياً[

قاله . أهل العلموممن يرى اخلرص عمر، وسهل بن أيب حثمة، والقاسم بن حممد، ومالك، والشافعي، وأكثر . تقدم
  .يف الشرح

  .لعمله يف ماله عمالً مأذوناً فيه] وأجرته على رب الثمرة[
  ]وجيب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة املال الظاهر[

  .لفعله صلى اهللا عليه وسلم

  العشر يف غلتها، واخلراج يف رقبتها،] وجيتمع العشر، واخلراج يف األرض اخلراجية[
وما جال عنها أهلها خوفاً منا، وما صوحلوا ] نوة، ومل تقسم بني الغامنني كمصر، والشام، والعراقوهي ما فتحت ع[

  .على أهنا لنا، ونقرها معهم باخلراج
نص عليه، ألنه يقتضي اإلقتصار عليه يف متلك ما زاد، وغرم ما ] وتضمني أموال العشر واألرض اخلراجية باطل[

: وسئل أمحد يف رواية حرب عن تفسري حديث ابن عمر. وحكم األمانة نقص، وهذا مناف ملوضوع العمالة،
وعن ابن . أي يف حكمه يف البطالن: فسماه ربا. هو أن يستقبل القرية، وفيها العلوج، والنخل: القباالت ربا قال

  .أال وهي القباالت، أال وهي الذل، والصغار: إياكم والربا: عباس
نص عليه، حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ] ستون رطالً عراقيةويف العسل العشر، ونصابه مائة و[

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يؤخذ يف زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها رواه أبو 
ال : ؟ قال قلت ذلك على أهنم يطوعون: أخذ عمر منهم الزكاة، قال األثرم: قال أمحد. عبيد، واألثرم، وابن ماجه

وروى اجلوزجاين عن عمر أن ناساً سألوه فقالوا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقطع لنا وادياً . بل أخذ منهم
إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقاً محيناها : فقال عمر. باليمن فيه خاليا من حنل، وإنا جند ناساً يسرقوهنا



  .ستة عشر رطالً عراقية: لكم والفرق
  ]وهو الكنز، ولو قليالً اخلمس، وال مينع وجوبه الدين: ويف الركاز[

نص عليه، ملا روى أبو عبيد . يصرف مصرف الفئ. رواه اجلماعة" ويف الركاز اخلمس: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً
منها مائيت  بإسناده عن الشعيب أن رجالً وجد ألف دينار مدفونة خارج املدينة، فأتى هبا عمر بن اخلطاب، فأخذ

: دينار، ودفع إىل الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم املائتني بني من حضره من املسلمني إىل أن فضل منها فضلة، فقال
خذ هذه الدنانري فهي لك فلو كان اخلمس زكاة خلص به أهل : أين صاحب الدنانري ؟ فقام إليه، فقال عمر

  .١الزكاة
  ـــــــ

  .يؤخذ الركاز كله من الذمي لبيت املال: واختار ابن حامد. مجاعة جزم اخلرقي أنه زكاة، وتبعه ١

  باب زكاة األمثان
  

  باب زكاة األمثان

أنه كان يأخذ من كل عشرين : "حلديث عائشة، وابن عمر مرفوعاً] وهى الذهب، والفضة، وفيها ربع العشر[
  .متفق عليه" ربع العشر ١ةويف الرق: "ويف حديث أنس مرفوعاً. رواه ابن ماجه" مثقاالً نصف مثقال

: حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً] عشرون مثقاالً: إذا بلغت نصاباً فنصاب الذهب باملثاقيل[
  .رواه أبو عبيد" ليس يف أقل من عشرين مثقاالً من الذهب، وال يف أقل من مائيت درهم صدقة"
  .بالدينار الذي زنته درهم، ومثن درهم] وتسع دينار. وبالدنانري مخسة وعشرون، وسبعا دينار[
" ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة: "ولقوله صلى اهللا عليه وسلم. ملا تقدم] ونصاب الفضة مائتا درهم[

  .رواه أمحد، ومسلم عن جابر، واألوقية أربعون درمهاً
  .الدراهم سبعة مثاقيلعشرة ] والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب، واملثقال درهم وثالثة أسباع درهم[
  .ألن زكاهتما ومقاصدمها متفقة] ويضم الذهب إىل الفضة ىف تكميل النصاب وخيرج من أيهما شاء[

  ـــــــ
  .الدارهم املضروبة: الرقة ١

قال . رواه الطرباين" ليس يف احللي زكاة: "حلديث جابر مرفوعاً] وال زكاة يف حلي مباح معد الستعمال أو إعارة[
زكاته إعارته، وهم أنس . ليس يف احللي زكاة: مخسة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، يقولون: داإلمام أمح

إجياب الزكاة يف : ليس يصح يف هذا الباب شئ يعين: وقال الترمذي. وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأمساء أختها
  .احللي

  .حملرمة كالعدمكآنية الذهب، والفضة، ألن الصناعة ا] وجتب يف احللى احملرم[
ألن سقوط الزكاة فيما اختذ الستعمال، أو إعارة لصرفه ] وكذا ىف املباح املعد للكرى أوالنفقة إذا بلغ نصاباً وزناً[

  .عن جهة النماء، فبقي ما عداه على األصل
  .عن وزنه، ألنه أحظ للفقراء] وخيرج عن قيمته إن زادت[



  فصل يف التحلي بالذهب والفضة
ألنه سرف، وجتب إزالته كسائر املنكرات، وجتب زكاته إن بلغ نصاباً، إال ] املسجد بذهب، أو فضة وحترم حتلية[

وملا ويل عمر بن . إذا استهلك، فلم جيتمع منه شئ، فال جتب إزالته لعدم الفائدة فيها، وال زكاته، ألن ماليته ذهبت
  .إنه ال جيتمع منه شئ، فتركه: الذهب فقيل لهعبد العزيز اخلالفة أراد مجع ما يف مسجد دمشق مما موه به من 

  .اختذ خامتاً من ورق متفق عليه: ألنه صلى اهللا عليه وسلم] ويباح للذكر من الفضة اخلامت، ولو زاد على مثقال[

. احملفوظ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان يتختم يف يساره: قال الدارقطين وغريه] وجعله خبنصر يسار أفضل[
ويف البخاري من حديث أنس كان فصه منه وملسلم . د يف رواية األثرم، وغريه حديث التختم باليمىنوضعف أمح

  .كان فصه حبشياً
قال أنس كانت قبيعة سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فضة رواه ] وتباح قبيعة السيف فقط، ولو من ذهب[

بن حنيف كان يف سيفه مسمار من ذهب ذكرمها وألن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان . األثرم
  .أمحد

  .وهي ما يشد به الوسط، ألن الصحابة اختذوا املناطق حمالة بالفضة] وحلية املنطقة[
: واخلوذة. الدرع: واجلوشن -قياساً على املنطقة، ملساواهتا معىن، فوجب أن تساويها حكماً ] واجلوشن، واخلوذة[

كأنف ألمره صلى اهللا عليه وسلم، عرفجة بن أسعد، ملا قطع أنفه يوم الكالب، أن وما دعت إليه ضرورة  -البيضة 
روى األثرم عن موسى بن طلحة، وأيب مجرة . وكذا ربط األسنان. يتخذ أنفاً من ذهب رواه أبو داود، واحلاكم

  .م بالذهبالضبعي، وثابت البناين، وإمساعيل بن زيد بن ثابت، واملغرية بن عبد اهللا أهنم شدوا أسناهن
  .وحنوها فتحرم كاآلنية] ال الركاب، واللجام، والدواة[
أحل احلرير، والذهب إلناث "لعموم حديث ] ويباح للنساء ما جرت عادهتن بلبسه، ولو زاد على ألف مثقال[

  .ولعدم ورود الشرع بتحديده" أميت

  .١لعدم النهي عنه] وللرجل واملرأة التحلي باجلوهر، والياقوت والزبرجد[
أكره خامت احلديد، ألنه حلية أهل : ونقل مهنا عن أمحد. نص عليه] وكره ختتمهما باحلديد، والنحاس، والرصاص[

  .النار
وذكره ابن اجلوزي يف . ال يثبت يف هذا شئ: قال العقيلي" ختتموا بالعقيق فإنه مبارك"حلديث ] ويستحب بالعقيق[

  .املوضوعات
  ـــــــ

وعندها ذلك حمرماً ملعون فاعله بلسان رسول اهللا صلى اهللا . ه الرجال بالنساء والعكسهذا إذا مل يكن فيه تشب ١
  .عليه وآله وسلم

  باب زكاة العروض
  

  باب زكاة العروض



. حكاه ابن املنذر إمجاعاً. فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصاباً] وهي ما يعد للبيع، والشراء ألجل الربح[
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن خنرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود وعن مسرة بن جندب أمرنا

وأوله من حني بلوغ القيمة نصاباً باألحظ للمساكني من ذهب، أو فضة، فإن بلغت . فتقوم إذا حال احلول عليها[
، ١ما يل إال جعاب: أد زكاة مالك، فقال: احتج أمحد بقول عمر حلماس] القيمة نصاباً وجب ربع العشر، وإال فال

  .قومها، وأد زكاهتا رواه أمحد، وسعيد وأبو عبيد، وغريهم، وهو مشهور: وأدم، فقال
  .ألهنا معدة للبيع، والشراء ألجل الربح] وكذا أموال الصيارف[
  .كالعدمألن وجودها ] وال مبا فيه صناعة حمرمة، فيقوم عارياً عنها. وال عربة بقيمة آنية الذهب، والفضة بل بوزهنا[
حىت حيول عليه احلول ] ومن عنده عرض للتجارة، أو ورثه فنواه للقنية، مث نواه للتجارة مل يصر عرضاً مبجرد النية[

لقوله . على نية التجارة، ألن القنية هي األصل، فال ينتقل عنها إال بالنية، ويعترب وجودها يف مجيع احلول كالنصاب
  .اه أبو داودرو" مما نعده للبيع: "يف حديث مسرة
  ـــــــ

  .كنانة النشاب، واجلمع جعاب: اجلعبة بفتح اجليم ١

  .ألن األصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة، فقد رده إىل األصل، فيكفي فيه جمرد النية] غري حلي اللبس[
لقوله ] لتصفيةوما استخرج من املعادن، ففيه مبجرد إخراجه، ربع العشر إذا بلغت القيمة نصاباً بعد السبك، وا[

وروى اجلوزجاين بإسناده عن بالل بن احلارث املزين أن رسول اهللا صلى  ١} َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُْم ِمَن الْأَْرضِ{: تعاىل
اهللا عليه وسلم، أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر ألهنا زكاة يف األمثان، فأشبهت زكاة سائر 

  .ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. قاله يف الكايف. األمثان
  ـــــــ

  .٢٦٧/البقرة من اآلية ١

  باب زكاة الفطر
  

  باب زكاة الفطر

  .نص عليه] جتب بأول ليلة العيد، فمن مات، أو أعسر يف الغروب فال زكاة عليه[
رمضان وذلك فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، زكاة الفطر من : لقول ابن عمر] وبعده تستقر يف ذمته[

  .يكون بغروب الشمس ليلة العيد، ألنه أول زمن يقع فيه الفطر من مجيع رمضان
أمجعوا على أهنا فرض، حلديث ابن عمر فرض رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن املنذر] وهي واجبة على كل مسلم[

ر والذكر واألنثى والصغري عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري، على العبد واحل
  .والكبري من املسلمني رواه اجلماعة

ألن النققة أهم، فيجب البداءة هبا، لقوله صلى اهللا عليه ] جيد ما يفضل عن قوته، وقوت عياله يوم العيد وليلته[
  .رواه الترمذي" وابدأ مبن تعول: "ويف لفظ. رواه مسلم" ابدأ بنفسك: "وسلم

  .ألن هذه حوائج أصلية حيتاج إليها كالنفقة] وخادم، ودابة، وثياب بذلة وكتب علم بعدما حيتاج من مسكن،[



أمر رسول اهللا صلى : كزوجة وعبد وولد، لعموم حديث ابن عمر] وتلزمه عن نفسه، وعن من ميونه من املسلمني[
  .دارقطينرواه ال. اهللا عليه وسلم، بصدقة الفطر عن الصغري، والكبري، واحلر، والعبد ممن متونون

  " .ابدأ بنفسك، مث مبن تعول: "حلديث] فإن مل جيد جلميعهم بدأ بنفسه[
  .لوجوب نفقتها مع اإليسار، واإلعسار، ألهنا على سبيل املعاوضة] فزوجته[
  .لوجوب نفقته مع اإلعسار، خبالف نفقة األقارب، ألهنا صلة] فرقيقه[
مث : قال" . أمك: "مث من؟ قال: قال" . أمك: "من أبر؟ قال: للقوله صلى اهللا عليه وسلم، لألعرايب حني قا] فأمه[

  " .أباك: "من؟ قال
  " .أنت ومالك ألبيك"ملا سبق وحديث ] فأبيه[
  .لقربه، ووجوب نففته يف اجلملة] فولده[
  .ألنه أوىل من غريه كاملرياث] فأقرب يف املرياث[
" أدوا صدقة الفطر عمن متونون: "حديثنص عليه، لعموم ] وجتب على من تربع مبؤنة شخص شهر رمضان[

ال تلزمه يف قول األكثر، : وروى أبو بكر عن علي، رضي اهللا عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه
  .واختاره أبو اخلطاب، وصححه يف املغين، و الشرح، ومحل نص أمحد على االستحباب

  .ص عليهملعدم دخوله يف املنصو] ال على من استأجر أجرياً بطعامه[
كل من حنفظ عنه ال يوجبها عن اجلنني، : قال ابن املنذر. لفعل عثمان رضي اهللا عنه وال جتب] وتسن عن اجلنني[

  .وجتب على اليتيم

وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوهبا . ال نعلم أحداً خالف فيه إال حممد بن احلسن. وخيرج عنه وليه من ماله
  .قاله يف الشرح. عليه

  راجهافصل يف اخ
وأمر هبا أن : ملا يف املتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعاً ويف آخره] واألفضل إخراجها يوم العيد قبل الصالة[

من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد : "تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة ويف حديث ابن عباس
قَْد أَفْلََح َمْن َتزَكَّى، {: سيب، وعمر بن عبد العزيز يف قوله تعاىلوقال سعيد بن امل" الصالة فهي صدقة من الصدقات

  .هو زكاة الفطر ١} َوذَكََر اْسَم َربِِّه فَصَلَّى
رواه سعيد " أغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم: "خروجاً من اخلالف، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم] وتكره بعدها[

  .صل اإلغناء هلم يف اليوم كلهفإذا أخرها بعد الصالة مل حي. بن منصور
ألنه تأخري للحق الواجب عن وقته وكان عليه الصالة والسالم، يقسمها ] وحيرم تأخريها عن يوم العيد مع القدرة[

  .بني مستحقيها بعد الصالة فدل على أن األمر بتقدميها على الصالة لإلستحباب
  .قاله يف الكايف. وقته كالدينمن أخرها ألنه حق مايل وجب، فال يسقط بفوات ] ويقضيها[
وهذا إشارة إىل . كانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو يومني رواه البخاري: لقول ابن عمر] وجتزئ قبل العيد بيومني[

  مجيعهم



  ـــــــ
  .١٤/األعلى ١

  .فيكون إمجاعاً، وألن ذلك ال خيل باملقصود، إذ الظاهر بقاؤها، أو بعضها إىل يوم العيد
كنا خنرج زكاة الفطر : حلديث أيب سعيد] كل شخص صاع متر، أو زبيب، أو بر، أو شعري، أو أقط والواجب عن[

إذا كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعري، أو صاعاً من متر، أو صاعاً من 
  .زبيب، أو صاعاً من أقط متفق عليه

نص عليه، واحتج على إجزائه بزيادة تفرد هبا ابن عيينة من ] ن وزن احلبوجيزئ دقيق الرب، والشعري إذا كا[
قال . بل هو فيه رواه الدارقطين: إن أحداً ال يذكره فيه، قال: حديث أيب سعيد أو صاعاً من دقيق قيل البن عيينة

  .بل هو أوىل باإلجزاء، ألنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه: اجملد
ألنه أشبه باملخصوص عليه، فكان ] م مقامه من حب يقتات، كذرة، ودخن، وباقالءوخيرج مع عدم ذلك ما يقو[

  .أوىل
  .نص عليه، وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، و ابن املنذر] وجيوز أن يعطي اجلماعة فطرهتم لواحد[
  .ال نعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح] وأن يعطي الواحد فطرته جلماعة[
  .سواء كانت يف املواشي، أواملعشرات، ملخالفته النصوص] الزكاة مطلقاً وال جيزئ إخراج القيمة يف[
ال تشتره، وال تعد يف " حلديث عمر] وحيرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، ولو اشتراها من غري من أخذها[

  .متفق عليه" صدقتك، وإن أعطاكة بدرهم، فإن العائد يف صدقته كالعائد يف قيئه

  باب إخراج الزكاة
  
  اب إخراج الزكاةب

  . ١} َوآتَُوا الزَّكَاةَ{ألن األمر املطلق يقتضي الفورية ومنه ] جيب إخراجها فوراً، كالنذر والكفارة[
  .نص عليه وقيده مجاعة بزمن يسري] وله تأخريها لزمن احلاجة[
  .ألهنا على القريب صدقة وصلة، واجلار يف معناه] ولقريب وجار[
ألهنا مواساة، فال يكلفها من غريه، فإن أخرجها من ] ولو قدر أن خيرجها من غريه ولتعذرإخراجها من النصاب،[

  .غريه جاز
  .لتكذيبه هللا، ولرسوله، وإمجاع األمة، يستتاب، فإن تاب، وإال قتل] ومن جحد وجوهبا عاملاً، كفر ولو أخرجها[
  .الرتكابه حمرماً] ومن منعها خبالً، وهتاوناً أخذ منه وعزر[
ألهنا عبادة، وحق هللا ] إخراجها، أو بقاء احلول، أو نقص النصاب، أو زوال امللك، صدق بال ميني ومن ادعى[

  .تعاىل، فال حيلف عليها كالصالة
نص عليه، ألنه حق تدخله النيابة، فقام الويل فيه مقام املوىل عليه، ] ويلزم أن خيرج عن الصغري، واجملنون وليهما[

  .كنفقة وغرامة
  .لتنتفي عنه التهمة] ويسن إظهارها[



  وقال. ليتيقن وصوهلا إىل مستحقها] وأن يفرقها رهبا بنفسه[
  ـــــــ

  .٢٧٧/البقرة من اآلية ١

فمن كان عليه دين فليقضه، مث يزكي بقية ماله وأمرعلي رضي اهللا عنه، . هذا شهر زكاتكم: عثمان رضي اهللا عنه
  .واجد الركاز أن يتصدق خبمسه

إذا أعطيتم الزكاة فال : "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] للهًم اجعلها مغنماً، وال جتعلها مغرماًا: ويقول عند دفعها[
  .رواه ابن ماجه" تنسوا ثواهبا أن تقولوا اللهم اجعلها مغنماً، وال جتعلها مغرماً

ذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ ُخ{: لقوله تعاىل] آجرك اهللا فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهوراً: ويقول اآلخذ[
قال عبد اهللا بن أيب أوىف كان النيب صلى اهللا عليه . ادع هلم: أي ١} َصَدقَةً تُطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم

اللهم صل على آل أيب أوىف : وسلم، إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال اللهم صل على آل فالن، فأتاه أيب بصدقته، فقال
  .ق عليهمتف

  ـــــــ
  .١٠٤/التوبة من اآلية ١

  فصل ويشترط إلخراجها نية من مكلف
] ويشترط إلخراجها نية من مكلف، وله تقدميها بيسري، واألفضل قرهنا بالدفع، فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة[

  " .إمنا األعمال بالنيات"حلديث 
ألن الصدقة تكون نفالً، فال تنصرف إىل الفرض إال ] وال جيزئ إن نوى صدقة مطلقة، ولو تصدق جبميع ماله[

  .بالتعيني، وكما لو صلى صالة مطلقة

  .اكتفاء بنية الزكاة، ألهنا ال تكون إال فرضاً] وال جتب نية الفرضية[
قاله . فإن كان له نصابان، فأخرج الفرض عن أحدمها بعينه أجزأه، ألن التعيني ال يضر] وال تعيني املال املزكى عنه[

  .يف الكايف
ألن الفرض متعلق باملوكل، وتأخر األداء عن ] وإن وكل يف إخراجها مسلماً أجزأته نية املوكل مع قرب اإلخراج[

  .النية بزمن يسري جائز
واألفضل جعل زكاة كل مال يف . [لئال خيلو الدفع إىل املستحق عن نية مقارنة، أو مقاربة] وإال نوى الوكيل أيضاً[

فأعلمهم أن اهللا قد افترض عليهم صدقة، "ملا يف حديث معاذ ] رم نقلها إىل مسافة قصر، وجتزئفقراء بلده، وحي
وألن عمر أنكر على معاذ ملا بعث إليه بثلث الصدقة، مث بشطرها، مث هبا، " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

  .بو عبيدوأجابه معاذ بأنه مل يبعث إليه شيئاً، وهو جيد أحداً يأخذه منه رواه أ
ملا روى أبو عبيد يف األموال عن على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، تعجل من ] ويصح تعجيل الزكاة حلولني فقط[

  .العباس صدقة سنتني ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها
. ى احللفكالكفارة عل. لنقص النصاب الذي هو سببها فال جيوز تقدميها عليه] وإذا كمل النصاب ألمنه للحولني[



  .بغري خالف نعلمه: قال يف املغين
  .النقطاع الوجوب، وال رجوع له إال فيما بيد الساعي عند تلف النصاب] فإن تلف النصاب، أونقص وقع نفالً[

  باب أهل الزكاة
  

  باب أهل الزكاة

ا، فجزأها مثانية إن اهللا مل يرض حبكم نيب وال غضريه يف الصدقات حىت حكم هو فيه"وحديث  ١لآلية] وهم مثانية[
فال جيوز صرفها لغريهم، كبناء مساجد، وتكفني . رواه أبو داود" فإن كنت من تلك األجزاء، أعطيتك: أجزاء

  .النعلم فيه خالفاً إال ما روي عن أنس، واحلسن: قال يف الشرح. موتى، ووقف مصاحف
  .ن اهللا بدأ به، وإمنا يبدأ باألهم، فاألهمفهو أشد حاجة من املسكني، أل] وهو من مل جيد نصف كفايته: الفقري - ١[
 ٢} أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت لَِمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الَْبحْرِ{: لقول تعاىل] وهو من جيد نصفها، أو أكثرها: املسكني - ٢[

للهم أحيين مسكيناً، ا: "فأخرب أن هلم سفينة يعملون هبا، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال
فدل على أن الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما . رواه الترمذي" وأمتين مسكيناً واحشرين يف زمرة املساكني

  .يتم به كفايته
  لدخوهلم] كجايب، وحافظ، وكاتب، وقاسم: العامل عليها - ٣[

  ـــــــ
َوالَْمَساِكنيِ َوالَْعاِمِلَني َعلَْيَها وَالُْمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّقَابِ وَالَْغارِمِنيَ  إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء{: ، ونصها٦٠/التوبة ١

  .} َوِفي َسبِيلِ اللَِّه وَاْبنِ السَّبِيلِ فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم
  .٨٠/الكهف من اآلية ٢

  .وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم، يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم} َهاوَالَْعاِمِلَني َعلَْي{: يف قوله تعاىل
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ] وهو السيد املطاع يف عشريته ممن يرجى إسالمه أو خيشى شره: املؤلف - ٤[

علي وهو باليمن  بعث: أعطى صفوان بن أمية يوم حنني قبل إسالمه ترغيباً له يف اإلسالم وعن أيب سعيد قال
األقرع بن حابس احلنظلي، وعيينة بن بدر : بذهيبة، فقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بني أربعة نفر

الفزاري، وعلقمة بن عالثة العامري، مث أحد بين كالب، وزيد اخلري الطائي، مث أحد بين نبهان، فغضبت قريش، 
  .متفق عليه" .  إمنا فعلت ذلك أتألفهمإين: "فقال! تعطي صناديد جند وتدعنا؟: وقالوا

  .وإمنا الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة: قال أبو عبيد
هم قوم كانوا يأتون رسول اهللا صلى اهللا عليه : لقول ابن عباس يف املؤلفة قلوهبم] أو يرجى بعطيته قوة إميانه[

هذا دين : قات، فإذا أعطاهم من الصدقة قالواوسلم، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يرضخ هلم من الصد
  .]أو إسالم نظريه. [رواه أبو بكر يف التفسري. صاحل، وإن كان غري ذلك عابوه

ألن أبا بكر، رضي اهللا عنه أعطى عدي بن حامت، والزبرقان بن بدر، مع حسن نياهتما ] أو جبايتها ممن ال يعطيها[
طاء عمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم، للمؤلفة لعدم احلاجة إليه، ال وإسالمهما، رجاء إسالم نظرائهما وعدم إع

  .لسقوط سهمهم، ألنه ثابت بالكتاب والسنة، وال يثبت النسخ باالحتمال



نص عليه، . وجيوز أن يفدي هبا أسرياً مسلماً ١} َوِفي الرِّقَابِ{: وجيوز العتق منها، لعموم قوله تعاىل] املكاتب -٥[
  .ألنه فك رقبة

} وَالْغَارِِمَني...{: لدخوله يف قوله تعاىل] وهو من تدين لإلصالح بني الناس، أو تدين لنفسه وأعسر: الغارم -٦[
رواه " لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع: إن املسألة ال حتل إال لثالثة: "وعن أنس مرفوعاً
حتملت محالة، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أسأله : قالوىف حديث قبيصة بن خمارق الًهاليل . أمحد، وأبو داود

ًرجل حتمل : يا قبيصة إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة" ، مث قال " أقم حىت تأتينا الصدقة، فنأمر لك هبا: "فيها فقال
  .احلديث رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي" محالةً فحلت له املسألة حىت يصيبها، مث ميسك

قال يف . وإمنا يستحقه الذين ال ديوان هلم، فيعطى ولو غنياً، ألنه حلاجة املسلمني] الغازي يف سبيل اهللا -٧[
" احلج، والعمرة يف سبيل اهللا"ويعطى الفقري ما حيج به الفرض ويعتمر، حلديث . ويتوجه أن الرباط كالغزو: الفروع

  .رواه أمحد
ال حتل الصدقة لغين، إال يف سبيل "حلديث أيب سعيد مرفوعاً ] ري بلدهاملنقطع بغ ٢وهو الغريب: إبن السبيل -٨[

  اهللا أو ابن السبيل
  ـــــــ

  .٦٠/التوبة من اآلية ١
  .ومن غرم أو سافر مبعصية، مل يدفع إليه وإن تاب فعلى وجهني: ويف هامش األصل ما يلي ٢

: ال حتل الصدقة لغين، إال خلمسة: " لفظويف. رواه أبو داود" أو جار فقري يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك
رواه " للعامل عليها، أو رجل إشتراها مباله، أو غارم، أو غاز يف سبيل اهللا، أومسكني تصدق عليه، فأهدى منها لغين

  .أبو داود وابن ماجه
ما يقضيان به  فيعطى الفقري واملسكني ما يكفي حوالً، والغارم واملكاتب] فيعطى اجلميع من الزكاة بقدر احلاجة[

  .دينهما، والغازي ما حيتاح إليه لغزوه، وابن السبيل ما يوصله إىل بلده، واملؤلف ما حيصل به التأليف
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث عمر ساعياً ومل جيعل له أجرة، ] إال العامل فيعطى بقدر أجرته، ولو غنياً أو قناً[

  .متفق عليه. فلما جاء أعطاه
ألن ابن عمر كان يدفع زكاته إىل من جاءه من سعاة ابن الزبري، أو جندة ] فعها إىل اخلوارج والبغاةوجيزئ د[

  .بغري خالف علمناه يف عصرهم: احلروري قال يف الشرح
إهنم يقلدون هبا : قيل البن عمر: قال أمحد] وكذلك من أخذها من السالطني قهراً أواختياراً عدل فيها، أو جار[

: أتيت سعد بن أيب وقاص، فقلت: ادفعها إليهم وقال سهيل بن أيب صاحل: ربون هبا اخلمور، قالالكالب، ويش
فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا  ١ادفعها إليه: عندي مال، وأريد إخراج زكاته، وهؤالء القوم على ما ترى، قال
  .سعيد، رضي اهللا عنهم، فقالوا مثل ذلك وبه قال الشعيب واألوزاعي

  ـــــــ
  .يعين الساعي من قبلهم ١

  فصل فيمن التدفع هلم
: وقال ابن املنذر" تؤخذ من أغنيائهم، فترد إىل فقرائهم"غري املؤلف، حلديث معاذ ] وال جيزئ دفع الزكاة للكافر[



  .أمجعوا على أن الذمي ال يعطى من الزكاة
  .ال نعلم فيه خالفاً. وال اململوكوال يعطى الكافر، : قال يف الشرح. ًألن نفقته على سيده] وال للرقيق[
" ال حظ فيها لغين، وال لقوي مكتسب: "سوى ما تقدم، لقوله صلى اهللا عليه وسلم ١] وال للغين مبال أو كسب[

  .روامها أمحد وأبو داود" ال حتل الصدقة لغين، وال لذي مرة سوي: "وقوله
وقال . الوارث منهم وغريه، نص عليه. ، وإن سفلواكزوجته، ووالديه، وإن علوا، وأوالده] وال ملن تلزمه نفقته[

أمجعوا على أهنا ال تدفع إىل الوالدين يف احلال اليت جيرب على النفقة عليهم، وألن الدفع إىل من تلزمه : ابن املنذر
  .نفقته يغنيهم عن النفقة، ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إىل نفسه

زوجك : "جيوز، لقوله صلى اهللا عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود: بالدفع إليه، وعنهألهنا تنتفع ] وال للزوج[
  وألنه ال تلزمها نفقته، فلم حترم. أخرجه البخاري" وولدك أحق من تصدقت به عليهم

  ـــــــ
  .هذه اجلملة مل تكن واضحة يف األصل وصححت من خمطوطات املنت ١

  .حكاه ابن املنذر إمجاعاً، لوجوب نفقتها عليه. فال جيوز دفعها إليها وأما الزوجة. عليه زكاهتا، كاألجنيب
وسواء أعطوا من اخلمس أم ال لعموم قوله صلى اهللا عليه . ال نعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح] وال لبين هاشم[

أو مؤلفة، أو غارمني ما مل يكونوا غزاة، . رواه مسلم" إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد، إمنا هي أوساخ الناس: "وسلم
إنا الحتل لنا الصدقة، وإن موايل : "وكذا مواليهم، حلديث أيب رافع مرفوعاً. إلصالح ذات البني، فيعطون لذلك

  .١رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه " القوم منهم
 خيفى حاله غالباً كدين ألنه ال] فإن دفعها لغري مستحقها، وهو جيهل، مث علم مل جيزئه ويستردها منه بنمائها[

  .اآلدمي
إن شئتما أعطيتكما منها، وال : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم للرجلني] وإن دفعها ملن يظنه فقرياً فبان غنياً أجزأه[

فاكتفى بالظاهر، وألن الغين " إن كنت من تلك األجزاء أًعطيتك: "وقال للذي سأله من الصدقة" حظً فيها لغين
  .يقته يشقخيفى، فاعتبار حق

: لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين ال تلزمه نفقتهم، على قدر حاجتهم[
  " .صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة"
  .وخيص ذوي احلاجة ألهنم أحق] وعلى ذوي األرحام كعمته، وبنت أخيه[
  الشيخ اختاره] وجتزئ إن دفعها ملن تربع بنفقته بضمه إىل عياله[

  ـــــــ
  .وهلم األخذ من صدقة التطوع والنذر ووصايا الفقراء: ويف هامش األصل ما يلي ١

تقي الدين، لدخوله يف العمومات، وال نص وال إمجاع خيرجهم، وحلديث زينب، وفيه أجتزئ الصدقة عنهما على 
  .رواه البخاري" الصدقةأجر القرابة، وأجر : هلما أجران: "أزواجهما، وعلى أيتام يف حجورمها ؟ قال

وعن . احلديث متفق عليه. صلى اهللا عليه وسلم، أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل
وعن ابن . رواه الترمذي" صدقة يف رمضان: "أنس سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أي الصدقة أفضل؟ قال



يارسول اهللا، : قالوا -يعين أيام العشر -" فيها أحب إىل اهللا من هذه األيامما من أيام العمل الصاحل : "عباس مرفوعاً
" وال اجلهاد يف ًسبيل اهللا، إال رجل خرج مباله ونفسه، مث مل يرجع من ذلك بشئ: "وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال

  .رواه البخاري
ما زال جربيل "وحديث ...  ٢الْجَْنبِ}ِ ١...ُجُنبَِوالْجَارِ ِذي الْقُرَْبى َوالْجَارِ الْ{: لقوله تعاىل] وعلى جاره[

  .متفق عليه" يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه
أفضل الصدقة على "وحديث  ٢} وَبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاناً وَبِِذي الْقُرَْبى{: لقوله تعاىل] وذوي رمحه فهي صدقة وصلة[

  .رواه أمحد وغريه" ذي الرحم الكاشح
وابدأ مبن تعول، "لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] ا ينقص مؤنة تلزمه، أوأضر بنفسه، أوغرميه أمث بذلكومن تصدق مب[

رواه مسلم، وعن أيب " كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يقوت"وحديث . متفق عليه" وخري الصدقة عن ظهر غىن
تصدق : "قال. رسول اهللا، عندي ديناريا: قال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بصدقة، فقام رجل فقال: هريرة

  "تصدق به على ولدك"قال . عندى آخر: قال" . به على نفسك
  ـــــــ

  .٣٥/النساء من اآلية ١
  .٣٥/النساء من اآلية ٢
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لدليل: كتاب  ا لسبيل يف شرح    منار ا
بن سامل: املؤلف  بن حممد  براهيم  إ ن،  بن ضويا  ا

عندي : ، قال" ًتصدق به ًعلى خادمك: "عندي آخر قال: قال" . تصدق به ًعلى زوجتك: "قال. عندي آخر: قال
وافقه عياله على فإن " ال ضرر وال ضرار: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. رواه أبو داود" أنت أبصر: "آخر، قال

: وقال صلى اهللا عليه وسلم١} َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ{: اإليثار فهو أفضل لقوله تعاىل
  .رواه أبو داود" أفضل الصدقة جهد من مقل إىل فقري يف السر"
. نص عليه، ألنه نوع إضرار به] لفكاية التامةوكره ملن ال صرب له، أو ال عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن ا[

هذه صدقة، مث يقعد يستكف : ال يأيت أحدكم مبا ميلك فيقول: "وروى أبو داود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من : "وقال صلى اهللا عليه وسلم، لسعد" الناس، خري الصدقة ما كان عن ظهر غًىن

  .متفق عليه" عالة يتكففون الناسأن تدعهم 
أن الكبرية ما فيه حد يف الدنيا، أو وعيد يف : على نص اإلمام أمحد] واملن بالصدقة كبرية، ويبطل به الثواب[

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وهلم : "وحديث ٢األية} ال ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُْم بِالَْمنِّ َوالْأَذَى{: لقوله. اآلخرة
  " .املسبل، واملنان، واملنفق سلعته باحللف الكاذب: اب أليمعذ

  ـــــــ
  .٩/احلشر من اآلية ١
  .٢٦٤/البقرة من اآلية ٢

  كتاب الصيام
  

  كتاب الصيام

افترض يف السنة . وقد سبق" بين اإلسالم على مخس: "صوم رمضان أحد أركان اإلسالم ومبانيه حلديث ابن عمر
  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، تسع رمضانات إمجاعاًالثانية من اهلجرة، فصام رس

قوله صلى اهللا  ١} فََمْن َشهَِد مِْنكُمُ الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه{: لقوله تعاىل] جيب صوم رمضان بروية هالله على مجيع الناس[
  .م فيه خالفاًال نعل: قال يف الشرح. متفق عليه وبإكمال شعبان" صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته: "عليه وسلم

لقوله يف حديث ] وعلى من حال دوهنم، ودون مطلعه غيم، أو قتر ليلة الثالثني من شعبان، احتياطاً بنية رمضان[
أي  ٢} َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه{: من قوله. يعين ضيقوا له العدة. متفق عليه" فإن غم عليكم فاقدروا له"ابن عمر 
وكان ابن عمر، إذا حال دون مطلعه غيم أو . أن حيسب شعبان تسعة وعشرين يوماً: وتضيق العدة له. ضيق عليه

وهو قول عمر وابنه، وعمرو بن العاص، وأيب هريرة، . قتر، أصبح صائماً وهو راوي احلديث، وعمله به تفسري له
  وأنس ومعاوية، وعائشة وأمساء، ابنيت أيب بكر الصديق، رضي اهللا

  ـــــــ
  .١٨٥/ةالبقرة من اآلي ١
  .٧/الطالق من اآلية ٢



هذا مذهب أمحد املنصوص الصريح عنه، وال أصل : قال الشيخ تقي الدين. وعنه رواية ثانية ال جيب. عنهم
للوجوب يف كالمه، وال كالم أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه، اختاره الشيخ تقي الدين، و ابن القيم يف 

. وإمنا نقل عنهم الفعل. لى االستحباب، ال على الوجوب، لعدم أمرهم بهوما نقل عن الصحابة إمنا يدل ع. اهلدي
الناس تبع : وعنه رواية ثالثة. ألن أصوم يوماً من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوماً من رمضان: وقول بعضهم

  .رواه أبو داود" صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون"اإلمام، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
بأن تثبت رؤيته مبوضع آخر، ألن صومه قد وقع بنية رمضان ملستند شرعي : أي من رمضان] ئ إن ظهر منهوجيز[

كان ابن عمر يعتد به فإذا أصبح عازماً على الصوم : قلت ألمحد، فيعتد به ؟ قال: قال األ ثرم. أشبه الصوم للرؤية
  .اعتد به وجيزئه

من قام رمضان إمياناً واحتساباً غفر لة ما تقدم من : "ى اهللا عليه وسلماحتياطاً للقيام، لقوله صل] وتصلى التراويح[
  .وال يتحقق قيامه كله إال بذلك" ذنبه

خولف يف . املعلق بدخوله، عمالً باألصل] كوقوع الطالق، والعتق، وحلول األجل: وال تثبت بقية األحكام[
  .الصوم احتياطاً للعبادة

نص عليه وفاقاً للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر ] عدل ولو عبداً أو أنثى وتثبت رؤية هالله خبرب مسلم مكلف[
. رأيت اهلالل: جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: العلماء، قاله يف الفروع، حلديث ابن عباس قال

  أتشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً: "قال

رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وعن " أذن يف الناس فليصوموا غداً": قال يا بالل. نعم: ؟ قال" عبده ورسوله
تراءى الناس اهلالل، فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم، أين رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه رواه : ابن عمر قال

  .وتثبت بقية األحكام تبعاً للصيام. أبو داود
فإن شهد شاهدان : "حلديث عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب، فيه] وال يقبل يف بقية الشهور إال رجالن عدالن[

رواه أمحد والنسائي، ومل يقل مسلمان، وإن صاموا بشهادة واحد ثالثني يوماً، فلم يروا " مسلمان فصوموا، وأفطروا
  .احلديث..." صوموا لرؤيته: "اهلالل، مل يفطروا، لقوله عليه السالم

  فصل يف شروط وجوب الصوم
: فال جيب على كافر وال صغري وال جمنون، حلديث] اإلسالم، والبلوغ، والعقل: وجوب الصوم أربعة أشياءوشرط [
  " .رفع القلم عن ثالثة"
فمن عجز عنه لكرب، أو مرض اليرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكيناً مدبر، أو نصف . والقدرة عليه[

ليست مبنسوخة هي للكبري الذي ال  ١} َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْديَةٌ{: لقول ابن عباس يف قوله تعاىل] صاع من غريه
  .رواه أبو داود" واحلامل، واملرضع إذا خافتا على أوالدمها أفطرتا، وأطعمتا"يستطيع الصوم رواه البخاري، 

  .فال يصح من كافر] اإلسالم: وشروط صحته ستة[
  .بابه ملا تقدم يف] وانقطاع دم احليض، والنفاس[

  ـــــــ
  .١٨٤/البقرة من اآلية ١



  .قياساً على الصالة] التمييز، فيجب على ويل املميز املطيق للصوم أمره به، وضربه، عليه ليعتاده: الرابع[
فأضاف الترك إليه، وهو " يدع طعامه وشرابه من أجلي: "ألن الصوم، اإلمساك مع النية حلديث] العقل: اخلامس[

  .ن، واملغمى عليهال يضاف إىل اجملنو
قال يف . صح صومه لوجود اإلمساك فيه] لكن لو نوى ليالً مث جن، أو أغمي عليه مجيع النهار، فأفاق منه قليالً[

ومن . ألنه مكلف، خبالف اجملنون -أي مجيع النهار  -وال نعلم خالفاً يف وجوب القضاء على املغمى عليه : الشرح
  .م عادة، وال يزول به اإلحساس بالكليةنام مجيع النهار صح صومه، ألن النو

من مل يبيت الصيام : "حلديث حفصة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال] النية من الليل لكل يوم واجب: السادس[
  .رواه أبو داود" من الليل فال صيام له

  .ألن النية حملها القلب] فمن خطر بقلبه ليالً أنه صائم فقد نوى[
هو حني يتعشى عشاء من يريد الصوم، وهلذا يفرق : قال الشيخ تقي الدين] ب بنية الصوموكذا األكل، والشر[

  .بني عشاء ليلة العيد، وعشاء ليايل رمضان
  .ألن اهللا تعاىل أباح األكل إىل آخر الليل، فلو بطلت به فات حملها] وال يضر إن أتى بعد النية مبناف للصوم[
  .أنا مؤمن إن شاء اهللا: ال يفسد اإلميان بقوله كما] أو قال إن شاء اهللا غري متردد[

فبان من رمضان أجزاءه، ألنه ] إن كان غداً من رمضان ففرض وإال فمفطر: وكذا لو قال ليلة الثالثني من رمضان[
  .وهو بقاء الشهر: بىن على أصل مل يثبت زواله

  .لعدم جزمه بالنية] ويضر إن قاله يف أوله[
َوكُلُوا وَاشَْرُبوا َحتَّى ... {: لقوله تعاىل] ات من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمسوفرضه االمساك عن املفطر[

  ١} ...َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ
ن سحوركم أذان بالل، وال الفجر املستطيل، ولكن الفجر املستطري يف ال مينعنكم م: "وقال صلى اهللا عليه وسلم

إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر الًنهار من ها هنا، وغربت الشمس، : "وعن عمر مرفوعاً. حديث حسن" االفق
  .متفق عليه" أفطر الصائم

ال تزال أميت : "عليه وسلم، قال حلديث أيب ذر عن النيب صلى اهللا] تعجيل الفطر، وتأخري السحور: وسننه ستة[
  .رواه أمحد" خبري ما أخروا السحور، وعجلوا الفطر

  .من القراءة والذكر والصدقة وغريها] والزيادة يف أعمال اخلري[
إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث يومئذ وال "حلديث أيب هريرة مرفوعاً ] إين صائم: وقوله جهراً إذا شتم[

إن كان يف غري رمضان أسره خمافة : وقال اجملد. متفق عليه" إين امرؤ صائم: أو قاتله فليقل يصخب، فإن شامته أحد،
  .واختار الشيخ تقي الدين اجلهر مطلقاً، ألن القول املطلق باللسان. الرياء

  ـــــــ
  .١٨٧/البقرة من اآلية ١

تقبل مين إنك أنت السميع  اللهم. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وحبمدك: وقوله عند فطره[
اللهم لك صمنا، وعلى رزقك : "حلديث ابن العباس، وأنس كان النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذا أفطر قال] العليم

ذهب الظمأ وابتلت : "كان إذا أفطر قال: وعن ابن عمر مرفوعاً" أفطرنا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم



  " .إن للصائم عند فطره دعوةً ال ترد: "رواهن الدارقطين ويف اخلرب" اهللالعروق، ووجب األجر إن شاء 
حلديث أنس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يفطر على ] وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء[

والترمذي، رطبات قبل أن يصلي، فإن مل يكن فعلى مترات، فإن مل تكن مترات حسا حسوات من ماء رواه أبو داود 
  .حسن غريب: وقال

  حيرم على من العذر له الفطر: فصل

  فصل حيرم على من ال عذر له الفطر
ألنه ترك فريضة من غري عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، ] وحيرم على من ال عذر له الفطر برمضان[

: باقي، وعليه القضاء، لقوله صلى اهللا عليه وسلمألنه أمر به مجيع النهار، فمخالفته يف بعضه ال يبيح املخالفة يف ال
  " .ومن استقاء فليقض"
  " .أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟: "للحديث الصحيح] وجيب الفطر على احلائض والنفساء[
  .كغرق وحنوه، ألنه ميكنه تدارك الصوم بالقضاء، خبالف الغريق وحنوه] وعلى من حيتاجه إلنقاذ معصوم من مهلكة[
  ليس من الرب الصيام يف"حلديث ] ن ملسافر يباح له القصرويس[

وإن صام أجزأه نص " . عليكم برخصة اهللا اليت رخص لكم فاقبلوها: "ورواه النسائي، وزاد. متفق عليه" السفر
هي رخصة من اهللا، فمن أخذ هبا فحسن، ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه رواه مسلم والنسائي، : عليه، حلديث

إن شئت فصم، وإن : "أصوم يف السفر؟ قال: زة بن عمرو األسلمي أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلموعن مح
  .متفق عليه" شئت فأفطر

  .١اآلية} فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر{: لقوله تعاىل] وملريض خياف الضرر[
حلديث أيب بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط يف شهر رمضان ] أثناء النهارويباح حلاضر سافر يف [

: ألست ترى البيوت؟ قال: اقترب، قيل: فدفع، مث قرب غداءه، فلم جياوز البيوت حىت دعا بالسفرة، مث قال
فارق بيوت  إذا. وحديث أنس حسنه الترمذي. أترغب عن سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ فأكل رواه أبو داود

  .واألفضل عدم الفطر تغليباً حلكم احلضر، وخروجاً من اخلالف. قريته العامرة ملا تقدم، وألنه قبله ال يسمى مسافراً
  .ال نعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح. فيفطران ويقضيان ال غري] وحلامل، ومرضع خافتا على أنفسهما[
َوَعلَى الَِّذيَن {: لقوله تعاىل] فقط، لزم وليه إطعام مسكني لكل يوم لكن لو أفطرتا خوفاً على الولد. أو على الولد[

  قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة.  ١} ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسكِنيٍ
  ـــــــ

  .وقد سبق ذكرها ١٨٤/البقرة من اآلية ١

وم مسكيناً واحلبلى واملرضع، إذا خافتا على أوالدمها الكبرية، ومها يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل ي
أذهب إىل حديث أيب : قال اإلمام أمحد. وجيب عليهما القضاء، ألهنما يطيقانه. أفطرتا، وأطعمتا رواه أبو داود

  .هريرة، وال أقول بقول ابن عمر، وابن عباس يف منع القضاء ذكره يف الشرح
أو برئ املريض، أو قدم املسافر، أو بلغ الصغري، أو عقل اجملنون يف أثناء وإن أسلم الكافر، أو طهرت احلائض، [

لذلك اليوم، ألهنم مل يصوموه، ولكن أمسكوا عن مفسدات ] النهار، وهم مفطرون، لزمهم اإلمساك والقضاء



  .الصوم حلرمة الوقت، ولزوال املبيح للفطر
 رمضان ألنه ال يسع غري ما فرض فيه، وال يصلح أي يف] وليس ملن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غريه فيه[

  .لسواه

  فصل يف املفطرات
  .ملا سبق] خروج دم احليض، والنفاس - ١: وهي اثنا عشر[ 
  "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث"حلديث ] املوت -٢[
  .١اآلية } ...لَِئْن أَْشَركَْت لََيحَْبطَنَّ َعَملَُك{: لقوله تعاىل] الردة -٣[
وفاقاً للشافعي، ومالك، لقطعه النية املشترطة يف مجيعه يف : قال يف الفروع. نص عليه] العزم على الفطر -٤[

  .فإذا قطعها يف أثنائه خال ذلك اجلزء عن النية، فيفسد الكل لفساد الشرط: قال يف الكايف. الفرض
  ال جيزئه: ونقل األ ثرم. ألنه مل جيزم بالنية] التردد فيه -٥[

  ـــــــ
  .٦٥/الزمر من اآلية ١

  .قاله يف الفروع. من الواجب حىت يكون عازماً على الصوم يومه كله
من : "أمجعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً، وحلديث أيب هريرة مرفوعاً: قال ابن املنذر] القيء عمداً -٦[

  .والترمذيرواه أبو داود، " ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض
  .نص عليه] اإلحتقان من الدبر -٧[
. لعدم املشقة بالتحرز منها، خبالف البصاق، وألهنا من غري الفم أشبه بالقيء] بلع النخامة إذا وصلت إىل الفم -٨[

  .قاله يف الكايف. ال تفطر ألهنا معتادة يف الفم أشبه بالريق: وعنه
وهو قول علي وابن عباس، وأيب هريرة، وعائشة، رضي . ص عليهن] احلجامة خاصة، حامجاً كان أو حمجوماً - ٩[

رواه عن " أفطر احلاجم واحملجوم: "اهللا عنهم، وبه قال إسحاق، و ابن املنذر، وابن خزمية، قاله يف الشرح حلديث
. ينوقال حنوه علي بن املدي. حديث ثوبان وشداد صحيحان: النيب صلى اهللا عليه وسلم، أحد عشر نفساً قال أمحد

منسوخ، ألن ابن عباس  -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، احتجم وهو صائم رواه البخاري  -وحديث ابن عباس 
  .راويه كان يعد احلجام واحملاجم قبل مغيب الشمس، فاذا غابت احتجم كذلك رواه اجلوزجاين

. التحرز عنه، أشبه اإلنزال باللمسألنه إنزال عن فعل يف الصوم يتلذذ به، أمكن ] إنزال املين بتكرار النظر -١٠[
  .قاله يف الكايف

  .قاله يف الكايف. ألنه ال ميكن التحرز منه] ال بنظرة وال بالتفكر[ 
  .ألنه ليس بسبب من جهته وال باختياره، فال يفسد الصوم بال نزاع] االحتالم[ 

  .أي اليفسد الصوم باملذي من تكرار النظر ألنه ليس مبباشرة] وال باملذي[ 
ألنه إنزال عن مباشرة، أشبه اجلماع ] خروج املين أواملذي بتقبيل أو ملس أواستمناء أو مباشرة دون الفرج -١١[

وأما املذي، فلتخلل الشهوة له وخروجه باملباشرة، أشبه املين، وحجة ذلك إمياء حديث عائشة رضي اهللا عنها كان 
رواه اجلماعة إال  ١.ر وهو صائم ولكنه كان أملككم إلربهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقبل وهو صائم ويباش



  .النسائي
كل ما وصل إىل اجلوف أو احللق أو الدماغ، من مائع وغريه فيفطر إن قطر يف أذنه ما وصل إىل دماغه، أو  - ١٢[

يط بن صربة لقوله صلى اهللا عليه وسلم للق ٢] داوى اجلائفة، فوصل إىل جوفه، أو اكتحل مبا علم وصوله إىل حلقه
وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه حبيث يدخل إىل خياشيمه " وبالغ يف االستنشاق، إال أن تكون صائماً"

وروى أبو داود، والبخاري يف تارخيه، عن النيب صلى اهللا عليه . أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إىل جوفه أو دماغه
ليتقه الصائم وإن شك يف وصوله إىل حلقه لكونه يسرياً، ومل جيد : م، وقالوسلم، أنه أمر باإلمثد املروح عند النو

  .نص عليه. طعمه مل يفطر
ال بأس أن يذوق : فإن مل جيده حبلقه مل يضره، لقول ابن عباس] أو مضغ علكاً، أو ذاق طعاماً ووجد الطعم حبلقه[ 

  اخلل الشئ يريد
  ـــــــ

نه بفتح اهلمزة والراء، يعنون احلاجة، وبعضهم يرويه بكسر اهلمزة وسكون أكثر احملدثني يروو: قال ابن األثري ١
  .أرادت به العضو، وعنت به الذكر خاصة: أنه احلاجة، والثاين: أحدمها. الراء، وله تأويالن

  .الطعنة اليت تنفذ إىل اجلوف، وهو هنا البطن والدماغ: اجلائفة ٢

ونقل عن أمحد كراهة مضغ . ن ميضغ اجلوز البن ابنه، وهو صائمحكاه عنه أمحد، والبخاري، وكان احلس. شراءه
  .قاله يف الشرح. ورخصت فيه عائًشة، رضي اهللا عنها. العلك

. أو بلع ريق غريه أفطر، ألنه بلعه من غري فمه، أشبه ما لو بلع ماء] أو بلع ريقه بعد أن وصل إىل ما بني شفتيه[ 
  .قاله يف الكايف

وبه قال علي، وابن عمر، حلديث أيب هريرة . نص عليه] اً من املفطرات ناسياً أو مكرهاًوال يفطر إن فعل شيئ[ 
. رواه اجلماعة إال النسائي" من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه: "مرفوعاً

  .ناه يف الكايفقال مع. وقسنا الباقي، وقيس املكروه على من ذرعه القيء. فنص على األكل والشرب
وال يدخل . ألنه مل ميكن التحرز منه] وال إن دخل الغبار حلقه، أو الذباب بغري قصده وال إن مجع ريقه فابتلعه[ 

  .ال يفسد صومه، ال نعلم فيه خالفاً: حتت الوسع، وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها، قال يف الشرح

  يف من جامع هنار رمضان: فصل

  ار رمضانفصل يف من جامع يف هن
ومن جامع هنار رمضان يف قبل أو دبر، ولو مليت أو هبيمة، يف حالة يلزمه فيها اإلمساك، مكرهاً كان أو ناسياً [ 

يا رسول اهللا، وقعت على امرأيت وأنا صائم، فقال رسول : حلديث أيب هريرة أن رجالً قال] لزمه القضاء والكفارة
ال، : قال" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟: "ال، قال: قال" تعتقها؟ هل جتد رقبةً: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال، فسكت، فبينا حنن على ذلك، أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، بعرق : قال" فهل جتد إطعام ستني مسكيناً؟: "قال
  أين السائل؟ خذ: "متر، فقال

أفقر من أهل  -يريد احلرتني  -فواهللا ما بني البتيها  !على أفقر مين يا رسول اهللا ؟: ، فقال الرجل" هذا تصدق به
وقال صلى اهللا عليه . متفق عليه" . أطعمه أهلك: "بييت، فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه، مث قال



ستفصل ويلزمان املكره والناسي، ألنه صلى اهللا عليه وسلم، مل ي. رواه أبو داود" صم يوماً مكانه"وسلم، للمجامع 
  .املواقع عن حاله

يف وجوب القضاء والكفارة، هلتك صوم رمضان باجلماع طوعاً، فأشبهت الرجل، ] وكذا من جومع، إن طاوع[ 
وألن متكينها منه كفعل الرجل يف حد الزىن، وهو يدرأ بالشبهة، ففي الكفارة أوىل، وعنه ال تلزمها ألنه صلى اهللا 

  .بكفارةعليه وسلم، مل يأمر امرأة املواقع 
رواه " عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان"قاله يف الكايف حلديث . فال كفارة عليها، رواية واحدة] غري جاهل وناس[ 

  .النسائي
والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً، فإن مل جيد [ 

  .للحديث السابق] اتسقطت عنه، خبالف غريها من الكفار
من جمبوب أو امرأة قياساً على اجلماع، لفساد الصوم، ] وال كفارة يف رمضان بغري اجلماع واإلنزال باملساحقة[ 

  .وهتك حرمة رمضان

  فصل يف القضاء
  ١} فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر{: لقوله تعاىل] ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه[

  ـــــــ
  .١٨٤/ةالبقرة من اآلي ١

وال نعلم يف استحباب التتابع خالفاً، وحكي وجوبه : قال يف الشرح. متتابعاً نص عليه] ويسن القضاء على الفور[ 
قضاء : "وعن ابن عمر مرفوعاً. وال بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس. عن الشعيب والنخعي انتهى

  .رواه الدارقطين" رمضان، إن شاء فرق وإن شاء تابع
لقد كان يكون علي الصيام من : "التتابع لضيق الوقت لقول عائشة] إال إذا بقي من شعبان بقدر ماعليه، فيجب[ 

فإن أخره لغري عذر حىت أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء . متفق عليه" رمضان، فما أقضيه حىت جيئ شعبان
قاله يف . ة، ومل يرو عن غريهم خالفهميروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأيب هرير. إطعام مسكني لكل يوم

  .الشرح
  .نص عليه] وال يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان[ 
  .كالصالة] فإن نوى صوماً واجباً، أو قضاء مث قلبه نفالً صح[ 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. حلديث عبد اهللا بن عمرو] ويسن صوم التطوع، وأفضله يوم ويوم[ 
  .متفق عليه" كان يصوم يوماً، ويفطر يوماً. الصيام إىل اهللا تعاىل صيام داود أحب"

لقول أيب هريرة أوصاين خليلي صلى اهللا ] وهي ثالثة عشر، وأربعة عشر، ومخسة عشر: ويسن صوم أيام البيض[ 
وعن أيب ذر . ق عليهمتف" صيام ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام: "عليه وسلم، بثالث

يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثالثة أيام فصم ثالث عشرة، وأربع : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .حسنه الترمذي" عشرة، ومخس عشرة



إن األعمال تعرض : "ألنه صلى اهللا عليه وسلم، كان يصومهما فسئل عن ذلك، فقال] وصوم اخلميس واإلثنني[ 
  " .وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم: "رواه أبو داود، ويف لفظ" ني واخلميسيوم اإلثن

رواه " من صام رمضان، وأتبعه ستاً من شوال، فكأمنا صام الدهر: " حلديث أيب أيوب مرفوعاً] وستة من شوال[ 
  .هو من ثالثة أوجه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أمحد. مسلم وأبو داود

  .رواه مسلم" أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرم: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] وسن صوم احملرم[ 
حلديث أيب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال يف صيام يوم ] وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة[ 

  .رواه مسلم" إين أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت بعده: "عاشوراء
ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا، من هذه األيام : "حلديث ابن عباس مرفوعاً] جةوصوم عشر ذي احل[ 

صيام عاشوراء، : أربع مل يكن يدعهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن حفصة قالت. رواه البخاري" العشر
  .والعشر، وثالث أيام من كل شهر، والركعتني قبل الغداة رواه أمحد والنسائي

صوم يوم عرفة يكفر سنتني، ماضية ومستقبلةً، : "حلديث أيب قتادة مرفوعاً] وآكدها يوم عرفة، وهو كفارة سنتني [
وهو ثامن : ويليه يف اآلكدية يوم التروية. رواه اجلماعة، إال البخاري والترمذي" وصوم عاشوراء يكفر سنةً ماضيةً

ديث، رواه أبو الشيخ يف الثواب وابن النجار عن ابن عباس احل" صوم يوم التروية كفارة سنة: "ذي احلجة، حلديث
  .مرفوعاً

رأيت عمر يضرب أكف املترجبني حىت : بالصوم، ملا روى أمحد عن خرشة بن احلر، قال] وكره إفراد رجب[
كلوا، فإمنا هو شهر كانت تعظمه اجلاهلية وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى : يضعوها يف الطعام، ويقول

  .صوموا منه وأفطروا: الناس، وما يعدونه لرجب، كرهه وقال
ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوماً قبله أو : "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] واجلمعة والسبت بالصوم[

واختار الشيخ . حسنه الترمذي" ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم: "وحديث. متفق عليه" يوماً بعده
  .أنه اليكره صوم يوم السبت مفرداً، وأن احلديث شاذ أو منسوخ: تقي الدين

تطوعاً لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه ] وكره صوم يوم الشك[
  .وسلم رواه أبو داود والترمذي

  .عند أصحابنا] وهو الثالثون من شعبان إذا مل يكن غيم أو قتر[
يوم الفطر، ويوم األضحى متفق : هني عن صوم يومني: إمجاعاً حلديث أيب هريرة مرفوعاً] رم صوم العيدينوحي[

  .عليه
رواه مسلم خمتصراً، إال للمتمتع إذا مل جيد اهلدي، حلديث " وأيام مًىن أيام أكل وشرب: "حلديث] وأيام التشريق[

  .ال ملن مل جيد اهلدي رواه البخاريابن عمر وعائشة مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن، إ
يا رسول اهللا، أهديت لنا هدية، أوجاءنا رزق، وقد خبأت : حلديث عائشة قلت] ومن دخل يف تطوع مل جيب إمتامه[

  قد: "، فجئت به فأكل، مث قال" هاتيه: "حيس، قال: قلت" ما هو؟: "لك شيئاً، قال

َوال ُتْبِطلُوا {: بال عذر خروجاً من اخلالف، ولقوله تعاىلوكره خروجه منه . رواه مسلم ١" كنت أصبحت صائماً
  ٢} أَْعَمالَكُْم

قاله يف الشرح، ألنه يتعني بدخوله فيه، فصار كاملتعني، . وال جيوز له اخلروج بال خالف. إمتامه] ويف فرض جيب[



  .إعادتهواخلروج من عهدة الواجد متعني، وإمنا دخلت التوسعة يف وقته رفقاً، فإن بطل فعليه 
  .فيثبت له حكم النفل] مامل يقلبه نفالً[

  ـــــــ
  .هو الطعام املتخذ من التمر واألقط والسمن: احليس ١
  .٣٣/حممد من اآلية ٢

  كتاب اإلعتكاف

  
  كتاب االعتكاف

ال نعلم خالفاً يف استحبابه، حلديث عائشة كان : قال يف الشرح. وهو سنة. لزوم املسجد لطاعة اهللا تعاىل: وهو
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا، مث اعتكف أزواجه من بعده 

  .متفق عليه
أمجع أهل العلم على أن اإلعتكاف ال جيب على الناس فرضاً، إال أن يوجب املرء : قال ابن املنذر] وجيب بالنذر[

  .رواه البخاري" من نذر أن يطيع اهللا فليطعه: "ه وسلمعلى نفسه اإلعتكاف نذراً، لقوله صلى اهللا علي
  .كسائر العبادات] النية، واإلسالم، والعقل والتمييز: وشرط صحته ستة أشياء[
  .وقد سبق" ال أحل املسجد حلائض وال جنب: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وعدم ما يوجب الغسل[
  }نَ ِفي الَْمَساجِِدَوأَْنُتْم َعاِكفُو{: لقوله تعاىل] وكونه مبسجد[
ال نعلم فيه خالفاً، ألهنا : قال يف الشرح] ويزاد يف حق من تلزمه اجلماعة أن يكون املسجد مما تقام فيه اجلماعة[

  .واجبة عليه، فال جيوز تركها، وال كثرة اخلروج الذي ميكن التحرز منه، ألنه مناف لالعتكاف
  ملسجد احلرام،حىت يف الثواب يف ا] ومن املسجد ما زيد فيه[

  ـــــــ
  .١٨٧/البقرة من األية" ١"

فزيادته كهو يف . ومسجد املدينة أيضاً: وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب، وطائفة من السلف. لعموم اخلرب
هذه املضاعفة ختتص باملسجد : وخالف فيه ابن عقيل وابن اجلوزي، وقال ابن مفلح يف اآلداب الكربى. املضاعفة

  ..." .صالة يف مسجدى هذا: "على ظاهر اخلرب، يعين قوله صلى اهللا عليه وسلمغري الزيادة 
  .لعموم قوله يف املساجد] ومنه سطحه[
إن كان عليها حائط وباب، كرحبة جامع املهدي بالرصافة، فهي كاملسجد ألهنا معه : قال القاضي] ورحبته احملوطة[

  . ١، مل يثبت هلا حكم املسجدوتابعة له، وإن مل تكن حموطة، كرحبة جامع املنصور
  .ألهنا يف حكمه وتابعة له] ومنارهتا اليت هي أو باهبا فيه[
ولو بال شد رحل، ألن اهللا مل يعني لعبادته مكاناً كمن نذر صالة ] ومن عني االعتكاف مبسجد غري الثالثة مل يتعني[

املسجد احلرام، ومسجدي :  إىل ثالثة مساجدال تشد الرحال إال: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً. بغري املساجد الثالثة
ولو تعني غريها بالتعيني لزم املضي إليه، واحتاج إىل شد رحل لقضاء نذره، . متفق عليه" هذا، واملسجد األقصى



وأفضل املساجد املسجد احلرام، فمسجد املدينة، فاملسجد . وألن اهللا تعاىل مل يعني لعبادته مكاناً يف غري احلج
  صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه، إال: "ديث أيب هريرة مرفوعاًاألقصى، حل

  ـــــــ
هي اجلانب الشرقي من بغداد، واملهدي هو حممد بن عبد اهللا اخلليفة العباسي الثالث املتوىف سنة : الرصافة" ١"

  .١٥٨هو عبد اهللا بن حممد اخلليفة العباسي الثاين املتوىف سنة : ، واملنصور١٦٩

ويف رواية فإنه أفضل فمن نذر اعتكافاً أو صالة يف أحدها مل جيزئه يف . رواه اجلماعة إال أبا داود" املسجد احلرام
غريه إال أن يكون أفضل منه، فمن نذر يف املسجد احلرام مل جيزئه غريه، ومن نذر يف مسجد املدينة أجزأه فيه ويف 

يارسول اهللا، إين : يف الثالثة، حلديث جابر أن رجالً قال يوم الفتحاملسجد احلرام، ومن نذر يف األقصى أجزأه 
، " صل ها هنا: "، فسأله، فقال" صل ها هنا: "إن فتح اهللا عليك مكة أن أصلي يف بيت املقدس، فقال: نذرت

  .رواه أمحد وأبو داود" شأنك إذاً: "فسأله، فقال
السنة للمعتكف أال خيرج إال ملا ال بد له منه رواه : عائشةلقول ] ويبطل اإلعتكاف باخلروج من املسجد لغري عذر[

  .متفق عليه" وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان. "وحديث. أبو داود
  "إمنا األعمال بالنيات"حلديث ] وبنية اخلروج، ولو مل خيرج[
فإذا حرم الوطء يف العبادة } ...نَ ِفي الَْمَساجِِدَوال ُتَباِشُروُهنَّ َوأَنُْتْم َعاِكفُو...{: لقوله تعاىل] وبالوطء يف الفرج[

  .أفسدها، كالصوم واحلج، بطل اعتكافه واستأنف االعتكاف
  .لعموم اآلية] وباإلنزال باملباشرة دون الفرج[
  }لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك{: لقوله تعاىل] وبالردة[
  .جدخلروج السكران عن كونه من أهل املس] وبالسكر[

  ـــــــ
  .١٨٧/البقرة من اآلية"١"
  .٦٥/الزمر من اآلية"٢"

ألنه أمكنه اإلتيان باملنذور على ] وحيث بطل اإلعتكاف وجب استئناف النذر املتتابع غري املقيد بزمن وال كفارة[
  .صفته فلزمه، كحالة االبتداء

وال يبطل اإلعتكاف إن خرج من املسجد لبول . وإن كان مقيداً بزمن معني استأنفه، وعليه كفارة ميني لفوات احملل[
  .ملا تقدم] أو غائط أو طهارة واجبة

  .وال قضاء لزمنه، وال كفارة ألن ذلك كاملستثىن لكونه معتاداً] أو إلزالة جناسة، أو جلمعة تلزمه[
وكان ال : فيدخل يف عموم حديث عائشة. ألنه ال بد له منه] وال إن خرج لإلتيان مبأكل أو مشرب، لعدم خادم[

وجيوز أن . من غري عجلة، ألن ذلك يشق عليه] وله املشي على عادته. [يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان متفق عليه
إن كنت ألدخل البيت للحاجة، : يسأل عن املريض وغريه يف طريقه، وال يعرج إليه وال يقف، لقول عائشة

  .واملريض فيه، فال أسأل عنه إال وأنا مارة متفق عليه
ذكره ابن اجلوزي يف املنهاج، ] وينبغي ملن قصد املسجد أن ينوي اإلعتكاف مدة لبثه فيه ال سيما إن كان صائماً[

  .ومل يره الشيخ تقي الدين رمحه اهللا تعاىل



  كتاب احلج
  
  

  كتاب احلج

وحلديث ابن  ١} ْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالًَوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت َمنِ ا{: وهو من أركان اإلسالم وفروضه لقوله تعاىل
  .احلديث، وقد سبق..." بين اإلسالم على مخس"عمر 

خطبنا : وعن أيب هريرة قال ٣} وَأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ ِللَِّه{: لقوله تعاىل ٢] وهو واجب مع العمرة يف العمر مرة[
أكل عام : ، فقال رجل" ناس إن اهللا قد فرض عليكم احلج فحجوايا أيها ال: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
نعم لوجبت، وملا : لو قلت: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا؟ فسكت، حىت قاهلا ثالثاً

لى وعن عائشة أهنا قالت يا رسول اهللا، هل ع. رواه أمحد ومسلم والنسائي" ذروين ما تركتكم: "مث قال" . استطعتم
. رواه أمحد وابن ماجه بإسناد صحيح" . احلج و العمرة: نعم عليهن جهاد ال قتال فيه: "النساء من جهاد؟ قال
  وعن". دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة: "وملسلم عن ابن عباس

  ـــــــ
  .٩٧/آل عمران من اآلية ١
  :ويف هامش األصل ٢

ووجوب احلج بإمجاع، وأم . بل إهنا جتزئ يف سائر السنة احلج زمن خمصوص والعمرة ليس هلا وقت خمصوص
  .انتهى. وقيل هي سنة، لكن إذا شرع فيها وجب إمتامها. العمرة، فاملقدم وجوهبا للعموم

  .١٩٦/البقرة من اآلية ٣

يا أمري املؤمنني إين أسلمت، وإين وجدت احلج والعمرة : الصيب بن معبد قال أتيت عمر، رضي اهللا عنه، فقلت
  .هديت لسنة نبيك رواه النسائي: كتوبني علي فأهللت هبما، فقالم
  " .رفع القلم عن ثالثةً: "حلديث] البلوغ- ٣العقل  - ٢اإلسالم  - ١وشرط الوجوب مخسة أشياء [
  .ألن العبد غري مستطيع] كمال احلرية - ٤[
الترمذي إمجاعاً حلديث ابن عباس حكاه ] لكن يصحان من الصغري والرقيق، وال جيزئان عن حجة اإلسالم وعمرته[

وعنه . رواه مسلم" نعم ولك أجر"أهلذا حج؟ قال : أن امرأة رفعت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، صبياً فقالت
رواه الشافعي، " أميا صيب حج، مث بلغ فعليه حجة أخرى، وأميا عبد حج، مث عتق فعليه حجة أخرى: "أيضاً مرفوعاً

  .والطيالسي يف مسنديهما
ألهنما أتيا ] إن عاد فوقف يف وقته أجزأه عن حجة اإلسالم: فإن بلغ الصغري أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده[

  .إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه فإن عتق جبمع مل جيز عنه: قال ابن عباس: قال اإلمام أمحد. بالنسك حال الكمال
ألن السعي ال تشرع جماوزة عدده وال تكراره، خبالف ] اف القدومما مل يكن أحرم مفرداً أو قارناً وسعى بعد طو[

  .الوقوف، فاستدامته مشروعة، وال قدر له حمدود
  .مث طاف وسعى هلا فتجزئه عن عمرة اإلسالم] وكذا جتزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها[



عند أهل العلم وعن أنس، رضي  العمل عليه: قال الترمذي] وهي ملك زاد وراحلة تصلح ملثله: اإلستطاعة -٥[
" الزاد والراحلة: "قيل يا رسول اهللا، ما السبيل قال: قال ١} َمنِ اْسَتطَاعَ إِلَْيهِ َسبِيالً{: اهللا عنه، يف قوله عز وجل

إن كان : وقال الضحاك. الصحة: اإلستطاعة: وقال عكرمة. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس حنوه. رواه الدارقطين
  .ؤاجر نفسه بأكله وعقبتهشاباً فلي

  .من النقدين أو العروض] أو ملك ما يقدر به على حتصيل ذلك[
  .ألن هذه حوائج أصلية] بشرط كونه فاضالً عما حيتاجه من كتب ومسكن وخادم[
ألهنا نفقات شرعية جتب عليه، يتعلق هبا حق آدمي ] وأن يكون فاضالً عن مؤنته، ومؤنة عياله على الدوام[

إىل أن يعود فقط، وقدمه يف . وقال يف الروضة و الكايف" كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يقوت"ديث فقدمت، حل
  .قاله يف الفروع. الرعاية

فيأمث إن أخره بال عذر، بناء على أن األمر للفور، . نص عليه] فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فوراً[
. رواه أمحد" فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له -يعين الفريضة  -تعجلوا إىل احلج : "وحلديث ابن عباس مرفوعاً

وأما تأخريه، عليه الصالة والسالم، وأصحابه فيحتمل أنه لعذر، كخوفه على املدينة من املنافقني واليهود وغريهم، 
  .أو حنوه

  ألن إجياب احلج مع عدم ذلك ضرر،] إن كان يف الطريق أمن[
  ـــــــ

  .٩٧/آل عمران من اآلية ١

رواه أبو داود " ال تركب البحر إال حاجاً، أو معتمراً، أو غازياً يف سًبيل اهللا: "وهو منفي شرعاً ولو حبراً، حلديث
  .وسعيد

] فإن عجز عن السعي لعذر ككرب، أو مرض ال يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائباً حراً ولو امرأة حيج ويعتمر عنه[
يارسول اهللا، إن أيب أدركته فريضة اهللا يف احلج شيخاً كبرياً ال يستطيع : حلديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت
قال يف . فعلم منه جواز نيابة املرأة عن الرجل. متفق عليه" حجي عنه: "أن يستوي على الراحلة، فأحج عنه؟ قال

  .ال نعلم فيه خمالفاً، فعكسه أوىل: الشرح
  .أي العاجز ألنه وجب عليه كذلك] من بلده[
  .لقدرته على البدل قبل الشروع يف املبدل] زئه ذلك، ما مل يزل العذر قبل إحرام نائبهوجي[
  .من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع، أو بإجيابه على نفسه] فلو مات[
نص عليه، ألن القضاء يكون . من حيث وجب] قبل أن يستنيب، وجب أن يدفع من تركته ملن حيج ويعتمر عنه[

يارسول اهللا، إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج : يوص بذلك، حلديث ابن عباس أن امرأة قالت بصفة األداء ولو مل
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهللا، فاهللا . نعم، حجي عنها: "حىت ماتت، أفأحج عنها؟ قال

  .رواه البخاري" أحق بالوفاء
نصرف إىل حجة اإلسالم، حلديث ابن عباس أن النيب فإن فعل ا] وال يصح ممن مل حيج عن نفسه حج عن غريه[

  صلى اهللا عليه وسلم،



حج عن نفسك، مث حج عن : "قال. ال: ؟ قال" حججت عن نفسك: "قال. لبيك عن شربمة: مسع رجالً يقول
 إسناده صحيح، ويف لفظ للدارقطين: رواه أمحد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطرباين، قال البيهقي" شربمة

  ".هذه عنك، وحج عن شربمة"
ال : "احملرم من السبيل، حلديث ابن عباس: قال أمحد] وتزيد املرأة شرطاً سادساً، وهو أن جتد هلا زوجاً أو حمرماً[

  .رواه أمحد بإسناد صحيح" تسافر امرأة إال مع حمرم، وال يدخل عليها رجل إال ومعها حمرم
  .حصول املقصودفال حمرمية لصغري وجمنون، لعدم ] مكلفاً[
  .ألنه من سبيلها] وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة هلا وله[
  .سفرها بدونه ملا تقدم] فإن حجت بال حمرم، حرم[
  .حجها كمن حج وترك حقاً يلزمه من حنو دين، وإن مات احملرم يف الطريق مضت يف حجها] وأجزأها[

  باب اإلحرام
  

  باب اإلحرام

ألنه صلى اهللا عليه وسلم وقت املواقيت، ومل ينقل عنه، وال عن أحد من أصحابه أنه  ]وهو واجب من امليقات[
ذو احلليفة بينها وبني املدينة سبعة أميال أو ستة، وهي أبعد املواقيت من : فميقات أهل املدينة. جتاوز ميقاتاً بال إحرام

رية خربة قرب رابغ بينها وبني مكة مخس اجلحفة، ق: مكة، بينها وبني مكة عشرة أيام، وميقات أهل الشام ومصر
بينه وبني مكة  -يلملم : ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل امليقات بيسري، وميقات أهل اليمن. مراحل أو ست

  .وميقات أهل جند قرن على يوم وليلة من مكة وهذه املواقيت ألهلها وملن مر عليها -ليلتان 
حلديث ابن عباس قال وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألهل املدينة ] ومن منزله دون امليقات فميقاته منزله[

ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند قرن، وألهل اليمن يلملم، هن هلن، وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن 
ومن مل . تفق عليهم. يريد احلج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمهله من أهله، وكذلك حىت أهل مكة يهلون منها

  ١من طريقكم  -ويف لفظ  -مير مبيقات، أحرم إذا حاذى أقرهبا منه، لقول عمر انظروا حذوها من قديد 
  ـــــــ

فانظروا حذوها من طريقكم، : "يف البخاري ورواية البخاري قال عمر" من قديد"ومل جند لفظة . كذا يف األصل ١
  .موضع بني مكة واملدينة –غراً مص –قديد : ويف النهاية" فحد هلم ذات عرق

أمجعوا على هذه : قال يف الشرح. ومن مل حياذ ميقاتاً أحرم عن مكة بقدر مرحلتني، ألنه أقل املواقيت. رواه البخاري
قال ابن عبد . ميقات أهل املشرق، يف قول األكثر: وذات عرق. األربعة، واتفق أهل النقل على صحة احلديث فيها

عن جابر أن النيب صلى . ويف صحيح مسلم. أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من امليقاتأمجعوا على : الرب
ووقت عمر . رواه أبو داود والنسائي. اهللا عليه وسلم، وقت ألهل العراق ذات عرق وعن عائشة مرفوعاً حنوه

هو : ا املقابر القدمية وعرققرية خربة قدمية، من عالماهت: وذات عرق. أيضاً ألهل العراق ذات عرق رواه البخاري
. وعن أنس أنه كان حيرم من العقيق وكان احلسن بن صاحل حيرم من الربذة. املشرف على اجلبل من العقيق إقناع

وقال ابن عبد . حسنه الترمذي ١وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقت ألهل املشرق العقيق



  .٢هو أحوط من ذات عرق: الرب
  .لعدم وجود النية منهم] ينعقد اإلحرام مع وجود اجلنون واإلغماء والسكروال [
  .٣اآلية} ...لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك{: لقوله تعاىل] وإذا انعقد مل يبطل إال بالردة[
  :قال ابن املنذر] لكن يفسد بالوطء يف الفرج يف التحلل األول[

  ـــــــ
ويف بالد العرب مواضع كثرية تسمى . أعقة وعقائق: ه من األرض فهو عقيق، واجلمعكل موضع شققت: العقيق ١

  .واملذكور غري الوادي املعروف باملدينة. العقيق
  .ألنه قبلها مبرحلة أو مرحلتني، كما يف النهاية ٢
  .٦٥/الزمر من اآلية ٣

صل فيه ماروي عن ابن عمر وابن عباس، أمجعوا على أن احلج ال يفسد بإتيان شئ يف حال اإلحرام إال اجلماع، واأل
  .ومل يعرف هلما خمالف

وَأَِتمُّوا الَْحجَّ {: روي عن ابن عمر وعلي وأيب هريرة وابن عباس، لقوله تعاىل] وال يبطل، بل يلزمه إمتامه والقضاء[
  .ال نعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح. ويقضي من قابل ١} َوالُْعْمَرةَ ِللَِّه

قال اإلمام . روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغريمها] اد اإلحرام بني أن ينوي التمتع وهو أفضلوخيري من أر[
  .وهو آخر األمرين منه صلى اهللا عليه وسلم: أمحد

وال خالف يف جواز اإلحرام بأي األنساك الثالثة شاء، وقد دل عليه : قال يف الشرح] أو ينوي اإلفراد أو القران[
  .ن أهل بعمرة، ومنا من أهل حبج، ومنا من أهل هبمافمنا م: قول عائشة

أمجع أهل العلم على : قال ابن املنذر] هو أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، مث بعد فراغه منها حيرم باحلج: والتمتع[
تع، أن من أهل بعمرة من أهل اآلفاق يف أشهر احلج من امليقات، وقدم مكة، ففرغ وأقام هبا، وحج من عامه أنه متم

  .وعليه اهلدي إن وجد وإال فالصيام
هو أن حيرم بالعمرة، مث يدخل احلج عليها : والقران. هو أن حيرم باحلج، مث بعد فراغه منه حيرم بالعمرة: واإلفراد[

: حلديث جابر أنه حج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد أهلوا باحلج مفرداً، فقال هلم] قبل الشروع يف طوافها
إحرامكم بطواف بالبيت، وبني الصفا واملروة، وقصروا وأقيموا حالالً حىت إذا كان يوم التروية، فأهلوا  حلوا من"

  كيف جتعلها: فقالوا" . باحلج، واجعلوا الذي قدمتم هبا متعة
  ـــــــ

  .١٩٦/البقرة اآلية ١

مثل ما أمرتكم به، ولكن ال حيل افعلوا ما أمرتكم به، فلوال أين سقت اهلدي لفعلت "متعة وقد مسينا احلج؟ فقال 
  .متفق عليه" مين حرام حىت يبلغً اهلدي حمله

رواه األثرم، ألنه مل يرد به أثر، ومل . ومل يصر قارناً، وهو قول علي، رضي اهللا عنه] فإن أحرم به، مث هبا مل يصح[
  .يستفد به فائدة، خبالف ما سبق، ويبقى على إحرامه باحلج

لقول طاووس خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه ] صرفه ملا شاء، وما عمل قبل فلغوومن أحرم وأطلق صح، و[
  .اخل... وسلم، من املدينة ال يسمي حجاً ينتظر القضاء، فنزل عليه بني الصفا واملروة



وكذا من أحرم مبثل ما أحرم به فالن، حلديث أنس قال قدم علي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من اليمن، 
لوال أن معي اهلدي : أهللت بإهالل كاهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال: ؟ قال" مب أهللت يا على: "فقال

  .ألحللت متفق عليه
فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل حبج وعمرة، ومنا من أهل : لقول عائشة] لكن السنة ملن أراد نسكاً أن يعينه[

  .حبج متفق عليه
ىن أريد النسك الفالين فيسره يل، وتقبله مين، وإن حبسين حابس فمحلي حيث اللهم إ: وأن يشترط فيقول[

قلت اللهم : قال" مب أهللت؟: "ملا روى النسائي من حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال لعلي] حبستين
وسلم، دخل على  إين أهل مبا أهل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

حجي، واشترطي : "واهللا ما أجدين إال وجعة، فقال هلا: قالت" لعلك أردت احلج؟: "ضباعة بنت الزبري فقال هلا
  متفق" اللهم إن حملي حيث حبستين: وقويل

فإن حبست أو : "ويف حديث عكرمة" فإن لك على ربك ما استثنيت: "وللنسائي يف حديث ابن عباس. عليه
  .رواه أمحد" من ذلك بشرطك على ربك مرضت فقد حللت

  باب حمظورات اإلحرام
  

  باب حمظورات اإلحرام

حلديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه ] تعمد لبس املخيط على الرجل حىت اخلفني: وهي سبعة أشياء أحدمها[
اويل وال ثوباً مسه ورس ال يلبس القميص، وال العمامة، وال الربنس، وال السر: "وسلم، سئل ما يلبس احملرم؟ فقال

ونص على هذه . متفق عليه" وال زعفران، وال اخلفني إال أن ال جيد نعلني فليقطعهما حىت يكونا أسفل من الكعبني
ال يقطع : وعنه. قاله يف الشرح. اجلبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك: األشياء، وأحلق هبا أهل العلم ما يف معناها مثل

من مل جيد إزاراً فليلبس سراويل، ومن : "باس مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، خيطب بعرفاتاخلفني، حلديث ابن ع
. قاله الدارقطين. هذا ناسخ حلديث ابن عمر السابق، ألن هذا بعرفات: قيل. متفق عليه" مل جيد نعلني فليلبس خفني

ليه وسلم، على املنرب وذكره وأجيب عن مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع: وحديث ابن عمر باملدينة، لرواية أمحد عنه
  .وهو جواز اللبس بال قطع: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم: قوهلم

لنهيه صلى اهللا عليه وسلم، احملرم عن لبس ] تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطني، أو استظالل مبحمل: الثاين[
  وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة" ١وقوله يف احملرم الذي وقصته ناقتهالعمائم والربانس 
  ـــــــ

  .كسر العنق: الوقص ١

اضح ملن أحرمت له أي ابرز : وكره أمحد االستظالل باحململ، وما يف معناه، لقول ابن عمر. متفق عليهما" ملبياً
. بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل هبا رواه مسلم أمر: له ذلك، أشبه اخليمة، ويف حديث جابر: وعنه. للشمس

وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم . قاله يف الشرح. وإن طرح على شجرة ثوباً يستظل به فال بأس إمجاعاً
حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حجة الوداع، فرأيت أسامة وبالالً، وأحدمها آخذ خبطام : احلصني



ويباح له تغطية . ى اهللا عليه وسلم واآلخر رافع ثوبه يستره من احلر حىت رمى مجرة العقبة رواه مسلمناقة النيب صل
ال، : وعنه. وبه قال الشافعي. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبري، وال يعرف هلم خمالف يف عصرهم. وجهه

روي عن . ويغسل رأسه باملاء بال تسريح" وال ختمروا وجهه وال رأسه: "ألن يف بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة
ألنه صلى اهللا عليه وسلم، غسل رأسه وهو حمرم، وحرك رأسه بيديه فأقبل هبما . عمر وابنه وعلي وجابر وغريهم

وعن ابن عباس قال يل . ال يزيد املاء الشعر إال شعثاً رواه مالك والشافعي: واغتسل عمر وقال. وأدبر متفق عليه
وإن محل على رأسه طبقاً، أو وضع . تعال أباقيك أينا أطول نفساً يف املاء رواه سعيد: ون باجلحفةعمر، وحنن حمرم

  .قاله يف الكايف. يده عليه فال بأس، ألنه ال يقصد به الستر
ال تنتقب املرأة احملرمة، : " لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وتغطية الوجه من األنثى، لكن تسدل على وجهها حلاجة[

إال ما روي عن أمساء . ال نعلم فيه خالفاً. فيحرم تغطيته: قال يف الشرح. رواه أمحد والبخاري" تلبس القفازينوال 
  أهنا تغطيه فيحمل على السدل،

ال نعلم فيه . فال يكون فيه اختالف، فإن احتاجت لتغطيته ملرور الرجال قريباً منها سدلت الثوب من فوق رأسها
كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا : ئشةحلديث عا. انتهى. خالفاً

وال يضر ملس املسدول . حاذونا سدلت إحدانا جلباهبا على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود واألثرم
  .وجهها، خالفاً للقاضي

أمجعوا على أنه ممنوع : قال يف الشرح" سوه بطيبوال مت"لقوله يف الذي وقصته راحلته ] قصد شم الطيب: الثالث[
متفق " واليلبس ثوباً مسه ورس وال زعفران: "ال نعلم فيه خالفاً، لقوله. من الطيب، وال جيوز له لبس ثوب مطيب

  .عليه
  .ألنه تطييب ليده] ومس ما يعلق[
ت النار من الطعام بأساً وإن وكان مالك ال يرى مبا مس] واستعماله يف أكل وشرب حبيث يظهر طعمه أو رحيه[

ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء، كشيح وقيصوم وخزامى، وكذا ما ينبته . بقيت رائحته وطعمه
  .قاله يف اإلقناع. اآلدمي لغري قصد الطيب، كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيين

عفي "لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] ليهفمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً أو جاهالً أو مكرهاً فال شيء ع[
  " .ألميت عن اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه

  .الستدامته احملظور من غري عذر] ومىت زال عذره أزاله يف احلال وإال فدى[

 ١} ...َهْدُي َمِحلَُّهَوال َتْحِلقُوا ُرُؤوَسكُْم َحتَّى َيْبلُغَ الْ{: لقوله تعاىل] إزالة الشعر من البدن ولو من األنف: الرابع[
  .اآلية نص على حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن

أمجعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إال من عذر، وأمجعوا على أنه يزيل ظفره : قال يف الشرح] وتقليم األظافر[
  .إذا انكسر

: وقوله٢اآلية} ...َم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبرِّ َما دُْمُتْمَوُحرِّ{: إمجاعا لقوله تعاىل] قتل صيد الرب الوحشي املأكول: اخلامس[
  .٣اآلية} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَنُْتْم ُحرٌُم{
ألنه إعانة على احملرم، حلديث أيب قتادة أنه كان مع أصحاب له حمرمني، وهو مل ] والداللة عليه، واإلعانة على قتله[
م فأبصروا محاراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يوذنوين به، وأحبوا لو أين أبصرته، فركبت ونسيت حير



واهللا ال نعينك عليه وهذا يدل على اعتقادهم حترمي : فقالوا. ناولوين السوط والرمح: السوط والرمح، فقلت هلم
ال : ؟ قالوا" أحد أمره أن حيمل عليها، أو أشار إليها هل: "اإلعانة عليه وملا سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .متفق عليه" . فكلوا ما بقي من حلمها: "قال
  .رواه ابن ماجه" يف بيض النعام مثنه: "يف بيض النعام قيمته وعن أيب هريرة مرفوعاً: لقول ابن عباس] وإفساد بيضه[

  ـــــــ
  .١٩٦/البقرة من اآلية ١
  .٩٩/املائدة من اآلية ٢
  .٩٨/املائدة من اآلية ٣

إنه من صيد : "وحديث أيب هريرة مرفوعاً. ألنه بري يشاهد طريانه يف الرب، ويهلكه املاء إذا وقع فيه] وقتل اجلراد[
هو من صيد البحر : قال ابن عباس: وعنه هو من صيد البحر ال جزاء فيه قال ابن املنذر. وهم قاله أبو داود" البحر

  .ة احلوتهو من نثر: وقال عروة
حكي . يباح قتله، ألنه من أكثر اهلوام أذى: وعنه. ألنه يترفه بإزالته ولو أبيح مل يتركه كعب بن عجرة] والقمل[

  .هي أهون مقتول وعن ابن عباس فيمن ألقاها مث طلبها تلك ضالة ال تبتغى: عن ابن عمر قال
مخس فواسق يقتلن يف احلل "وال جزاء فيه، حلديث يف احلرم واإلحرام، ] ال الرباغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقاً[

. ، مكان العقرب متفق عليه"احلية" –ويف لفظ  -" احلدأة والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور: واحلرم
مثل األسد والذئب، والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه . ما عقر الناس، وعدا عليهم: قال مالك الكلب العقور

وبه قال . سباع البهائم وجوارح الطري واحلشرات املؤذية والزنبور والبق والبعوض والرباغيث والذبابأذى من 
  .قاله يف الشرح. الشافعي

ال ينكح احملرم، وال ينكح، : "حلديث عثمان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال] عقد النكاح وال يصح: السادس[
ليس للترمذي فيه وال خيطب وعن أيب غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما رواه اجلماعة إال البخاري، و" وال خيطب

ال نعلم . ويياح شراء اإلماء للتسري وغريه: قال يف الشرح. رواه مالك والدارقطين. يعين رجالً تزوج وهو حمرم
  .فيه خالفاً

: الرفث: قال ابن عباس ١} ِفي الَْحجِّفَال َرفَثَ َوال فُسُوَق َوال جِدَالَ {: لقوله تعاىل] الوطء يف الفرج: السابع[
واألصل فيه ما روي . أمجعوا على أن احلج ال يفسد بإتيان شئ يف حال اإلحرام إال اجلماع: اجلماع قال ابن املنذر

  .عن ابن عمر وابن عباس، ومل يعرف هلما خمالف
يه خالفاً، وإن أنزل فعليه بدنة، ويف فإن مل ينزل مل يفسد، ال نعلم ف] ودواعيه واملباشرة دون الفرج واالستمناء[

وهو قول الشافعي، ألنه ال نص فيه وال إمجاع، وال يصح قياسها على . ال يفسد: إحدامها. فساد احلج روايتان
  .وهو قول مالك. يفسد: والثانية. الوطء يف الفرج، ألنه جيب به احلد دوهنما

  .مترة فما فوقها: يطعم شيئاً، وقال إسحاق: وعن أمحد. مملا تقد] ويف مجيع احملظورات الفديه، إال قتل القمل[
  .ال فدية فيه كشراء الصيد] وعقد النكاح[
  .يف اجلراد اجلزاء: وروي عن عمر. ملا تقدم يف البيض] ويف البيض واجلراد قيمته مكانه[
قبضة من طعام، ألنه ال : وعنه. ألن املد أقل ما جيب] ويف الشعرة أو الظفر إطعام مسكني، ويف اثنني إطعام اثنني[



  .تقدير له يف الشرع فيجب املصري إىل األقل ألنه اليقني
فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ {: لقوله تعاىل] والضرورات تبيح للمحرمات ويفدي[

  .رضي اهللا عنه وحلديث كعب بن عجرة، ٢} أَْو َصَدقٍَة أَوْ ُنُسٍك
  ـــــــ

  .١٩٧/البقرة من اآلية ١
  .١٩٦/البقرة من اآلية ٢

  باب الفدية
  

  باب الفدية

: فقسم التخيري. قسم على التخيري، وقسم على الترتيب: وهي قسمان. وهي ما جيب بسبب اإلحرام أو احلرم[
اإلمناء بنظرة، واملباشرة بغري إنزال كفدية اللبس، والطيب، وتغطية الرأس، وإزالة أكثر من شعرتني، أو ظفرين، و

] خيري بني ذبح شاة، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني مد بر أو نصف صاع من غريه. مين
وقوله صلى اهللا  ١} ٍكفََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَوْ َصَدقٍَة أَْو ُنُس{: لقوله تعاىل

احلق رأسك، وصم ثالثة : "قال. نعم يا رسول اهللا: قال" لعلك آذاك هوام رأسك؟: "عليه وسلم لكعب بن عجرة
للتخيري، وأحلق الباقي باحللق، ألنه حرم للترفه ] أو[ولفظة . متفق عليه" أيام، أو أطعم ستة مساكني، أوانسك بشاة

عليه فدية من صيام أوصدقة أو نسك : وقع على امرأته يف العمرة قبل التقصريوقال ابن عباس فيمن . فقيس عليه
وروى األ ثرم أيضاً أن عمر بن عبيد اهللا، قبل عائشة بنت طلحة وهو حمرم، فسأل فأمجع له على أن . رواه األ ثرم
ال تفسد احلج فوجبت به شاة  وقيس عليها املباشرة واإلمناء بنظرة، وحنومها، ألهنا أفعال حمرمة باإلحرام. يهرق دماً
  .كاحللق

من التخيري جزاء الصيد خيري فيه بني املثل من النعم، أو تقومي املثل مبحل التلف، ويشتري بقيمته طعاماً ما جيزئ يف [
  الفطرة، فيطعم
  ـــــــ

  .١٩٦/البقرة من اآلية ١

َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم {: لقوله تعاىل] كل مسكني مد بر أو نصف صاع من غريه، أو يصوم عن إطعام كل مسكني يوماً
كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكَني أَْو َعْدلُ ُمَتَعمِّداً فَجََزاٌء ِمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُمُ بِِه ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم َهْدياً َباِلغَ الْكَْعَبِة أَْو 

  ١} ذَِلكَ ِصَياماً
قران، وترك الواجب واإلحصار والوطء وحنوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك وقسم الترتيب كدم املتعة وال[

نص عليه، فيقدم اإلحرام ] واجب دم، فإن عدمه أو مثنه صام ثالثة أيام يف احلج، واألفضل كون آخرها يوم عرفة
امه ووقت جواز صيامها من إحر. روي ذلك عن ابن عمر و عطاء وعلقمة وغريهم. ليصومها يف إحرام احلج

  .بالعمرة، النعقاد سبب الوجوب
. مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن جيد اهلدي رواه البخاري: قال ابن عمر وعائشة] وتصح أيام التشريق[



  .وبه قال مالك والشافعي يف القدمي
َما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَيامُ فََمْن َتَمتََّع بِالُْعمَْرِة إِلَى الَْحجِّ فَ{: لقوله تعاىل] وسبعة إذا رجع إىل أهله[

يصوم بالطريق أو : قيل ألمحد. وجيوز صيامها بعد فراغه من أفعال احلج ٢} ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجْعُتْم
  .ل إسحاقوهو قو. يف الطريق: وبه قال مالك، وعن عطاء وجماهد. حيث شاء: مبكة؟ قال

  ٢} فَإِنْ أُْحصِْرُتْم فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: لقوله تعاىل] وجيب على حمصر دم[
  ـــــــ

  .٩٥/املائدة من اآلية ١
  .١٩٦/البقرة من اآلية ٢

  .بنية التحلل] فان مل جيد صام عشرة أيام[
  .قياساً على دم املتعة] مث حل[
يل األول، أو أنزل منياً مبباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو ملس لشهوة، أو وجيب على من وطء يف احلج قبل التحل[

كدم املتعة ألن ابن عمر وابن ] ثالثة يف احلج، وسبعة إذا رجع: بدنة، فإن مل جيدها صام عشرة أيام: تكرار نظر
يف احلج، وسبعة إذا رجعتم اهديا هدياً، وإن مل جتدا فصوما ثالثة أيام : عباس وعبد اهللا بن عمرو قالوا للواطئني

والوطء بعد التحلل األول ال يفسد النسك، لكن ميضي إىل احلل فيحرم منه ليطوف للزيارة . وقيس الباقي عليه
: حمرماً ألن الطواف ركن ال يتم احلج إال به، ولقول ابن عباس يف رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر

وعليه شاة، ألن . وال يعرف له خمالف من الصحابة. ج من قابل رواه مالكينحران جزوراً بينهما، وليس عليه احل
. اإلحرام خف بالتحلل األول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب اإلحرام التام خلفة اجلناية، وعدم إفساده احلج

  .يلزمه بدنة، ألنه قول ابن عباس، وبه قال الشافعي: وعنه. وفاقاً أليب حنيفة
عليه فدية من : لقول ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التقصري] أفسدها قبل متام السعي شاة ويف العمرة إذا[

  .صيام، أو صدقة، أو نسك رواه األ ثرم
إذا :"حلديث عائشة مرفوعاً ] والتحلل األول حيصل باثنني من رمي وحلق وطواف وحيل له كل شئ إال النساء[

  :وقالت عائشة. رواه سعيد" اب وكل شئ إال النساءرميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثي

  .متفق عليه. طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إلحرامه حني أحرم، وحلله قبل أن يطوف بالبيت
مل حيل النيب صلى اهللا : وال نعلم فيه خالفاً، لقول ابن عمر] والثاين حيصل مبا بقي مع السعي إن مل يكن سعى قبل[

شئ حرم منه حىت قضى حجه وحنر هديه يوم النحر، وطاف بالبيت، مث قد حل له كل شئ حرم منه عليه وسلم من 
  .متفق عليه

  فصل يف صيد احلرم ونباته
  .قضى هبا عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية] والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة[
  .ضي اهللا عنهلقضاء عمر، ر] ويف محار الوحش وبقره بقرة[
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حكم فيها بذلك رواه أبو داود وغريه، وقضى فيها عمر وابن ] ويف الضبع كبش[

  .عباس بكبش



  .قضى هبا عمر وعلي وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث جابر] ويف الغزال شاة[
  .قضى به عمر وابنه] ويف الوبر والضب جدي له نصف سنة[
  .روي عن عمر وابن مسعود وجابر] ويف الريبوع جفرة هلا أربعة أشهر[
  .يروى عن عمر أنه قضى بذلك] ويف األرنب عناق دون اجلفرة[
  .أي كرع فيه، ومل يأخذه مبنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافري] ويف احلمام وهو كل ما عب املاء[
  .صوت: أي] وهدر[

ص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد احلارث ن] كالقطا والورش والفواخت، شاة[
  .وروي عن ابن عباس أنه قضى به يف محام اإلحرام. وقيس عليه محام اإلحرام. يف محام احلرم

وروي عن ابن عباس وجابر أهنما قاال يف ] وما ال مثل له، كاألوز واحلبارى واحلجل والكركي، ففيه قيمة مكانه[
  .شاة شاة قاله يف الكايف: ة والقطاة واحلبارىاحلجل

إن هذا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة: إمجاعاً حلديث ابن عباس قال] وحيرم صيد حرم مكة[
وال ينفر : "وفيه -احلديث  -" البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض، فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة

وحيرم صيد حرم املدينة حلديث علي، وال جزاء فيما حرم من صيدها، وعنه فيه اجلزاء السلب . متفق عليه" صيدها
  .وتوسيع جلده ضرباً انتهى

ملا تقدم أن الصحابة قضوا يف محام احلرم بشاة، ومل ينقل عن غريهم خالفهم، ] وحكمه حكم صيد اإلحرام[
وقال أيضاً كل من يضمن يف اإلحرام يضمن يف احلرم، إال . شرحقاله يف ال. وللصوم فيه مدخل عند األكثرين

  .انتهى. القمل، فإنه يباح قتله يف احلرم بغري خالف
 -" وال يعضد شجرها، وال حيش حشيشها: "الذي مل يزرعه اآلدمي إمجاعاً، لقوله] وحيرم قطع شجره وحشيشه[

إال : فانه ال بد هلم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقالإال اإلذخر، : فقال العباس -" خيتلى شوكها"ويف رواية ال 
  .ويباح انتفاع مبا زال أو انكسر بغري فعل آدمي وبفعل آدمي مل يبح اإلنتفاع انتهى. متفق عليه" اإلذخر

  .لعموم النص واإلمجاع] واحملل واحملرم يف ذلك سواء[
يف الدوحة بقرة ويف اجلزلة : عن ابن عباس أنه قال ملا روى] فتضمن الشجرة الصغرية عرفاً بشاة، وما فوقها ببقرة[

  .شاة والدوحة الكبرية واجلزلة الصغرية
  .نص عليه ألنه متقوم] ويضمن احلشيش والورق بقيمته[
وهل هي إال من : والبقرة؟ فقال: لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له] وجتزئ عن البدنة بقرة كعكسه[

  .البدن رواه مسلم
ملا تقدم وكعكسه، لقول ابن عباس أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، رجل ] زئ عن سبع شياه بدنة أو بقرةوجي[

إن علي بدنة، وأنا موسر، وال أجدها فأشتريها، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه : فقال
  .رواه أمحد وابن ماجه. فيذحبهن

: لقوله تعاىل يف املتمتع]  األضحية جذع ضان أو ثىن معز أو سبع بدنة أو بقرةما جيزئ يف: واملراد بالدم الواجب[
فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة أَوْ {: وقال تعاىل. شاة، أو شرك يف دم: قال ابن عباس ١} فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{

  .عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقيفسره النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف حديث كعب بن  ٢} ُنُسٍك



  .ألهنما أكثر حلماً وأنفع للفقراء] فإن ذبح أحدمها فأفضل[
  ـــــــ

  .١٩٦/البقرة من اآلية ١
  .١٩٦/البقرة من اآلية ٢

البدنة أو البقرة إذا ذحبها، ألنه اختار األعلى ألداء فرضه، فكان كله واجباً كاألعلى من خصال : أي] وجتب كلها[
  .إذا اختاره الكفارة

  باب أركان احلج وواجباته

  
  باب اركان احلج وواجباته

  :]أركان احلج أربعة[
  " .إمنا األعمال بالنيات"حلديث ] وهو جمرد النية، فمن تركه مل ينعقد حجه. اإلحرام: األول[
  .رواه أبو داود" احلج عرفة: "حلديث] الوقوف بعرفة: الثاين[
ال يفوت احلج حىت يطلع الفجر من ليلة : "لقول جابر]  طلوع فجر يوم النحرووقته من طلوع فجر يوم عرفة إىل[

  .نعم رواه األ ثرم: أقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذلك؟ قال: فقلت له: قال أبو الزبري". مجع
عرفة، صح  فمن حصل يف هذا الوقت بعرفة حلظة واحدة وهو أهل، ولو ماراً أو نائماً أو حائضاً أو جاهالً أهنا[

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن الم الطائي قال] حجه
أكللت راحليت وأتعبت  ١يا رسول اهللا، إين جئت من جبلي طيئ: وسلم، باملزدلفة حني خرج إىل الصالة فقلت

  قال رسول اهللاإال وقفت عليه، فهل يل من حج؟ ف ٢نفسي واهللا ما تركت من حبل
  ـــــــ

  .مها جبل سلمى وجبل أجأ قاله املنذري ١
احلبل، بفتح احلاء : من جبل، وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه، قال اجلوهري: من حبل هي يف األصل: قوله ٢

  .أحد حبال الرمل، وهو ما اجتمع أو استطال وارتفع: وإسكان املوحدة

، ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليالً أو هناراً، فقد مت من شهد صالتنا هذه: "صلى اهللا عليه وسلم
. وهو حجة يف أن هنار عرفة كله وقت للوقوف: قال اجملد. رواه اخلمسة، وصححه الترمذي" حجه وقضى تفثه

  .رواه اخلمسة" حلج عرفة من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك: "وقال صلى اهللا عليه وسلم
  .ألنه ليس من أهل العبادات خبالف النائم] كان سكراناً أو جمنوناً أو مغًمى عليه ال إن[
نص عليهما، ألنه ال يؤمن ] ولو وقف الناس كلهم، أو كلهم إال قليالً يف اليوم الثامن، أو العاشر خطأ أجزأهم[

قاله الشيخ تقي الدين، . وهل هو يوم عرفة باطناً ؟ فيه خالف يف مذهب أمحد. وقوع مثل ذلك يف القضاء فيشق
وقد روي أن عمر قال هلبار . ورجح أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاهتم احلج لتفريطهم

حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك رواه األ : قال" ما حبسك؟: "بن األسود، ملا حج من الشام وقدم يوم النحر
  .ثرم



حاضت صفية بنت حيي : وعن عائشة قالت ١} َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ{: لقوله تعاىل] ضةطواف اإلفا: الثالث[
يا رسول اهللا، : قلت" أحابستنا هي؟: "فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: بعد ما أفاضت، قالت

فدل على أن هذا الطواف . متفق عليه" فر إذاًفلتن: "إهنا قد أفاضت، وطافت بالبيت، مث حاضت، بعد اإلفاضة قال
  .ال بد منه، وأنه حابس ملن مل يأت به

  ـــــــ
  .٢٩/احلج من اآلية ١

  .لوجوب املبيت مبزدلفة إىل بعد نصف الليل] ووقته من نصف ليلة النحر ملن وقف، وإال فبعد الوقوف[
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم النحر متفق أفاض رس: وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر] وال حد آلخره[

  .عليه
تعين  -طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وطاف املسلمون: لقول عائشة] السعي بني الصفا واملروة: الرابع[

: وحلديث. فكانت سنة، فلعمري ما أمت اهللا حج من مل يطف بني الصفا واملروة رواه مسلم -بني الصفا واملروة 
  .رواه أمحد وابن ماجه" فإن اهللا كتب عليكم السعياسعوا "
  .وقيل ستة، ألن طواف الوداع واجب على كل من أراد اخلروج من مكة] واجباته سبعة[
  .ملا تقدم] اإلحرام من امليقات - ١[
ا خذو: " ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقف إىل الغروب وقد قال] الوقوف إىل الغروب ملن وقف هناراً - ٢[

  " .عين مناسككم
لتأخذوا عين : "ألنه صلى اهللا عليه وسلم بات هبا وقال] املبيت ليلة النحر مبزدلفة إىل بعد نصف الليل - ٣[

كنت فيمن قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف ضعفة أهله من مزدلفة إىل مىن متفق : وعن ابن عباس" مناسككم
اهللا عليه وسلم، بأم سلمة ليلة النحر، فرمت اجلمرة قبل الفجر، مث  أرسل رسول اهللا صلى: وعن عائشة قالت. عليه

  .أفاضت رواه أبو داود
  مث رجع إىل: لقول عائشة] املبيت مبىن يف ليايل التشريق - ٤[

استأذن العباس : رواه أمحد وأبو داود، وملفهوم حديث ابن عباس قال. مىن فمكث هبا ليايل أيام التشريق احلديث
وعن عاصم بن عدي . لى اهللا عليه وسلم، أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته، فأذن له متفق عليهرسول اهللا ص

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رخص لرعاء اإلبل يف البيتوتة عن مىن يرمون يوم النحر، مث يرمون من الغد، 
  .ترمذيومن بعد الغد ليومني، مث يرمون يوم النفر رواه اخلمسة، وصححه ال

فريمي يوم النحر مجرة العقبة بسبع حصيات ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، بدأ هبا وألهنا ] رمي اجلمار مرتباً - ٥[
حتية مىن ويرمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق، كل يوم بعد الزوال، كل مجرة بسبع حصيات، يبدأ باجلمرة 

مث الوسطى، مث مجرة العقبة، حلديث عائشة أن النيب صلى اهللا  وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد اخليف،: األوىل
عليه وسلم، رجع إىل مىن فمكث هبا ليايل أيام التشريق يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس، كل مجرة بسبع حصيات، 

  .داود يكرب مع كل حصاة، يقف عند األوىل والثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة وال يقف عندها رواه أبو
 ١} ...ُمَحلِِّقَني ُرُؤوَسكُْم َوُمقَصِّرِيَن...{: ألنه تعاىل وصفهم بذلك، وامنت به عليهم فقال] احللق أو التقصري - ٦[

، ودعا للمحلقني ثالثاً، وللمقصرين مرة متفق " فليقصر مث ليحلل: "وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمر به فقال



  صلى اهللا ويف حديث أنس أن النيب. عليه
  ـــــــ

  .٢٧/الفتح من اآلية ١

وأشار إىل جانبه األمين مث : خذ: عليه وسلم، أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها، مث أتى منزله مبىن وحنر، مث قال للحالق
أمجعوا على إجزاء التقصري إال أنه يروى عن احلسن : وقال ابن املنذر. األيسر وجعل يعطيه الناس رواه أمحد ومسلم

روي ذلك عن . ويستحب ملن ال شعر له إمرار املوسى على رأسه. ب احللق يف احلجة األوىل، وال يصح لآليةإجيا
  .قاله يف الشرح. ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي، وال نعلم فيه خالفاً

ائض أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احل: حلديث ابن عباس] طواف الوداع - ٧[
  .متفق عليه

  " .إمنا األعمال بالنيات"وهو نية الدخول فيها، حلديث ] اإلحرام: وأركان العمرة ثالثة[
.  ٢اآلية} إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه{ ١} َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيتِ الْعَِتيقِ{: لقوله تعاىل] والسعي. والطواف[

من مل يكن معه : "وعن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال" هللا كتب عليكم السعياسعوا فإن ا"وحلديث 
  .وأمره يقتضي الوجوب. متفق عليه" هدي فليطف بالبيت، وبني الصفا واملروة، وليقصر وليحلل

: وقال يف الشرحألمره صلى اهللا عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم ] اإلحرام هبا من احلل: وواجباهتا شيئان[
  .ال نعلم فيه خالفاً. ومن أراد العمرة من أهل احلرم خرج إىل احلل، فأحرم منه، وكان ميقاتاً له

  ـــــــ
  .٢٩/احلج من اآلية ١
  .١٥٨/البقرة من اآلية ٢

  " .وليقصر وليحلل"لقوله ] واحللق أو التقصري[
  .لم، بات هبا ليلة عرفة رواه مسلم عن جابرألنه صلى اهللا عليه وس] واملسنون كاملبيت مبىن ليلة عرفة[
حلديث عائشة أن النيب صلى اهللا عليه ] وطواف القدوم والرمل يف الثالثة أشواط األول منه، واالضطباع فيه[ 

وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه . وسلم، حني قدم مكة توضأ، مث طاف بالبيت متفق عليه
انة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم، مث قذفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو اعتمروا من اجلعر

  .حىت أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل ثالثاً ومشى أربعاً: ويف حديث جابر. داود
ليحرم و: "حلديث ابن عمر مرفوعاً] وجترد الرجل من املخيط عند اإلحرام، وليس إزار ورداء أبيضني نظيفني[

  .رواه أمحد" أحدكم يف إزار ورداء ونعلني
يف احلج، وأما يف العمرة فإىل استالم احلجر، حلديث ابن عمر أن النيب ] والتلبية من حني اإلحرام إىل أول الرمي[

.." لبيك اللهم لبيك: "صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي احلليفة أهل فقال
كنت رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم، من مجع إىل مىن، فلم يزل : وعن الفضل ابن عباس قال. ث متفق عليهاحلدي

رواه أبو " يليب املعتمر حىت يستلم احلجر: "يليب حىت رمى مجرة العقبة رواه اجلماعة، وعن ابن عباس مرفوعاً قال
  .داود

  .ملا تقدم] فمن ترك ركناً مل يتم حجه إال به[



. من ترك نسكاً فعليه دم وهو مقيس على دم الفوات: لقول ابن عباس] ترك واجباً فعليه دم وحجه صحيحومن [
  .كما يف الشرح

  .لعدم النص يف ذلك] ومن ترك مسنوناً فال شئ عليه[

  فصل يف شروط الطواف
  .كسائر العبادات] النية، واإلسالم، والعقل: وشروط صحة الطواف أحد عشر[
  .أوله طلوع الفجر يوم النحر: وقال أبو حنيفة. وله بعد نصف الليل ليلة النحروأ] ودخول وقته[
  .متفق عليه" ال يطوف بالبيت عريان: "حلديث] وستر العورة[
الطواف بالبيت : "حلديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال] واجتناب النجاسة، والطهارة من احلديث[

افعلي ما "وقوله صلى اهللا عليه وسلم لعائشة ملا حاضت . رواه الترمذي واأل ثرم" صالة، إال أنكم تتكلمون فيه
  .متفق عليه" يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري

َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيتِ {: ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، طاف سبعاً فيكون تفسرياً جململ قوله تعاىل] وتكميل السبع[
فإن ترك " خذوا عين مناسككم: "وقد قال صلى اهللا عليه وسلم. فيكون ذلك هو الطواف املأمور به ١} يقِالَْعِت

  شيئاً من السبع ولو قليالً مل جيزئه، وكذا إن سلك احلجر، أو طاف على جداره، أو شاذروان الكعبة، ألن قوله
  ـــــــ

  .٢٩/احلج من اآلية ١

احلجر من : "يقتضي الطواف جبميعه واحلجر منه لقوله صلى اهللا عليه وسلم ١} ِت الَْعِتيقَِولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْي{: تعاىل
  .متفق عليه" البيت

حلديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ملا قدم مكة أتى احلج فاستلمه، مث مشى ] وجعل البيت عن يساره[
  .على ميينه فرمل ثالثاً ومشى أربعاً رواه مسلم والنسائي

: وعنه. الطواف بالبيت صالة وقد سبق: فال جيزئ طواف الراكب لغري عذر، حلديث] وكونه ماشياً مع القدرة[
ال قول ألحد مع فعل النيب صلى : وقال. وهو مذهب الشافعي و ابن املنذر. جيزئ بغري دم: وعنه. جيزئ وعليه دم

. هللا عليه وسلم يف غري تلك املرة، ولفعل أصحابهاهللا عليه وسلم، والطواف راجالً أفضل بغري خالف، لفعله صلى ا
  .قاله يف الشرح. ويصح طواف الراكب لعذر بغري خالف. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إال لعذر

  " .خذوا عين مناسككم: "ألنه صلى اهللا عليه وسلم، طاف كذلك، وقد قال] واملواالة[
يتوضأ ويبين إذا مل يطل الفصل، فيتخرج يف : يتوضأ، ويبتدئه، وعنهقياساً علىالصالة، ف] فيستأنفه حلدث فيه[

ليست شرطاً حال العذر، ألن احلسني غشي عليه فحمل، : والثانية. إحدامها هي شرط كالترتيب. املواالة روايتان
  .قاله يف الكايف. فلما أفاق أمته

إذا أعيا يف الطواف فال بأس أن : قال اإلمام أمحد. لغري عذر إلخالله باملواالة، ويبين مع العذر] وكذا لقطع طويل[
  .يستريح

  ـــــــ
  .٢٩/احلج من اآلية ١



إذا أقيمت الصالة : "حلديث] وإن كان يسرياً أو أقيمت الصالة أو حضرت جنازة صلى وبىن من احلجر األسود[
: خالف فيه إال احلسن، فإنه قال ال نعلم أحداً: قال ابن املنذر" فال صالة إال املكتوبة، فإذا صلًى بىن على طوافه

قاله يف . ذكره ابن املنذر إمجاعاً. وكذا اجلنازة، ألهنا تفوت وإن شك يف عدد الطواف بىن على اليقني. يستأنف
  .الشرح

كان رسول اهللا صلى : لقول ابن عمر] استالم الركن اليماين يف يده اليمىن، وكذا احلجر األسود وتقبيله: وسننه[
. وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود: سلم، ال يدع أن يستلم الركن اليماين واحلجر يف طوافه قال نافعاهللا عليه و
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، استقبل احلجر، ووضع شفتيه عليه يبكي طويالً، مث التفت فإذا بعمر بن : وعن عمر

فعله ابن عمر . ويسجد عليه: ماجه ونقل األثرم رواه ابن" . يا عمر ها هنا تسكب العربات: "اخلطاب يبكي، فقال
وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده، ملا روى مسلم عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، استلمه بيده 

وقبل يده وعن أيب الطفيل عامر بن وائلة قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يطوف بالبيت، ويستلم الركن 
  .، ويقبل احملجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجهمبحجن معه

  .ملا تقدم] واالضطباع، والرمل، واملشي يف مواضعها[
إن : وقيل للزهري ١} َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراِهيَم ُمصَلًّى{: واألفضل خلف املقام لقوله تعاىل] والركعتان بعده[

  جتزئه املكتوبة: عطاء يقول
  ـــــــ

  .١٢٥/ ن اآليةالبقرة م ١

السنة أفضل مل يطف النيب صلى اهللا عليه وسلم، أسبوعاً إال صلى ركعتني رواه : من ركعيت الطواف، فقال
  .البخاري

  فصل يف شروط السعي
  .ملا تقدم] النية، واإلسالم، والعقل: وشروط صحة السعي مثانية[
ال جتب، ألنه نسك ال يتعلق : بينه وقال يف الكايف قياساً على الطواف وألنه صلى اهللا عليه وسلم، واىل] واملواالة[

وقد روي أن سودة بنة عبد اهللا بن عمر متتعت فقضت طوافها يف ثالثة أيام . بالبيت، فلم يشترط له املواالة كالرمي
  .انتهى

شي، فإن يسن أن مي: ويف الكايف. وجيزئ السعي راكباً وحمموالً ولو لغري عذر: قال يف الشرح] واملشي مع القدرة[
  .ركب جاز ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، سعى راكباً

: ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، إمنا سعى بعد الطواف، وقال] وكونه بعد طواف ولو مسنوناً كطواف القدوم[
  "خذوا عين مناسككم"
  .يبدأ بالصفا، وخيتم باملروة، ملا يف حديث جابر] وتكميل السبع[
  .ليتيقن الوصول إليهما يف كل شوط] لصفا واملروةواستيعاب ما بني ا[
إِنَّ {: " حلديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ملا دنا من الصفا قرأ] وإن بدا باملروة مل يعتد بذلك الشوط[

ولفظ النسائي . واه مسلماحلديث ر" أبدأ مبا بدأ اهللا به، فبدأ بالصفا فرقي عليه ١} الصَّفَا َوالَْمرَْوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه
  " .ابدؤوا مبا بدأ اهللا به"



  ـــــــ
  .١٥٨/البقرة من اآلية ١

افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم، لعائشة ملا حاضت] الطهارة وستر العورة: وسننة[
مث صلت ركعتني، مث حاضت إذا طافت املرأة بالبيت، : وقالت عائشة. متفق عليه" تطويف بالبيت حىت تطهري

  .فلتطف بالصفا واملروة فإن سعى حمدثاً أو عرياناً أجزأه يف قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقاً
ال بأس أن يطوف أول النهار ويسعى يف : وقال عطاء. بأن ال يفرق بينهما طويالً] واملواالة بينه وبني الطواف[

  .آخره
رواه " ماء زمزم ملا شرب له: "حلديث جابر مرفوعاً] مزم ملا أحب ويرش على بدنه وثوبهوسن أن يشرب من ماء ز[

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، دعا بسجل من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس : أمحد وابن ماجه وعنه
  .جهرواه ابن ما" إن آية ما بيننا وبني املنافقني ال يتضلعون من ماء زمزم: "مرفوعاً

بسم اهللا، اللهم اجعله لنا علماً نافعاً ورزقأ واسعاً ورياً وشبعاً وشفاًء من كل داء واغسل به قليب وأمأله : ويقول[
ماء زمزم ملا شرب له، إن شربته : "حلديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال] من خشيتك

به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه اهللا، وهي هزمة جربيل،  تستشفي به شفاك اهللا، وإن شربته يشبعك أشبعك اهللا
  .رواه الدارقطين" وسقيا إمساعيل

ملا روي عن النيب صلى ] وتسن زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقربي صاحبيه، رضوان اهللا وسالمه عليهما[
  ه أبو داودروا" من زارين أو زار قربي كنت لة شافعاً أو شهيداً"اهللا عليه وسلم، قال 

من زار قربي : "ويف رواية" من حج فزار قربي بعد وفايت فكأمنا زارين يف حيايت: "وعن ابن عمر مرفوعاً. الطيالسي
  .رواه الدارقطين بإسناد ضعيف" وجبت لة شفاعيت

ى ويف االًقص. وتستحب الصالة مبسجده صلى اهللا عليه وسلم، وهي بألف صالة، ويف املسجد احلرام مبائة ألف[
صالة يف مسجدى هذا أفضل من ألف صالة فيما : "حلديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال] خبمسمائة

رواه أمحد وابن ماجه بإسنادين " سواه، إال املسجد احلرام، وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة
مبائة ألف صالة، والصالة يف مسجدي بألف صالة، الصالة يف املسجد احلرام : "وعن أيب الدرداء مرفوعاً. صحيحني

  .١رواه الطرباين يف الكبري، وابن خزمية يف صحيحه" والصالة يف بيت املقدس، خبمسمائة صالة
  ـــــــ

هذه األحاديث مع ضعفها الشديد الذي بينه احلافظ ابن عبد اهلادي يف الصارم املنكي فإهنا ال تدل على أكثر من  ١
يارة القرب الشريف، وهذا مما ال خالف فيه، وأما شد الرحال من أجلها فشيء آخر ال تتناوله مشروعية مطلق ز

ناصر .." ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: "األحاديث املذكورة البتة، بل هو منهي عنه باحلديث الصحيح
  .الدين

  باب الفوات واإلحصار
  

  باب الفوات واإلحصار



: لقول جابر] حر، ومل يقف بعرفة لعذر حصر أو غريه فاته احلج، وانقلب إحرامه عمرةمن طلع عليه فجر يوم الن[
أقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فقلت له: أبو الزبري" ال يفوت احلج حىت يطلع الفجر من ليلة مجع قال"

صلى اهللا عليه وسلم،  وعن عمر بن اخلطاب أنه أمر أبا أيوب، صاحب رسول اهللا. نعم رواه األثرم: ذلك؟ قال
وهبار بن األسود حني فاهتما احلج، فأتيا يوم النحر أن حيال بعمرة، مث يرجعا حالالً، مث حيجا عاماً قابالً، ويهديا، فمن 
مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل أهله رواه مالك يف املوطأ والشافعي واألثرم بنحوه، وللبخاري 

من فاته عرفات فقد فاته احلج، وليتحلل بعمرة، وعليه : "وعاً حنوه، وللدارقطين عن ابن عباس مرفوعاًعن عطاء مرف
  " .احلج من قابل

  .وإمنا لكل امرئ ما نوى وهذه مل ينوها يف ابتداء إحرامه: نص عليه، حلديث عمر] وال جتزئ عن عمرة اإلسالم[
  .ملا تقدم] فيتحلل هبا وعليه دم، والقضاء يف العام القابل[
لكن  ١} فَإِنْ أُْحصِْرُتْم فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: لقوله تعاىل] لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فال قضاء[

  .نقله اجلماعة. إن أمكنه فعل احلج يف ذلك العام لزمه
  ـــــــ

  .١٩٦/ البقرة من اآلية ١

لآلية، وحلديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا ] ياً بنية التحللومن حصر عن البيت، ولو بعد الوقوف ذبح هد[
عليه وسلم، خرج معتمراً، فحالت كفار قريش بينه وبني البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه باحلديبية وللبخاري عن 

  .املسور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنر قبل أن حيلق، وأمر أصحابه بذلك
وال حيل إال بعد الصيام، كما ال حيل إال . نص عليه، قياساً على التمتع] م بالنية وقد حلفإن مل جيد صام عشرة أيا[

  .بعد اهلدي
من : ملا روي عن ابن عمر أنه قال] ومن حصر عن طواف اإلفاضة فقط، وقد رمى وحلق، مل يتحلل حىت يطوف[

ت له، فمىت طاف يف أي وقت كان حبس دون البيت مبرض فإنه ال حيل حىت يطوف بالبيت رواه مالك ألنه ال وق
  .حتلل، وألن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام حيرم مجيع احملظورات، وهذا حيرم النساء خاصة فال يلحق به

إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقيت فلي أن : إن حملي حيث حبستين، أو قال: ومن شرط يف ابتداء إحرامه[
  .إذا وجد شئ من ذلك، حلديث ضباعة السابق] ئ، وال قضاء عليهأحل، كان له أن يتحلل مىت شاء من غري ش

  باب األضحية
  

  باب األضحية

وأما عند اإلمام أيب حنيفة فإهنا واجبة على ذوي اليسار  -هذا عندنا معاشر احلنابلة أهنا سنة، ] وهي سنة مؤكدة[
وال . ما بيده، ومسى وكرب متفق عليهحلديث أنس ضحى النيب صلى اهللا عليه وسلم، بكبشني أملحني أقرنني، ذحبه -

. جتب ألنه صلى اهللا عليه وسلم، ضحى عمن مل يضح من أمته رواه أمحد وأبو داود، والترمذي من حديث جابر
. وروي عن أيب بكر وعمر أهنما كانا اليضحيان عن أهلهما خمافة أن يرى ذلك واجباً لكن يكره تركها مع القدرة

  .نص عليه



  " .من نذر أن يطيع اهللا فليطعه: "ديثحل] وجتب بالنذر[
إذا اشتراها : وقال مالك. ألن ذلك يقتضي اإلجياب، كتعيني اهلدي، وبه قال الشافعي] هذه أضحية أو هللا: وبقوله[

  .بنية األضحية وجبت كاهلدي باإلشعار
اجلنابة مث راح يف الساعة من اغتسل يوم اجلمعة غسل : "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] واألفضل اإلبل فالبقر، فالغنم[

األوىل فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنًا قرب كبشاً 
  .متفق عليه" أقرن

  .١} ِة الْأَْنَعامِلَِيذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَم{: لقوله تعاىل] وال جتزئ من غري هذه الثالثة[
  ـــــــ

  .٣٤/احلج من اآلية ١

كان الرجل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، : لقول أيب أيوب] وجتزئ الشاة عن الواحد، وعن أهل بيته وعياله[
يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حىت تباهى الناس، فصار كما ترى رواه ابن ماجه والترمذي 

  .هوصحح
  .حلديث جابر السابق] وجتزئ البدنة، والبقرة عن سبعة[
نعم، : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: لقول أيب هريرة] وأقل ما جيزئ من الضأن ما له نصف سنة[

ويف حديث عقبة بن عامر فقلت يا رسول اهللا، أصابين . رواه أمحد والترمذي" أو نعمت األضحية اجلذع من الضأن
  .قاله اخلرقي. متفق عليه ويعرف بنوم الصوف على ظهره" ضح به: "قال. ذعج
. رواه مسلم وغريه" ال تذحبوا إال مسنةً، فإن عز عليكم فاذحبوا اجلذع من الضأن: "حلديث] ومن املعز ما له سنة[

مول عن جذع الضأن ملا وهو حم. رواه أبو داود وابن ماجه" إن اجلذع تويف ما تويف منه الثنية: "وعن جماشع مرفوعاً
  .تقدم

  .ملا سبق] ومن البقر واجلاموس ما له سنتان، ومن اإلبل ماله مخس سنني[
أما إذا كان . للعموم] وجتزئ اجلماء والبتراء واخلصي واحلامل وما خلق بال أذن، أو ذهب نصف أليته أو أذنه[

ال جيزئ، وهكذا اخلرق إذا ذهب منها القطع دون نصف األذن أجزأ، ونصفاً فقط جيزئ على املقدم، وفوقه 
ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : وعن أيب رافع قال. كالقطع، وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف
  .بكبشني أملحني موجوءين خصيني رواه أمحد

وهي اهلزيلة : جفاءبأن اخنسفت عينها، وال قائمة العينني مع ذهاب أبصارمها وال ع: ال بينة املرض، وال بينة العور[
أربع ال جتوز يف : "حلديث الرباء بن عازب مرفوعاً] اليت ال مخ فيها، وال عرجاء ال تطيق مشياً مع صحيحة

والعجفاء  -ويف لفظ . العوراء البًني عورها، واملريضة البني مرضها، والعرجاء البني ضلعها، والكسرية: األضاحي
هي اليت اخنسفت عينها وذهبت، فنص على : والعوراء البني عورها. رمذيرواه اخلمسة، وصححه الت" اليت ال تنقي

ويف النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، وألن العمى مينع . هذه األربعة الناقصة اللحم، وقسنا عليها ما يف معناها
  .مشيها مع رفيقتها ومشاركتها يف العلف

  .قصها، وألهنا يف معىن العجفاءلن] وهي اليت ذهبت ثناياها من أصلها: وال هتماء[
  .قياساً على العضباء] وهي ما أنكسر غالف قرهنا: وال عصماء[



  .نص عليه. وهو ما قطع ذكره وأنثياه] وال خصي جمبوب[
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : حلديث علي، رضي اهللا عنه] وهي ما ذهب أكثر أذهنا أو قرهنا: وال عضباء[

يعين اليت . رواه النسائي. النصف، فأكثر من ذلك: العضب: ذن والقرن قال ابن املسيبأن يضحى بأعضب األ
  .ذهب أكثر من نصف أذهنا أو قرهنا

  ـــــــ
  .٣٦/احلج من اآلية ١

  فصل يف حنر األبل قائمة
. قياماً: أي ١} ...َوافَّفَاذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيَها َص{: لقوله تعاىل] ويسن حنر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى[

  حكاه البخاري عن
  ـــــــ

  .٣٦/احلج من اآلية ١

ابعثها قياماً سنة حممد صلى اهللا عليه : وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال. ابن عباس
  .وسلم متفق عليه

إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ {: لشافعي، لقوله تعاىلاستحبه مالك وا] وذبح البقر والغنم على جنبها األيسر موجهة إىل القبلة[
  .ضحى النيب صلى اهللا عليه وسلم، بكبشني ذحبهما بيده متفق عليه ١} أَنْ َتذَْبحُوا َبقََرةً

حلديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه ] اللهم هذا منك ولك: ويسمي حني حيرك يده بالفعل، ويكرب ويقول[
  .رواه أبو داود" بسم اهللا واهللا أكرب، اللهم هذا منك ولك: "مث قال -وفيه  -شني وسلم، ذبح يوم العيد كب

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يوم : حلديث أنس قال] وأول وقت الذبح من بعد أسبق صالة العيد بالبلد[
قد مت نسكه، وأصاب ومن ذبح بعد الصالة ف: "وللبخاري. متفق عليه" من كان ذبح قبل الصالة فليعد: "النحر

  " .سنة املسلمني
ملا تقدم، وألن غري أهل املصر تعذر يف حقهم اعتبار حقيقة الصالة، ] أو قدرها ملن مل يصل، فال جتزئ قبل ذلك[

  .قاله يف الكايف. فاعترب قدرها
ال جيوز ليالً، : يوبه قال الشافعي، ألن الليل داخل يف مدة الذبح، وقال اخلرق] ويستمر وقت الذبح هناراً وليالً[

  ِلَيشَْهدُوا َمَناِفَع لَُهْم َوَيذْكُُروا اْسمَ اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما{: لقوله تعاىل
  ـــــــ

  .٦٧/البقرة من اآلية ١

  .مالكهو قول  ١} َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ فَكُلُوا ِمْنَها َوأَطِْعُموا الْبَاِئسَ الْفَقَِري
أيام النحر ثالثة، عن مخسة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال اإلمام أمحد] إىل آخر ثاين أيام التشريق[

وال خمالف هلم، إال رواية عن علي، رضي اهللا عنه، وألنه . عمر وابنه وابن عباس وأيب هريرة وأنس: وسلم، أي
فال جيوز الذبح يف وقت ال جيوز اإلدخار . وق ثالث متفق عليهصلى اهللا عليه وسلم هنى عن ادخار حلوم األضاحي ف

  .فيه



ألنه وجب ذحبه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذحبها يف وقتها ومل يفرقها حىت ] فإن فات الوقت قضى الواجب[
  .خرج

  .ألنه سنة فات حملها] وسقط التطوع[
كنا : وقال جابر. وأقل أحوال األمر االستحباب ١} هَافَكُلُوا ِمْن{: لقوله تعاىل] وسن له األكل من هدية التطوع[

فأكلنا وتزودنا رواه " . كلوا وتزودوا: "ال نأكل من بدننا فوق ثالث، فرخص لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
من  مث أمر: واملستحب أكل اليسري، حلديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أشرك علياً يف هديه قال. البخاري

  .كل بدنة ببضعة، فجعلت يف قدر فأكال منها وشربا حسياً من مرقها رواه أمحد ومسلم
  لقول ثوبان ذبح رسول اهللا صلى اهللا] وأضحيته ولو واجبة[

  ـــــــ
  .٢٨/احلج من اآلية ١

  .أمحد ومسلميا ثوبان، أصلح يل حلم هذه، فلم أزل أطعمه منه حىت قدم املدينة رواه : عليه وسلم، أضحيته، مث قال
نص عليه ألن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم متتعن معه يف حجة الوداع، وأدخلت ] وجيوز من دم املتعة والقران[

عائشة احلج على العمرة فصارت قارنة، مث ذبح النيب صلى اهللا عليه وسلم، عنهن البقر فأكلن من حلومها متفق 
  .عليه

وظاهر  ١} فَكُلُوا ِمْنَها َوأَطِْعمُوا الْقَانَِع َوالُْمْعتَرَّ{: لقوله تعاىل] م اللحموجيب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اس[
  .األمر الوجوب، قاله يف الشرح

  .كالواجد يف كفارة] ويعترب متليك الفقري فال يكفي إطعامه[
: يف األضحية قال حلديث ابن عباس مرفوعاً] والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها[
هذا : قال احلافظ، وأبو موسى" ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جريانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث"

الذي يعترض لك : والسائل، واملعتر: والقانع} فَكُلُوا ِمْنَها وَأَطِْعُموا الْقَانَِع َوالُْمعَْترَّ{: حديث حسن، ولقوله تعاىل
وهو قول ابن عمر وابن مسعود، ومل يعرف هلما خمالف من . الثة، فينبغي أن تقسم بينهم أثالثاًلتعطيه، فذكر ث

  .الصحابة
أمرين رسول اهللا : لقول علي] وحيرم بيع شئ منها حىت من شعرها وجلدها، واليعطي اجلازر بأجرته منها شيئاً[

حنن نعطيه من : عطي اجلازر منها شيئاً، وقالصلى اهللا عليه وسلم، أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جالهلا، وال أ
  .متفق عليه. عندنا

  ـــــــ
  .٣٦/احلج من اآلية ١

ال تعط يف : "لدخوله ىف العموم، وألنه باشرها وتاقت إليها نفسه، وملفهوم حديث] وله إعطاؤه صدقة أو هدية[
  .إسناده جيد: قال أمحد" جزارهتا شيئاً منها

حلديث أم سلمة ] يضحي أو يضحى عنه أخذ شئ من شعره أو ضفره إىل الذبح وإذا دخل العشر حرم على من[
إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ من شعره وال من أظفاره : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال



  .يستغفر اهللا تعاىل فإن فعل فال فدية عليه إمجاعاً، بل" وال من بشرته: "ويف رواية له. رواه مسلم" شيئاً حىت يضحي
  .هو على ما فعل ابن عمر تعظيماً لذلك اليوم: قال أمحد] ويسن احللق بعده[

  فصل يف العقيقة
ألنه صلى اهللا عليه وسلم عق عن احلسن واحلسني وفعله أصحابه وقال صلى ] وهي سنة يف حق األب ولو معسراً[

إذا مل يكن عنده ما يعق : وقال أمحد. ححه الترمذيرواه اخلمسة وص" كل غالم رهينة بعقيقته"اهللا عليه وسلم 
وقال . ذلك على الوالد: فاستقرض رجوت أن خيلف اهللا عليه، ألنه أحيا سنة، فإن كرب ومل يعق عنه، فقال أمحد

  .يعق عن نفسه: عطاء
رواه " ارية شاةعن الغالم شاتان مكافئتان، وعن اجل: "حلديث عائشة مرفوعاً] فعن الغالم شاتان، وعن اجلارية شاة[

أن النيب صلى اهللا : شاة شاة حلديث ابن عباس: وكان ابن عمر يقول. وهذا قول األكثر. أمحد والترمذي وصححه
  .عليه وسلم عق عن احلسن واحلسني كبشاً كبشاً رواه أبو داود

رواه " والغنم يعق عنه من اإلبل والبقر: "نص عليه، حلديث أنس مرفوعاً] وال جتزئ بدنة وبقرة إال كاملة[
  .الطرباين

كل غالم رهينة : "ال نعلم فيه خالفاً، حلديث مسرة مرفوعاً: قال يف الشرح] والسنة ذحبها يف سابع يوم والدته[
  .رواه اخلمسة وصححه الترمذي" بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه وحيلق رأسه

  يثحلد] فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين[

أخرجه " تذبح لسبع وألربع عشرة وإلحدى وعشرين: "بريدة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال يف العقيقة
  .احلسني بن حيىي بن عباس القطان، ويروى عن عائشة حنوه

  .فيعق أي يوم أراد، ألنه قد حتقق سببها] وال تعترب األسابيع بعد ذلك[
أهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه : "م، وكرهوه، لقوله صلى اهللا عليه وسلمأنكره سائر أهل العل] وكره لطخه من دمها[

وروى أبو داود أيضاً عن بريدة كنا نلطخ رأس الصيب بدم العقيقة، فلما جاء اإلسالم كنا . رواه أبو داود" األذى
وكذا قال اإلمام  وهم مهام، إمنا الرواية ويسمى مكان يدمي،: نلطخه بزعفران فأما من روى ويدمي فقال أبو داود

  .ما أراه إال خطأ: أمحد
لقول أيب رافع رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه ] ويسن األذان يف أذن املولود اليمىن حني يولد، واالقامة يف اليسرى[

وروى ابن السين عن احلسن بن علي . وسلم، أذن يف أذن احلسني حني ولدته فاطمة بالصالة رواه أمحد وغريه
  .يعين القرينة" ولد له ولد فأذن يف أذنه اليمىن، وأقام يف اليسرى مل تضره أم الصبيان من: "مرفوعاً

وقال صلى اهللا . حلديث مسرة السابق] وسن أن حيلق رأس الغالم يف اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه[
  .رواه أمحد" املساكنياحلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضةً على : "عليه وسلم لفاطمة ملا ولدت احلسن

  .للحديث رواه مسلم] وأحب األمساء عبد اهللا وعبد الرمحن[

اتفقوا على حترمي كل اسم معبد لغري اهللا : قال ابن حزم] وحترم التسمية بعبد غري اهللا كعبد النيب، وعبد املسيح[
  .قاله يف الفروع. كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد عمر عبد الكعبة، حاشا عبد املطلب

وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم، حلديث : وحنوها قال القاضي] وتكره حبرب ويسار ومبارك ومفلح وخري وسرور[



رواه " أمث هو فال يكون، فيقول ال: ال تسم غالمك يساراً وال رباحاً وال جنيحاً وال أفلح، فإنك تقول: "مسرة مرفوعاً
  .وألنه رمبا كان طريقاً إىل التشاؤم. مسلم

وقال . احلديث رواه أمحد" تسموا بأمساء األنبياء"حلديث وهب اجلشمي مرفوعاً ] بأمساء املالئكة واألنبياء وال بأس[
  .ما من أهل بيت فيهم اسم حممد إال رزقوا ورزق خرياً: مسعت أهل مكة يقولون: ابن القاسم عن مالك

م عيد، ويوم مجعة، فاغتسل ألحدمها، كما لو اتفق يو] إن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحدامها عن األخرى[
ويستحب أن يفصلها عظاماً وال . وكذا ذبح متمتع، أو قارن يوم النحر شاة فتجزئ عن اهلدي الواجب، واألضحية

ويأكل ويطعم " وال يكسر هلا عظم ١تطبخ جدوالً: "وىف حديث عائشة. يكسر عظامها تفاؤالً بسالمة أعضائه
هذا قول علماء : قال يف الشرح. ذبيحة رجب: أول ولد الناقة، وال العتريةذبح : ويتصدق، وال تسن الفرعة

  األمصار سوى ابن سريين، فإنه كان يذبح العترية، ويروي فيها شيئاً، ولنا حديث أيب هريرة
  ـــــــ

  .جدول: العضو، ومجعه: كل عظم موفر ال يكسر وال خيلط به غريه، واجلدل: احلدل واجلدل ١

نفي، كوهنما سنة ال النهي، : وال حيرمان، وال يكرهان، واملراد باخلري. متفق عليه" رع وال عتريةال ف: "مرفوعاً
يا رسول : فقال رجل: حلديث عمرو بن احلارث أنه لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف حجة الوداع، قال

" تر ومن شاء مل يعتر يف الغنم األضحيةمن شاء فرع ومن شاء مل يفرع، ومن شاء ع: "اهللا، الفرائًع والعتائر؟ قال
  .رواه أمحد والنسائي

  كتاب اجلهاد
  
  

  كتاب اجلهاد

: مع قوله تعاىل ٢} ...َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: وقوله ١} ...كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ{: لقوله تعاىل] وهو فرض كفاية[
رواه أبو  ٤} اْنِفرُوا ِخفَافاً َوِثقَاالً{: إهنا ناسخة لقوله: قال ابن عباس ٣} ...ةًَوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَيْنِفرُوا كَافَّ{

  .فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقني، وإال أمثوا كلهم. داود
لغدوة : "لآليات واألحاديث، منها حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال] ويسن مع قيام من يكفي به[

من اغربت قدماه يف : "وعن أيب عبس احلارثي مرفوعاً. متفق عليه" ل اهللا خري من الدنيا وما فيهاأو روحة يف سبي
" إن اجلنة حتت ظالل السيوف: "وعن ابن أيب أوىف مرفوعا. رواه أمحد والبخاري" سبيل اهللا حرمه اهللا على النار

  .رواه أمحد والبخاري
جهاد ال قتال فيه احلج : "سول اهللا، هل على النساء جهاد؟ قاليا ر: حلديث عائشة قلت] وال جيب إال على ذكر[

  .رواه أمحد والبخاري" لكن أفضل اجلهاد حج مربور"ويف لفظ " والعمرة
  ـــــــ

  .٢١٦/البقرة من اآلية ١
  .١٩٠/البقرة من اآلية ٢



  .١٢٣/التوبة من اآلية ٣
  .٤٢/التوبة من اآلية ٤

عرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وأنا : عمر قال كسائر العبادات، وعن ابن] مسلم مكلف[
  .ويف لفظ وعرضت عليه يوم اخلندق فأجازين. متفق عليه. يف املقاتلة: ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين أي

أَْعَرجِ لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َوال َعلَى الْ{: سليم من العمى والعرج واملرض، لقوله تعاىل: أي] الصحيح[
لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َوال َعلَى الْمَْرَضى َوال َعلَى الَِّذيَن ال {: وقوله ٢} ...غَْيُر أُوِلي الضََّررِ...{: وقوله ١} ...َحَرٌج

  .اآلية ٣} َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرٌج
  .لآلية] واجد من املال ما يكفيه ويكفي أهله يف غيبته[
َوال َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوكَ لَِتْحِملَُهْم قُلَْت ال أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه {: لقوله تعاىل] ر ما حيملهوجيد مع مسافة قص[

يدخل ىف وال جيب على العبد، ألنه ال جيد ما ينفق، ف ٤} َتَولَّْوا َوأَْعُينُُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ حََزناً أَلّا َيجِدُوا َما ُيْنِفقُونَ
: وقوله ٥اآلية} إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبُتوا...{: ويتعني إذا تقابل الصفان، وإذا نزل العدو ببلدة، لقوله تعايل. عموم اآلية

  :وقوله ٦اآلية } ...فَال ُتَولُّوُهُم الْأَْدَباَر... {
  ـــــــ

  .١٧/ والفتح من اآلية. ٦١/النور من اآلية ١
  .٩٤/ النساء من اآلية ٢
  .٩١/ التوبة من اآلية ٣
  .٩٢/ التوبة من اآلية ٤
  .٤٥/ األنفال من اآلية ٥
  .١٥/األنفال من اآلية ٦

َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم اْنِفرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتمْ إِلَى {: وإذا استنفرهم اإلمام، لقوله تعاىل ١} قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم{
  .متفق عليه" وإذا استنفرمت فانفروا: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم ٢} ْرضِالْأَ
نص عليه ألن علياً، رضي اهللا عنه، شيع النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف غزوة تبوك ] وسن تشيع الغازي ال تلقيه[

ألن أشيع غازياً، : "وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال. ومل يتلقه احتج به أمحد
وعن أيب بكر الصديق أنه . رواه أمحد وابن ماجه" يف رحلة غدوة أو روحة أحب إيل من الدنيا وما فيها ٣فأكفيه

وشيع اإلمام " إين أحتسب خطاي هذه يف سبيل اهللا: "وفيه. اخلرب... شيع يزيد بن أيب سفيان حني بعثه إىل الشام
هب إىل فعل أيب بكر أراد أن تغرب قدماه يف سبيل اهللا وشيع النيب صلى اهللا عليه ذ. أمحد أبا احلارث ونعاله يف يده

ويف التلقي وجه كاحلاج، حلديث . رواه أمحد ٤وسلم النفر الذين وجههم إىل كعب ابن األشرف إىل بقيع الغرقد
. يتلقونه من ثنية الوداعملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من غزوة تبوك خرج الناس : السائب بن يزيد قال

  .فخرجت مع الناس وأنا غالم رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه وللبخاري حنوه: قال السائب
: يا رسول اهللا، أي الناس أفضل؟ قال: قيل: وعن أيب سعيد اخلدري قال. ملا تقدم] وأفضل متطوع به اجلهاد[
  مؤمن جياهد يف سبيل"

  ـــــــ



  .١٢٤/ التوبة من اآلية ١
  .٣٨/ التوبة من اآلية ٢
  .وما أثبتناه هو الصحيح] فأكنفه على[يف األصل  ٣
شجر عظام، هو من العضاه، واحدته غرقدة، ومنه قيل ملقربة أهل املدينة بقيع الغرقد، ألنه كان فيه غرقد : الغرقد ٤

  .وقطع

ما من أعمال الرب أفضل منه، وألن : يقولوذكر لإلمام أمحد أمر الغزو، فجعل يبكي و. متفق عليه" اهللا بنفسه وماله
  .نفعه عظيم وخطره كبري، فكان أفضل مما دونه

له  -أي الذي يصيبه القئ  -املائد يف البحر : "ألنه أعظم خطراً، وحلديث أم حرام مرفوعاً] وغزو البحر أفضل[
:  صلى اهللا عليه وسلم، يقولوعن أيب أمامة مسعت رسول اهللا. رواه أبو داود" أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين

شهيد البحر مثل شهيدي الرب، واملائد يف البحر كاملتشحط يف دمه يف الرب، وما بني املوجتني كًقاطع الدنيا يف طاعة "
اهللا وإن اهللا وكل ملك املوت بقًبض األرواح، إال شهيد البحر فإنه يتوىل قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد الرب الذنوب 

  .رواه ابن ماجه" ن، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدينكلها إال الدي
: حلديث عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال] وتكفر الشهادة مجيع الذنوب سوى الدين[
كقتل، وظلم، و : وغري مظامل العباد: قال الشيخ تقى الدين. رواه مسلم" يغفر اهللا للشهيد كل ذنب إال الدين"

  .وحج أخرمهازكاة، 
أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا تكفر عين "حلديث أيب قتادة وفيه ] وال يتطوع به مدين ال وفاء له إال بإذن غرميه[

" نعم وأنت صابر حمتسب مقبل غري مدبر، إال الدين فإن جربيل قال يل ذلك: "خطاياي؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه أمحد ومسلم

أي العمل أحب : "لقول ابن مسعود سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم] سلم إال بإذنهوال من أحد أبويه حر م[
  الصالة: "إىل اهللا؟ قال

وعن ابن عمر . متفق عليه" اجلهاد يف سبيل اهللا"مث أي؟ قال : قلت" . بر الوالدين: "مث أي؟ قال: قلت" . على وقتها
ففيهما : "قال. نعم: قال" أحي والداك؟: "أذنه يف اجلهاد، فقالجاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاست: قال

  .رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه" فجاهد
مسي بذلك ألن هؤالء يربطون خيوهلم، وهؤالء كذلك، حلديث سلمان ] وهو لزوم الثغر للجهاد: ويسن الرباط[

هر، وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري رباط ليلة يف سبيل اهللا خري من صيام ش: "مرفوعاً
  .رواه مسلم ١" علًيه رزقه، وأمن الفًتان

  .يوم رباط، وليلة رباط، وساعة رباط: قال اإلمام أمحد] وأقله ساعة[
أبو الشيخ يف  أخرجه" متام الرباط أربعون يوماً: "يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال] ومتامه أربعون يوماً[

  .ويروى ذلك عن ابن عمر، وأيب هريرة. كتاب الثواب
قال . والصالة باملساجد الثالثة أفضل من الصالة بالثغر. ذكره الشيخ تقي الدين إمجاعاً] وهو أفضل من املقام مبكة[

  .فأما فضل الصالة فهذا شئ خاصة هلذه املساجد: اإلمام أمحد
  .أفضل الرباط أشدهم كلباً، وألن املقام به أنفع، وأهله أحوج: إلمام أمحدقال ا] وأفضله ما كان أشد خوفاً[



َوَمْن ُيَولِّهِْم َيْومَِئٍذ دُُبَرُه إِلَّا مَُتَحرِّفاً ِلِقتَالٍ {: لقوله تعاىل] وال جيوز للمسلمني الفرار من مثليهم ولو واحداً من اثنني[
  أَْو ُمَتحَيِّزاً إِلَى

  ـــــــ
  .ويطلق على غريه. كذا يف النهاية. تح هو الشيطان، ألنه يفنت الناس عن دينهمبالف: الفتان ١

وعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، الفرار من الزحف من الكبائر والتحرف  ١اآلية } ...ِفئٍَة فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه
قبال ريح أو مشس إىل استدبارمها، وحنو هو أن ينصرف من ضيق إىل سعة، أو من سفل إىل علو، أو من است: للقتال
فلما خرج رسول اهللا : ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، حلديث ابن عمر، وفيه: والتحيز إىل فئة. ذلك

أنا فئة كل . ٢ال بل أنتم العكارون: "حنن الفرارون؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم، قبل صالة الفجر قمنا فقلنا له
أنا فئة كل مسلم وقال لو أن أبا عبيدة حتيز إيل لكنت له فئة، وكان أبو : وعن عمر قال. الترمذيرواه " مسلم

  .عبيدة بالعراق رواه سعيد
الْآنَ َخفََّف اللَُّه َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضعْفاً فَإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِمائَةٌ {: ملفهوم قوله تعاىل] فإن زادوا على مثليهم جاز[

من فر من اثنني فقد فر، ومن فر من : وقال ابن عباس ٣} َصابَِرةٌ َيْغِلبُوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم أَلٌْف َيْغِلُبوا أَلْفَيْنِ
  .فراراً حمرماً: ثالثة فما فر يعين

ث مينع من فعل حبي] واهلجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه مبحل يغلب فيه حكم الكفر، والبدع املضلة[
  إِنَّ الَِّذيَن{: الواجبات، ألن ما ال يتم الواجب إال به واجب، وكذا إن خاف اإلكراه على الكفر، لقوله تعاىل

  ـــــــ
  .١٦/ األنفال من اآلية ١
الكرار : إذا حاد اإلنسان عن احلرب مث عاد إليها، قال يف القاموس: هو الذين يعطفون إىل احلرب، وقيس: قيل ٢
  .طافالع
  .٦٦/ األنفال من اآلية ٣

أَلَْم َتكُْن أَْرضُ اللَِّه وَاِسَعةً َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُِسهِْم قَالُوا ِفيَم كُنُْتْم قَالُوا كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِفي الْأَْرضِ قَالُوا 
رواه أبو " لم بني ظهري مشركني ال تراءى نارمهاأنا برئ من مس: "وعنه صلى اهللا عليه وسلم ١} فَُتَهاجِرُوا ِفيهَا
ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة، وال تنقطع التوبة حىت تطلع : "وعن معاوية وغريه مرفوعاً. داود والترمذي

ومثلها كل بلد فتح ألنه مل يبق . من مكة: أي" ال هجرة بعد الفتح"وأما حديث . رواه أبو داود" الشمس من مغرهبا
  .فربلد ك

قاله يف . أي استحب له اهلجرة ليتمكن من اجلهاد وتكثري عدد املسلمني] فإن قدرعلى إظهار دينه فمسنون[
  .الشرح

  ـــــــ
  .٩٦/ النساء من اآلية ١

  فصل يف حكم األسارى
 ألهنم مال ال ضرر يف] وهم النساء والصبيان: قسم يكون رقيقاً مبجرد السيب: واألسارى من الكفارعلى قسمني[



. اقتنائه فأشبهوا البهائم، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن قتل النساء والصبيان رواه اجلماعة إال النسائي
  .وحديث عائشة يف سبايا بين املصطلق رواه أمحد. وحلديث سيب هوازن رواه أمحد والبخاري

] ، ورق، ومن، وفداء مبال، أو بأسري مسلمواإلمام فيهم خمري بني قتل. وهم الرجال البالغون املقاتلون: وقسم ال[
قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم، رجال بين قريظة وهم بني الست مائة والسبع  ٢} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِكَِني{: لقوله تعاىل

  مائة وقتل يوم بدر النضر بن احلارث، وعقبة بن أيب معيط صرباً وقتل يوم أحد أبا عزة اجلمحي
  ـــــــ

  .٦/ من اآلية التوبة ٢

فَإِمَّا َمّناً بَْعُد َوإِمَّا {: وأما املن فلقوله تعاىل. وأما الرق فألنه جيوز إقرارهم باجلزية فبالرق أوىل، ألنه أبلغ يف صغارهم
وألنه صلى اهللا عليه وسلم، من على مثامة بن أثال، وعلى أيب عزة الشاعر، وعلى أيب العاص بن  ١اآلية} ِفَداًء

الفداء فألنه صلى اهللا عليه وسلم، فدى رجلني من أصحابه برجل من املشركني من بين عقيل رواه أمحد  الربيع وأما
  .وفدى أهل بدر مبال رواه أبو داود. والترمذي وصححه

فمىت رأى املصلحة للمسلمني يف إحدى اخلصال تعينت عليه، ألنه ناظر للمسلمني، ] وجيب عليه فعل األصلح[
  .اد ال شهوةوختيريه ختيري اجته

نص عيله، ملا روي أن عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، كتب إىل أمراء ] وال يصح بيع مسترق منهم لكافر[
  .األمصار ينهاهم عنه وألن يف بقائهم رقيقاً للمسلمني تعريضاً هلم باإلسالم

] سلم أحد أبويه خاصةأن ي: أحدها: وحيكم بإسالم من مل يبلغ من أوالد الكفار عند وجود أحد ثالثة أسباب[
  ٢} َوالَِّذيَن آَمُنوا وَاتََّبعَْتُهْم ذُرِّيَُّتُهْم بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم{: لقوله تعاىل

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو : "ملفهوم حديث] أن يعدم أحدمها بدارنا: الثاين[
  .وقد انقطعت تبعيته ألبويه بانقطاعه عن أحدمها وإخراجه من دارمها إىل دار اإلسالم .رواه مسلم" ميجسانه

  ـــــــ
  .٤/ حممد من اآلية ١
  .٢١/ الطور من اآلية ٢

  .والسيب من األطفال منفرداً يصري مسلماً إمجاعاً: قال يف الشرح] أن يسبيه مسلم منفرداً عن أحد أبويه: الثالث[
  .قياساً على املسلم] ينهفإن سباه ذمي فعلى د[
  .للحديث السابق] أوسيب مع أبويه فعلى دينهما[

  .ألن السلب ما عليه حال قتله، أو ما يستعان به يف القتال] وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة[
اْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َو{: قاله يف الشرح لقوله تعاىل. إمجاعاً] وتقسم الغنيمة بني الغامنني، فيعطى هلم أربعة أمخاسها[

  .وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قسم الغنائم كذلك ١} ...َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه
للراجل سهم، وللفارس : قال ابن املنذر] للراجل سهم، وللغازي على فرس هجني سهمان، وعلى فرس عريب ثالثة[

وعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أسهم يوم . دمي، واحلديثهذا قول عوام أهل العلم يف الق. ثالثة
وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أعطى . خيرب للفارس ثالثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه



وبه . ، يكون له سهمالذي أبوه عريب وأمه برذونة: واهلجني. الفارس ثالثة أسهم، وأعطى الراجل سهماً رواه األ ثرم
أغارت اخليل على الشام، فأدركت العراب من يومها، وأدركت الكودان : قال احلسن، حلديث أيب األقمر قال

ال أجعل الىت أدركت من يومها مثل : املنذر بن أيب محيضة، فقال: ضحى الغد، وعلى اخليل رجل من مهدان يقال له
وعن مكحول أن . الوادعي أمه، أمضوها على ما قال رواه سعيد ٢هبلت: اليت مل تدرك، ففصل اخليل، فقال عمر

وال يسهم ألكثر من . النيب صلى اهللا عليه وسلم، أعطى الفرس العريب سهمني، وأعطى اهلجني سهماً أخرجه سعيد
  فرسني، ملا روى األوزاعي أن

  ـــــــ
  .٤١/ األنفال من اآلية ١
  .ثكلت: هبلت كفرحت ٢

ليه وسلم، كان يسهم للخيل، وكان ال يسهم للرجل فوق فرسني، وإن كان معه عشرة رسول اهللا صلى اهللا ع
أفراس وعن أزهر بن عبيد اهللا أن عمر كتب إىل أيب عبيدة بن اجلراح أن أسهم للفرس سهمني وللفرسني أربعة 

صن قال أسهم وروى الدارقطين عن بشري بن عمرو بن حم. أسهم، ولصاحبهما سهماً، فذلك مخسة أسهم رواه سعيد
  .يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لفرسي أربعة أسهم، ويل سهماً، فأخذت مخسة أسهم

ألنه مل يقل عنه صلى اهللا عليه وسلم، أنه أسهم لغري اخليل وكان معه يوم بدر سبعون بعرياً، ] وال يسهم لغري اخليل[
وعنه فيمن . أسهم هلا لنقل، وكذا أصحابه من بعده ومل ختل غزوة من غزواته من اإلبل، بل مها غالب دواهبم، ولو

  .١} فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوال رِكَابٍ{: قسم له ولبعريه سهمان، لقوله تعاىل: غزا على بعري ال يقدر على غريه
] هلم، ومل يسهم البلوغ، والعقل، واحلرية، والذكورة، فإن اختل شرط رضخ: وال يسهم إال ملن فيه أربعة شروط[

وأما الصيب، فلقول سعيد بن . أما اجملنون فال سهم له وإن قاتل، ألنه من غريأهل القتال وضرره أكثر من نفعه
وقال متيم بن فرع املهري . كان الصبيان والعبيد حيذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو يف صدر هذه األمة. املسيب

فسألوا أبا . غالم مل حيتلم: يف املرة اآلخرة، فلم يقسم يل عمرو شيئاً، وقالكنت يف اجليش الذين فتحوا اإلسكندرية 
  انظروا فإن كان قد أشعر فأقسموا له، فنظر إيل بعض: بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر، فقاال

  ـــــــ
  .٦/ احلشر من اآلية ١

وأما العبد فلما تقدم، وعن . وجيدههذا من مشاهري حديث مصر : القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم يل قال اجلوزجاين
مع ساديت، فكلموا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخرب أىن  ١]خيرباً[شهدت : عمري موىل آيب اللحم قال

روي عن احلسن والنخعي، حلديث األسود . يسهم له إذا قاتل: وعنه. مملوك، فأمر يل من خرثي املتاع رواه أبو داود
وأما النساء، فلحديث ابن عباس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . م القادسية يعين العبيدبن يزيد أسهم هلم يو

وعنه كان رسول . يغزو بالنساء فيداوين اجلرحى، وحيذين من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب هلن رواه أمحد ومسلم
ومحل حديث حشرج . ب اجليش رواه أمحداهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعطي املرأة واململوك من الغنائم دون ما يصي

وخرب أسهم أبو موسى . بن زياد عن جدته أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أسهم هلن يوم خيرب رواه أمحد وأبو داود
  . ٣على الرضخ ٢يوم غزوة تستر لنسوة معه

  .٤اآلية} َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن{: لقوله تعاىل] ويقسم اخلمس الباقي مخسة أسهم[



  ـــــــ
. ومسند أمحد، وسنن الترمذي، وابن ماجة، والبيهقي ٣/١٠٠والتصويب من سنن أيب داود " حنيناً"األصل  ١

  .اخلرثي بالضم أثاث ا لبيت، أو أرادا املتاع: ويف القاموس.. معناه أنه مل يسهم له: وقال أبو داود
  .مدينة من بالد عربستان يف إيران: سترت ٢
  .العطاء القليل: الرضخ ٣
  .٤١/ األنفال من اآلية ٤

يف مصاحل املسلمني، حلديث جبري بن مطعم أن النيب صلى اهللا عليه ] سهم هللا ولرسوله يصرف مصرف الفئ[
"  اخلمس، واخلمس مردود عليكموالذي نفسي بيده مايل مما أفاء اهللا إال: "وسلم، تناول بيده وبرة من بعري، مث قال

فجعله جلميع املسلمني، . روامها أمحد وأبو داود. حنوه: وعن عمرو بن عبسة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
إذا أطعم اهللا نبياً : "للخليفة بعده، حلديث: وال ميكن صرفه إىل مجيعهم إال بصرفه يف مصاحلهم األهم فاألهم، وقيل

فاتفق هو " قد رأيت أن أرده على املسلمني: "رواه أبو بكر عنه، وقال" لذي يقوم هبا من بعدهطعمةً، مث قبضه فهو ل
  .قاله يف الشرح. وعمر وعلي والصحابة على وضعه يف اخليل والعدة يف سبيل اهللا

حلديث جبري بن مطعم ] بنو هاشم وبنو املطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ األنثيني: وسهم لذي القرىب وهم[
ملا كان يوم خيرب قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سهم ذوي القرىب بني بين هاشم، وبين املطلب، فأتيت : الق

أما بنو هاشم فال ننكر فضلهم ملكانك الذي وضعك اهللا به منهم، فما : يا رسول اهللا: أنا وعثمان بن عفان، فقلنا
إهنم مل يفارقوين يف جاهلية : حنن وهم منك مبنزلة واحدة ؟ فقال بال إخواننا من بين املطلب أعطيتهم، وتركتنا، وإمنا

وألهنم يستحقونه . وال إسالم، وإمنا بنو هاشم وبنو املطلب شئ واحد، وشبك بني أصابعه رواه أمحد والبخاري
، يعطي منه وكان صلى اهللا عليه وسلم. ويعطى الغين والفقري، والذكر واألنثى، لعموم اآلية. بالقرابة أشبه املرياث

  .العباس، وهو غين ويعطي صفية
  .لآلية] وسهم لفقراء اليتامى[

  .واعترب فقرهم، ألن الصرف إليهم حلاجتهم" ال يتم بعد احتالم: "حلديث] وهم من ال أب له ومل يبلغ[
  .فيعطون كما يعطون من الزكاة، لآلية] وسهم للمساكني، وسهم ألبناء السبيل[

  فصل يف احكام الفيء
  .فأما ما أخذ من كافر ظلماً كمال املستأمن، فليس بفيء] هو ما أخذ مال الكفار حبق: يءوالف[
  .وما أخذ بقتال غنيمة] من غري قتال[
كاجلزية واخلراج وعشر التجارة من احلريب، ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعاً، أوعن ميت وال وراث [
  .منهم، وأطلقه بعضهم] له
ما من أحد من : قال عمر رضي اهللا عنه. لعموم نفعها، ودعاء احلاجة إىل حتصيلها] ملسلمنيومصرفه يف مصاحل ا[

َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه {املسلمني إال له يف هذا املال نصيب، إال العبيد فليس هلم فيه شئ وقرأ 
  .١} وَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم{] اآلية حىت بلغ) [٧من اآلية: شراحل(} َوِللرَّسُولِ َوِلِذي الْقُْرَبى

  ٢هذه استوعبت املسلمني ولئن عشت ليأتني الراعي بسرو: فقال



  ـــــــ
  .١٠/إىل اآلية ٦/ احلشر من اآلية ١
  .ة محري وهي صنعاءوالسرو أيضاً حمل. السرو ما احندر من اجلبل، وارتفع عن الوادي يف األصل: قال يف النهاية ٢

  .الفيء فيه حق لكل املسلمني، وهو بني الغين والفقري: محري نصيبه منها مل يعرق فيها جبينه وقال أمحد
  .ألن أهم األمور حفظ بالد املسلمني وأمنهم من عدوهم] ويبدأ باألهم فاألهم من سد ثغر وكفاية أهله[
كعمارة املساجد، وأرزاق ] القضاة، والفقهاء وغري ذلك وحاجة من يدفع عن املسلمني، وعمارة القناطر، ورزق[

  .األئمة، واملؤذنني، وغريها مما يعود نفعه على املسلمني
  .ملا تقدم] فإن فضل شئ قسم بني أحرار املسلمني غنيهم وفقريهم[
  .ألنه ملصاحلهم] وبيت املال ملك للمسلمني[
  .كغريه من التلفات] ويضمنه متلفه[
  .ألنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه] بال إذن اإلماموحيرم األخذ منه [

  باب عقد الذمة
  

  باب عقد الذمة

  .عقد الذمة جائز ألهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن جترى بيسر عليهم أحكام املسلمني
 اليهود والنصارى، ومن تدين بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى،: وهم] ال تعقد إال ألهل الكتاب[

  .وخيالفون اليهود يف فروع دينهم
هي : بفتح أوله وسكون ثالثه: وهم الروم، ويقال هلم بنو األصفر واألشبه أهنا لفظة مولدة نسبة إىل فرجنة: وكالفرنج

والصابئني، والروم، واألرمن وغريهم ممن انتسب إىل شريعة  ١.فرجني، فروع: جزيرة من جزائر البحر، النسبة إليها
أمرنا : وقوله املغرية يوم هناوند ٢} َحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهمْ َصاِغُرونَ{: يف ذلك قوله تعاىل واألصل. موسى

ادعهم إىل أحد خصال : "ويف حديث بريدة. نبينا أن نقاتلكم حىت تعبدوا اهللا وحده، أو تؤدوا اجلزية رواه البخاري
  بل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهمادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاق: ثالث

  ـــــــ
من اجلرمان أقامت يف فرنسا، وأطلق املسلمون هذا االسم على مجيع ] frangs[أن الفرنج هم قبيلة : الصواب ١

هجرية حيث أخزاهم اهللا ورد  ٦٦٩إىل سنة  ٤٨٩النصارى الذين غزوا بالدنا يف احلروب الصليبة من سنة 
  .كيدهم يف حنرهم

  .٢٩/ بة من اآليةالتو ٢

  .رواه مسلم" إىل إعطاء اجلزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم
ألنه يروى أنه كان هلم كتاب فرفع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ ] أو ملن هلم شبهة كتاب كاجملوس[

رواه " سنوا هبم سنة أهل الكتاب: " عليه وسلم، قالوعن عبد الرمحن بن عوف أن النيب صلى اهللا. اجلزية منهم
وال جيوز عقدها إال من . الشافعي وألنه صلى اهللا عليه وسلم، أخذ اجلزية من جموس هجر رواه البخاري وغريه



  .ال نعلم فيه خالفاً، وألنه عقد مؤبد، فعقده من غري اإلمام افتئات عليه: اإلمام أو نائبه، قال يف الشرح
  .لعموم ما سبق] ى اإلمام عقدهاوجيب عل[
  " .ال ضرر وال ضرار"فإن خاف غائلتهم إذا متكنوا بدار اإلسالم فال، حلديث ] حيث أمن مكرهم[
  .يف كل حول، لآلية] أن يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون: أحدها. والتزموا لنا بأربعة أحكام[
إن راهباً يشتم رسول اهللا صلى اهللا عليه : ي أنه قيل البن عمرملا رو] أن ال يذكروا دين اإلسالم إال باخلري: الثاين[

  .لو مسعته لقتلته، إنا مل نعط األمان على هذا: وسلم، فقال
  " .ال ضرر وال ضرار"حلديث ] أًن ال يفعلوا ما فيه ضرر على املسلمني: الثالث[
املعامالت، وأروش اجلنايات، وقيم يف حقوق اآلدميني يف العقود، و] أن جتري عليهم أحكام اإلسالم: الرابع[

  :املتلفات، لقوله تعاىل

  .جريان أحكام املسلمني عليهم: قيل، الصغار ١} َوُهمْ َصاِغُرونَ{
حلديث أنس أن يهودياً قتل ] يف نفس، ومال، وعرض، وإقامة حد فيما حيرمونه كالزىن، ال فيما حيلونه كاخلمر[

وعن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه . لى اهللا عليه وسلم متفق عليهجارية على أوضاح هلا، فقتله رسول اهللا ص
. وألهنم التزموا أحكام اإلسالم، وهذه أحكامه. وسلم، أيت بيهوديني قد فجرا بعد إحصاهنما فرمجهما وقيس الباقي

م يقرون ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر، ونكاح ذات حمرم، لكن مينعون من إظهاره لتأذي املسلمني، ألهن
  .على كفرهم وهو أعظم جرماً

ال نعلم فيه خالفاً، لقوله صلى اهللا عليه : قال يف الشرح] وال تؤخذ اجلزية من امراة، وخنثى، وصيب، وجمنون[
وروى أسلم أن عمر، رضي اهللا . رواه الشافعي يف مسنده" خذ من كل حامل ديناراً أو عدله معافري: "وسلم، ملعاذ

ء األجناد ال تضربوا اجلزية على النساء والصبيان، وال تضربرها إال على من جرت عليه املواسي عنه، كتب إىل أمرا
ال : واخلنثى. أراد من بلغ احللم من الكفار، رواه سعيد: أي من نبتت عانته، ألن املواسي إمنا جتري على من أنبت

  .قيس عليهيعلم كونه رجالً فال جتب عليه مع الشك، واجملنون فما معىن الصيب ف
  .ال جزية على مملوك: ملا روي عن عمر أنه قال] وقن[
  .ألن دماءهم حمقونة أشبهوا النساء والصبيان] وزمن، وأعمى، وشيخ فان، وراهب بصومعته[

  ـــــــ
  .٣٠/التوبة من اآلية ١

" سلم جزيةليس على امل: "نص عليه، حلديث ابن عباس مرفوعاً] ومن أسلم منهم بعد احلول سقطت عنه اجلزية[
أن : إن أخذها يف كفه مث أسلم ردها وروى أبوعبيد: قد روي عن عمر أنه قال: وقال أمحد. رواه أمحد وأبو داود

إن يف : قال إن يف اإلسالم معاذاً فرفع إىل عمر، فقال عمر. إمنا أسلمت تعوذاً: يهودياً أسلم، فطولب باجلزية وقيل
  :اجلزية ويف قدر اجلزية ثالث رواياتاإلسالم معاذاً، وكتب أن ال تؤخذ منه 

أربعة وعشرون، وعلى الفقري : مثانية وأربعون درمهاً، وعلى املتوسط: إحداهن يرجع إىل ما فرضه عمر على املوسر
فرضها عمر كذلك مبحضر من الصحابة، وتابعه سائر اخللفاء بعده، فصار إمجاعاً وقال ابن أيب . اثنا عشر: املعتمل
جعل ذلك من قبل : هد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانري، وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قالقلت جملا: جنيح

جتوز الزيادة ال النقصان : والثالثة. والثانية يرجع فيه إىل اجتهاد اإلمام يف الزيادة والنقصان. اليسار رواه البخاري



قص وجيوز أن يشرط عليهم مع اجلزية ضيافة من ألن عمر زاد على ما فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل ين
مير هبم من املسلمني، ملا روى األحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا 

وروى أسلم أن أهل اجلزية من أهل الشام أتوا . القناطر وإن قتل رجل من املسلمني بأرضهم فعليهم ديته رواه أمحد
أطعموهم مما : فقال. إن املسلمني إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج يف ضيافتهم: عنه، فقالواعمر، رضى اهللا 

  .تأكلون، وال تزيدوهم على ذلك

  فصل يف احكام اهل الذمة
ألهنم إمنا بذلوا اجلزية حلفظهم، ] وحيرم قتال أهل الذمة، وأخذ ماهلم، وجيب على اإلمام حفظهم، ومنع من يؤذيهم[

  .إمنا بذلوا اجلزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأمواهلم كأموالنا: روي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال. أمواهلموحفظ 
ومينعون من ركوب اخليل، ومحل السالح، ومن إحداث الكنائس، ومن بناء ما اهندم منها، ومن إظهار املنكر، [

كل والشرب هنار رمضان، ومن شرب اخلمر، والعيد، والصليب، وضرب الناقوس، ومن اجلهر بكتاهبم، ومن اال
كتب أهل اجلزيرة إىل عبد الرمحن بن : ملا روى إمساعيل بن عياش عن غري واحد من أهل العلم قالوا] وأكل اخلنزير

إنا شرطنا على أنفسنا أن ال نتشبه باملسلمني يف لبس قلنسوة، وال عمامة، وال نعلني، وال فرق شعر، وال يف : غنم
ال نتكلم بكالمهم، وال نتكىن بكناهم، وأن جنز مقادم رؤوسنا، وال نفرق نواصينا، ونشد الزنانري يف مراكبهم، و

أوساطنا، وال ننقش خواتيمنا بالعربية، وال نركب السروج، وال نتخذ شيئاً من السالح، وال حنمل، وال نتقلد 
ن اجملالس إذا أرادوا اجملالس، وال نطلع السيوف، وأن نوقر املسلمني يف جمالسهم، ونرشد الطريق، ونقوم هلم ع

عليهم يف منازهلم، وأن ال نضرب ناقوساً إال ضرباً خفيفاً يف جوف كنائسنا، وال نظهر عليها صليباً، وال نرفع 
  أصواتنا يف الصالة، وال القراءة يف الصالة فيما حيضره املسلمون،

، وال شعانني، وال نرفع أصواتنا مع موتانا، ١ال خنرج باعوثاًوأن ال خنرج صليباً، وال كتاباً يف سوق املسلمني، وأن 
وال نظهر النريان معهم يف أسواق املسلمني، وأن ال جناورهم باجلنائز، وال نظهر شركاً، وال نرغب يف ديننا، وال 

ب، وال جندد ما ندعو إليه أحداً، وأن ال حندث يف مدينتنا كنيسة، وال فيما حوهلا ديراً، وال قالية، وال صومعة راه
فإن حنن غرينا، أو خالفنا عما شرطنا على : خرب من كنائسنا، وال ما كان منها يف خطط املسلمني، ويف آخره

أنفسنا، وقبلنا األمان عليه فال ذمة لنا، وقد حل لك منا ما حيل من أهل املعاندة، والشقاق رواه اخلالل بإسناده، 
غنم إىل عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، فكتب إليه عمر أن أمض هلم  وذكر يف آخره فكتب بذلك عبد الرمحن بن

أميا مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، وال أن يضربوا فيه ناقوساً، وال : ما سألوا وعن ابن عباس
نواصي أهل الذمة،  وأمر عمر، رضي اهللا عنه، جبز. يشربوا فيه مخراً وال يتخذوا فيه خنزيراً رواه أمحد، واحتج به
وقيس عليه إظهار املنكر، وإظهار األكل يف هنار . وأن يشدوا املناطق، وأن يركبوا األكف بالعرض رواه اخلالل

  .رمضان، ألنه يؤذينا
ألنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا ] ومينعون من قراءة القرآن، وشراء املصحف، وكتب الفقه واحلديث[

  .مل يصح
  وال نطلع: لقوهلم يف شروطهم] ية البناء على املسلمنيومن تعل[

  ـــــــ
  .الباعوث للنصارى كاالستسقاء للمسلمني وهو اسم سرياين والشعانني عيد عندهم ١



  " .اإلسالم يعلو وال يعلى: "عليهم يف منازهلم، ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ملا تقدم] ويلزمهم التميز عنا بلبسهم[
  " .ليس منا من تشبه بغرينا: "وحديث" من تشبه بقوم فهو منهم: "حلديث] ا التشبه هبمويكره لن[
  .ألنه تعظيم هلم كبداءهتم السالم] وحيرم القيام هلم، وتصديرهم يف اجملالس[
] وبداءهتم بالسالم، بكيف أصبحت أو أمسيت ؟ أو كيف أنت، أوحالك ؟ وحترم هتنئتهم، وتعزيتهم، وعيادهتم[

ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم، وإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل : " هريرة مرفوعاًحلديث أيب
جتوز عيادهتم : وعنه. وما عدا السالم مما ذكر يف معناه فقبس عليه. رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي" أضيقها

ي، وصوبه يف اإلنصاف، ألنه صلى اهللا عليه اختاره الشيخ تقي الدين، واآلجر. ملصلحة راجحة كرجاء اإلسالم
  .وسلم عاد صبياً كان خيدمه، وعرض عليه اإلسالم فأسلم وعاد أبا طالب، وعرض عليه اإلسالم فلم يسلم

ألن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه، فقيل له إنه ] رد علي سالمي: ومن سلم على ذمي، مث علمه سن قوله[
أكثر : أكثر اهللا مالك وولدك، مث التفت إىل أصحابه فقال: يك، فرد عليه، فقالرد على ما سلمت عل: كافر فقال
  .للجزية

  :حلديث أيب بصرة قال] وعليكم: وإن سلم الذمي لزم رده، فيقال[

وعن " وعليكم: إنا غادون فال تبدؤوهم بالسالم، فإن سلموا عليكم فقولوا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه أمحد" وعليكم: ا، أو أمرنا أن ال نزيد أهل الذمة علىهنين: "أنس قال

وكذا إن عطس الذمي، حلديث أيب موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون . يهديك اهللا] وإن مشت كافر مسلماً أجابه[
رواه " يهديكم اهللا ويصلح بالكم: "فكان يقول هلم. يرمحكم اهللا: عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، رجاء أن يقول هلم

  .أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه
  .نص عليه، ألهنا شعار املسلمني] وتكره مصافحته[

  ـــــــ
  .٣٠/التوبة من اآلية ١

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال لو مسعته لقتلته، إنا مل نعط األمان على هذا
رر يعم املسلمني، أشبه ما لو قاتلهم، ومثل ذلك ألنه ض] أو تعدى على مسلم بقتل، أو فتنة عن دينه انتقض عهده[

  .إن جتسس، أو آوى جاسوساً
احلريب بني رق وقتل ومن وفداء، ألنه كافر ال أمان له، قدرنا عليه ىف دارنا بغري عقد ] وخيري اإلمام فيه كاألسري[

  .وال عهد
  .قاله يف اإلنصاف. يف األصح] وماله يفء[
  .ص عليه، لوجود النقض منه دوهنم، فاختص حكمه بهن] وال ينقض عهد نسائه وأوالده[
وقياساً على " اإلسالم جيب ما قبله"لعموم حديث ] فإن أسلم حرم قتله، ولو كان سب النيب صلى اهللا عليه وسلم[

أن : وذكر ابن أيب موسى: قال يف الفروع. احلريب إذا سبه صلى اهللا عليه وسلم، مث تاب بإسالم قبلت توبته إمجاعاً
وهو : قال الشيخ تقي الدين. اقتصر عليه يف املستوعب، وذكره ابن البنا يف اخلصال. ب الرسول يقتل ولو أسلمسا

  .الصحيح من املذهب



  كتاب البيع
  
  

  كتاب البيع

باخليار ما مل البيعان "وحديث  ١} َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع َوَحرََّم الرِّبا{: وهو جائز بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، لقوله تعاىل
  .متفق عليه" يتفرقا

وإمنا لكل امرئ ما "أما اهلزل بال قصد حلقيقته فال ينعقد به لعدم الرضى، وكذا التلجئة، حلديث ] وينعقد ال هزالً[
  " .نوى

بعتك، أو ملكتك وحنو ذلك، مث يقول : وهو اإلجياب، والقبول، فيقول البائع] بالقول الدال على البيع والشراء[
  .ابتعت، أو قبلت أو اشتريت وحنوها: ياملشتر

ألن الشرع ورد بالبيع، وعلق عليه أحكاماً، ومل يبني كيفيته ] وباملعاطاة كأعطين هبذا خبزاً، فيعطيه ما يرضيه[
فيجب الرجوع فيه إىل العرف، واملسلمون يف أسواقهم وبياعاهتم على ذلك، ومل ينقل عنه صلى اهللا عليه وسلم، وال 

ستعمال اإلجياب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بياناً عاماً، وكذلك يف اهلبة واهلدية والصدقة، فإنه مل عن أصحابه ا
  .قاله يف الشرح. ينقل عنه صلى اهللا عليه وسلم، وال عن أصحابه استعمال ذلك فيها

  إِلَّا أَنْ َتكُونَ...{: لقوله تعاىل] الرضى: أحدها: وشروطه سبعة[
  ـــــــ

  .٢٧٥/ من اآليةالبقرة  ١

  .رواه ابن حبان" إمنا البيع عن تراض"وحديث  ١} ...ِتجَاَرةً َعْن َترَاضٍ مِْنكُْم
  .فإن أكرهه احلاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، ألنه محل عليه حبق] فال يصح بيع املكره بغري حق[
  .فاعترب فيه الرشد كاإلقرار أن يكون العاقد جائز التصرف، ألنه يعترب له الرضى: يعين] الثاين الرشد[
اختربوهم : معناه ٢} ...وَاْبَتلُوا الَْيَتاَمى...{: فيصح لقوله تعاىل] فال يصح بيع املميز والسفيه مامل يأذن وليهما[

وإمنا يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما يف اليسري بال إذن ألن أبا الدرداء . لتعلموا رشدهم
  .يب عصفوراً فأرسله ذكره ابن أىب موسى وغريهاشترى من ص

ما فيه منفعة مباحة لغري ضرورة كاملأكول، واملشروب، وامللبوس، واملركوب، : وهو] كون املبيع ماالً: الثالث[
، من جابر وقد اشترى النيب صلى اهللا عليه وسلم ٣} ...َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع...{: والعقار، والعبيد واإلماء، لقوله تعاىل

بعرياً، ومن أعرايب فرساً، ووكل عروة يف شراء شاة، وباع مدبراً وحلساً وقدحاً، وأقر أصحابه على بيع هذه 
  .األعيان و شرائها

إن اهللا حرم بيع : "حلديث جابر أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، يقول] فال يصح بيع اخلمر، والكلب وامليتة[
  اخلمر وامليتة واخلنزير

  ـــــــ
  .٢٨٢/البقرة من اآلية ١



  .٥/النساء من اآلية ٢
  .٢٧٥/البقرة من اآلية ٣

هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن مثن الكلب، ومهر : وعن أيب مسعود قال. حلديث رواه اجلماعة.." واألصنام
  .البغي، وحلوان الكاهن رواه اجلماعة

  .أفاده والدي أمتع اهللا به آمني. اجللد، ولو قلنا بطهارته بالدباغ وال يصح بيع الكلب عندنا مطلقاً، وكذا امليته حىت
من مالكه أوالشارع كالوكيل وويل الصغري، ] أن يكون املبيع ملكاً للبائع، أومأذوناً له فيه وقت العقد: الرابع[

قال يف . اخلمسةرواه " ال تبع ما ليس عندك: "وناظر الوقف وحنوه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم، حلكيم بن حزام
  .وال نعلم فيه خالفاً: الشرح

ألنه غري مالك، وال مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن ] فال يصح بيع الفضويل ولو أجيز بعد[
وهو قول مالك و إسحاق، وأيب حنيفة، وإن باع سلعة، وصاحبها ساكت، فحكمه . يصح مع اإلجازة: املنذر، وعنه

  .قاله يف الشرح.  إذنه يف قول األكثرينحكم ما لو باعها بغري
حلديث أيب سعيد أن النيب ] فال يصح بيع اآلبق، والشارد، ولو لقادر على حتصيلهما. القدرة على تسليمه: اخلامس[

وملسلم عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، . صلى اهللا عليه وسلم هنى عن شراء العبد وهو آبق رواه أمحد
  .مبا تردد بني أمرين ليس أحدمها أظهر: يع الغرر وفسره القاضي ومجاعتههنى عن ب

  .ألن جهالتهما غرر، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته] معرفة الثمن واملثمن: السادس[

قاله . مبا يكفي يف السلم فيما جيوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، مث إن وجده متغرياً فله الفسخ] إما بالوصف[
  .يف الشرح

  .ال يتغري فيه املبيع عادة حلصول العلم باملبيع بتلك املشاهدة] أو املشاهدة حال العقد، أو قبله بيسري[
ألنه غرر، وألنه عقد معاوضة ] أن يكون منجزاً ال معلقاً، كبعتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضى زيد: السابع[

  . الكايفقاله يف. فلم جيز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح
  .لعدم الغرر، وألنه يقصد للتربك ال للتردد] ويصح بعت وقبلت إن شاء اهللا[
  .كهذا العبد وثوب وحنوه] ومن باع معلوماً وجمهوالً مل يتعذر علمه[
من الثمن، لصدور البيع فيه من أهله، وعدم اجلهالة، إلمكان معرفته بتقسيط الثمن على ] صح يف املعلوم بقسطه[

  .وبطل يف اجملهول للجهالةكل منهما، 
  .كبعتك هذه الفرس، ومحل األخرى بكذا] وإن تعذر معرفة اجملهول[
  .ال أعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح. بكل حال] ومل يبني مثن املعلوم فباطل[

  ما حيرم وما الحيرم بيعه: فصل

  فصل ماحيرم وماالحيرم بيعه
يكره، والبيع صحيح، وكراهته ال توجب الفساد : ل يف الشرحوقا] وحيرم، وال يصح بيع، وال شراء يف املسجد[

ال أربح اهللا : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا: "كالغش والتصرية، ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .انتهى. دليل على صحته" جتارتك



عهده صلى اهللا عليه وسلم، فاختص به ألنه الذي كان على ] وال ممن تلزمه اجلمعة بعد ندائها الذي عند املنرب[
 ١} يَْعَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاَسعَْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَرُوا الَْب{: احلكم، لقوله تعاىل

  .ا كثر الناسوالنهي يقتضي الفساد، وأما النداء األول فزاده عثمان رضي اهللا عنه، مل
  .فال يصح البيع، وال الشراء قياساً على اجلمعة: أي] وكذا لو تضايق وقت املكتوبة[
وال بيع العنب، والعصري ملتخذه مخراً، وال بيع البيض، واجلوز وحنومها للقمار، وال بيع السالح يف الفتنة، وألهل [

وألنه عقد على عني معصية اهللا تعاىل  ٢} ى الْأِثْمِ َوالُْعدَْواِنَوال َتَعاَوُنوا َعلَ{: لقوله تعاىل] احلرب، أو قطاع الطريق
  .هبا فلم يصح، كإجارة األمة للزىن والزمر، وألنه صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع السالح يف الفتنة قاله أمحد

  ـــــــ
  .٩/اجلمعة من اآلية ١
  .٣/املائدة من اآلية ٢

قاله يف الشرح، . ألنه ال جيوز استدامة امللك للكافر على املسلم إمجاعاً] وال بيع قن مسلم لكافر ال يعتق عليه[
كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، ألنه وسيلة  ١} ولَْن َيجَْعلَ اللَُّه ِللْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َسبِيالً{: لقوله تعاىل

  .إىل حريته، وألن ملكه ال يستقر عليه بل يعتق يف احلال
وال يبع : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وال بيع على بيع املسلم لقوله ملن اشترى شيئاً بعشرة أعطيك مثله بتسعة[

  " .بعضكم على بيع بعض
ألن الشراء يسمى بيعاً، فيدخل يف احلديث ] عندي فيه عشرة: وال شراؤه على شرائه، كقوله ملن باع شيئاً بتسعة[

  .فيه من اإلضرار باملسلم، وهو حمرم السابق، ألنه يف معناه، وملا
ال يسوم الرجل على سوم : "فحرام، حلديث أيب هريرة مرفوعاً] وأما السوم على سوم املسلم مع الرضى الصريح[

ويصح العقد، ألن املنهى عنه السوم ال البيع، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضى مل حيرم . رواه مسلم" أخيه
وهذا إمجاع، ألن املسلمني : قال يف الشرح. هللا عليه وسلم، باع فيمن يزيد حسنه الترمذيالسوم ألن النيب صلى ا

  .يبيعون يف أسواقهم باملزايدة
وددت أن األيدي تقطع يف : وقال ابن عمر. ال أعلم يف بيع املصاحف رخصة: حرام قال أمحد] وبيع املصحف[

ويصح . باس وأبو موسى، ومل يعلم هلم خمالف يف عصرهموممن كره بيعها ابن عمر وابن ع: بيعها، قال يف الشرح
  هو: العقد، ألن أمحد رخص يف شرائه وقال

  ـــــــ
  .١٤٠/النساء من اآلية ١

رواية واحدة، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن املسافرة بالقرآن إىل أرض . أهون، فإن أبيع على كافر مل يصح
  .فلم جيز متليكهم إياه، ومتكينهم منه. مسلم العدو خمافة أن تناله أيديهم رواه

ألن عمر، رضي اهللا عنه أنكر على عبد الرمحن بن عوف حني باع جارية ] واألمة اليت يطؤها قبل استربائها فحرام[
وألن فيه . وفيه قصة رواه عبد اهللا بن عبيد بن عمري.. ما كنت لذلك خبليق: له كان يطؤها قبل استربائها، وقال

  .ه، وصيانة نسبه فوجب االسترباء قبل البيعحفظ مائ
ألنه جيب االسترباء على املشتري، حلديث أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، هنى عام أوطاس ] ويصح العقد[



  .أن توطأ حامل حىت تضع، وال غري حامل حىت حتيض حيضة رواه أمحد وأبو داود
. ألنه قبضه على وجه الضمان وال بد] هو وزيادته كمغصوب وال يصح التصرف يف املقبوض بعقد فاسد، يضمن[

إن أخذه مع تقدير الثمن لرييه، فإن رضوه : قال ابن أىب موسى. وكذلك املقبوض على وجه السوم. قاله ىف القواعد
نص عليه يف رواية ابن منصور، وأيب طالب، . ويضمن بالقيمة. قاله يف القواعد. ابتاعه، فهو مضمون بغري خالف

  .يضمن باملسمى، واختاره الشيخ تقي الدين: وقال أبو بكر عبد العزيز

  باب الشروط يف البيع
  

  باب الشروط يف البيع

إِذَا ...{: لقوله تعاىل] كشرط تأجيل الثمن أو بعضه: فالصحيح. صحيح الزم، وفاسد مبطل للعقد: وهي قسمان[
  .١يةاآل} ...َتَداَينُْتْم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى

  .ألن ذلك من مصلحة العقد] أو رهن أو ضمني معينني[
أو شرط صفة يف املبيع، كالعبد كاتباً أو صانعاً أو مسلماً، واألمة بكراً أو حتيض، والدابة مهالجة أو لبوناً أو [

صحته  ال نعلم يف: لصحة الشرط قال يف الشرح] حامالً، والفهد أو البازي صيوداً، فإن وجد املشروط لزم البيع
  .خالفاً

من شرط على نفسه : وقال شريح" املسلمون على شروطهم: "لفقد الشرط، وحلديث] وإال فللمشتري الفسخ[
  .ذكره البخاري. طائعاً غري مكره فهو عليه

  .كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعني أرش كمعيب تعذر رده. املشروطة إن مل يفسخ] أو أوش فقد الصفة[
البائع على املشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكىن الدار شهراً، ومحالن الدابة إىل حمل ويصح أن يشترط [

  .متفق عليه. نص عليه، حلديث جابر أنه باع النىب صلى اهللا عليه وسلم مجالً واشترط ظهره إىل املدينة] معني
  ـــــــ

  .٢٨٢/البقرة من اآلية ١

إىل موضع معلوم، فإن مل يكن معلوماً مل يصح الشرط، فلو ] ا باعهويصح أن يشترط املشتري على البائع محل م[
  .شرط احلمل إىل منزله والبائع ال يعرفه مل يصح الشرط

احتج أمحد يف جواز الشرط بأن حممد ابن مسلمة اشترى من نبطي حزمة ] أو تكسريه، أو خياطته، أو تفصيله[
يف الكايف، وألن ذلك بيع وإجارة، وال جيمع بني شرطني قاله . حطب، وشارطه على محلها واشتهر ذلك فلم ينكر

كحمل حطب وتكسريه، وخياطة ثوب وتفصيله، بطل : مع ذلك وإن مجع بني شرطني من غري النوعني األولني
: قيل أليب عبد اهللا: قال األثرم. البيع، ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف حديث ابن عمرو، رواه الترمذي

الشرط الواحد ال بأس به، إمنا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ء يكرهون الشرط، فنفض يده وقالإن هؤال
وروي عن أمحد يف . رواه أبو داود والترمذي وصححه. أي يف حديث عبد اهللا بن عمرو: عن شرطني يف البيع

  .وال مقتضاه: يأهنما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد أ: تفسري الشرطني املنهي عنهما



  فصل يف الفاسد املبطل
والفاسد املبطل، كشرط بيع آخر، أو سلف، أو قرض، أو إجارة، أو شركة، أو صرف للثمن، وهو بيعتان يف [

صححه " ال حيل سلف وبيع، وال شرطان يف بيع: "قاله أمحد، وحلديث. يف احلديث، وهذا منه] بيعة، املنهي عنه
  .الترمذي

  .بعتك هذا على] معىن ذلك مثل وكذا كل ما كان يف[
ألنه شرط عقد يف عقد فلم يصح، كنكاح ] أن تزوجين ابنتك، أوأزوجك ابنيت، أو تنفق على عبدي، أو دابيت[

وإن شرط أن ال خسارة . قاله يف الشرح. صفقتان يف صفقة ربا وهذا قول اجلمهور: وقال ابن مسعود. الشغار
و أن ال يبيعه، أو ال يهبه، وال يعتقه، أو إن عتق فالوالء له بطل الشرط وحده، عليه، أو مىت نفق املبيع وإال رده، أ

. متفق عليه" من اشترط شرطاً ليس يف كتاب اهللا فهو باطل، وإن كان مائة شرط" لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
ئع الرجوع مبا نقصه والبيع صحيح ألنه صلى اهللا عليه وسلم، يف حديث بريرة أبطل الشرط، ومل يبطل العقد وللبا

  .قاله يف الشرح. الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو املشترط
  .والزيادة للبائع والنقص عليه] ومن باع ما يذرع على أنه عشرة، فبان أكثر أو أقل صح البيع[
  لضرر الشركة، ما مل يعط البائع الزيادة للمشتري] ولكل الفسخ[

سألة األوىل، أو يرضى املشتري بأخذه بكل الثمن يف الثانية فال فسخ، لعدم فوات الغرض، وإن كان املبيع جماناً يف امل
حنو صربة على أهنا عشرة أقفزة فبانت أقل، أو أكثر صح البيع وال خيار، والزيادة للبائع، والنقص عليه، لعدم 

  .قال معناه يف الشرح. الضرر

  باب اخليار
  

  باب اخليار

ألن فعل املكره ] خيار اجمللس، ويثبت للمتعاقدين من حني العقد إىل أن يتفرقا من غري إكراه: مه سبعة أحدهاوأقسا[
: كعدمه، ويثبت يف البيع عند أكثر أهل العلم، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأيب برزة األسلمي، حلديث

  .متفق عليه" البيعان باخليار ما مل يتفرقا"
  .فيلزم البيع مبجرد العقد] لى أن ال خيارما مل يتبايعا ع[
  .فيسقط ألن اخليار حق للعاقد، فسقط بإسقاطه] أو يسقطاه بعد العقد[
البيعان باخليار مامل يتفرقا، أو خيري أحدمها صاحبه، فإن خري أحدمها : "حلديث] وان أسقطه أحدمها بقي خيار اآلخر[

املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا إال أًن يكون البيع كان عن خيار، "ظ ويف لف" صاحبه فتبايعا على ذلًك فقد وجب البيع
  .متفق عليهما" . فإن كان البيع عن خيار فقد وجًب البيع

  ألن املوت أعظم الفرقتني] وينقطع اخليار مبوت أحدمها[
  .يف اجمللس] ال جبنونه[
  .حىت جيتمعا، مث يفترقا] وهو على خياره إذا أفاق[



وال حيل له : "حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، وفيه] من اجمللس خشية االستقالة وحترم الفرقة[
وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا . رواه النسائي واألثرم والترمذي وحسنه" أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

  .يبلغه اخلرب اشترى شيئاً يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع حممول على أنه مل
باإلمجاع قاله يف ] وهو أن يشرطا، أو أحدمها اخليار إىل مدة معلومة فيصح وإن طالت املدة: خيار الشرط: الثاين[

ومل يثبت ما روى عن ابن عمر من تقديره بثالث، وروي عن أنس " املسلمون على شروطهم"الكايف، حلديث 
  .خالفه، قاله يف الشرح

إال مبا حيصل به جتربة املبيع، إال أن يكون اخليار للمشتري وحده ] ثمن واملثمن مدة اخليارلكن حيرم تصرفهما يف ال[
  .فينفذ تصرفه، ويبطل خياره كاملعيب

من باع عبداً وله مال فماله للبائع، إال أن : "للمشترى، لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وينتقل امللك من حني العقد[
  .ل املال للمبتاع باشتراطه، وهو عام يف كل بيع، فيشمل بيع اخليارفجع. رواه مسلم" يشترطه املبتاع

ولو فسخ البيع، حلديث ] فما حصل يف تلك املدة من النماء املنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط لآلخر فقط[
  .عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قضى أن اخلراج بالضمان رواه اخلمسة وصححه الترمذي

ألنه عقد جعل إىل اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه ] سخ من ميلكه إىل حضور صاحبه وإلرضائهوال يفتقر ف[
  .وسخطه كالطالق

ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع، وصوبه يف اإلنصاف، وحيمل كالم من 
  .أطلق عليه

  .ي إىل بقاء اخليار أكثر من مدته املشروطةلئال يفض] فإن مضى زمن اخليار ومل يفسخ صار الزماً[
  .ملا تقدم] ويسقط اخليار بالقول[
  .ألن ذلك دليل على الرضى] وبالفعل، كتصرف املشتري يف املبيع بوقف، أوهبة، أو سوم، أو ملس لشهوة[
ري، لقوة العتق وإال مل ينفذ، ألن علق البائع مل تنقطع عنه إال عتق املشت] وينفذ تصرفه إن كان اخليار له فقط[

  .وسرايته
وقيل يقدر ] وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي مثانية بعشرة: خيار الغنب: الثالث[

وظاهر كالم " الثلث والثلث كثري: "بالثلث، اختاره أبو بكر، وجزم به يف اإلرشاد، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .قاله يف الشرح. ، وإن قل، واألوىل أن يقيد مبا خيرج عن العادةاخلرقي أن اخليار يثبت مبجرد الغنب

ألن الشرع مل جيعله له، ومل يفت عليه جزء من املبيع يأخذ األرش يف مقابلته، ] فيثبت اخليار وال أرش مع اإلمساك[
فاشترى منه فإذا  ال تلقوا اجللب، فمن تلقاه: "تلقي الركبان، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: إحداها. وله ثالث صور

وهو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها ليغر املشتري : النجش: الثانية. رواه مسلم" أتى السوق فهو باخليار
  .لنهيه صلى اهللا عليه وسلم، عن النجش متفق عليه

غنب، قال معناه يف  والشراء صحيح يف قول أكثر العلماء ألن النهي عاد إىل الناجش ال إىل العاقد، لكن له اخليار إذا
املسترسل وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر وال حيسن مياكس فله اخليار إذا غنب جلهله باملبيع : الثالثة. الشرح

  .أشبه القادم من سفر
وهو أن يدلس البائع على املشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللنب يف الضرع، وحتمري : خيار التدليس: الرابع[



  " .من غشنا فليس منا: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] ويد الشعر فيحرمالوجه، وتس
ال تصروا اإلبل : "حلديث أيب هريرة مرفوعاً. قاله يف الشرح. يف قول عامة أهل العلم] ويثبت للمشتري اخليار[

. متفق عليه" والغنم فمن ابتاعها فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من متر
  .وكل تدليس خيتلف به الثمن، يثبت خيار الرد قياساً على التصرية، قاله يف الكايف

  .قاله القاضي لدفع ضرر املشتري أشبه العيب] حىت ولو حصل التدليس من البائع بال قصد[
البائًع كتمه، حلديث النقائص املوجبة لنقص املالية يف عادة التجار، وحيرم على : والعيوب] خيار العيب: اخلامس[

رواه أمحد وأبو " املسلم أخو املسلم، وال حيل ملسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إال بينه له: "عقبة بن عامر مرفوعاً
  داود واحلاكم

ألن امللك ينتقل عنه ] فإذا وجد املشتري مبا اشتراه عيباً جيهله، خري بني رد املبيع بنمائه املتصل وعليه أجرة الرد[
  .ختياره الرد، فتعلق به حق التوفيةبا
  ألنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ومل] ويرجع بالثمن كامالً[

وأما النماء املنفصل كالكسب واألجرة وما يوهب له، فهو . يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما يف املصراة
  .قاله يف الشرح. للمشتري يف مقابلة ضمانه، ال نعلم فيه خالفاً

ألن اجلزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا مل يسلم له كان له ما يقابله، ] ويأخذ األرش.  إمساكهوبني[
ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلساً أو . نص عليه. قسط ما بني قيمته صحيحاً ومعيباً من مثنه: واألرش. وهو األرش

  .اله يف الشرحق. ال نعلم فيه خالفاً. مصراة وهو عامل فال خيار له
وإذا زال : وقال يف الشرح. لتعذر الرد، وعدم وجود الرضى به ناقصاً] ويتعني األرش مع تلف املبيع عند املشتري[

وكذا . ملك املشتري بعتق أو موت أو وقف، أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب، فله األرش، وبه قال مالك والشافعى
  .انتهى. إن باعه غري عامل بعيبه

يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليساً على املشتري، فيحرم ويذهب على البائع، ويرجع املشتري جبميع ما  ما مل[
  .نص عليه ألنه غر املشتري] دفعه له

جيرب املشتري : وقال الشيخ تقي الدين. ألنه لدفع ضرر متحقق، فلم يبطل بالتأخري] وخيار العيب على التراخي[
  .البائع يتضرر بالتأخري على رده أو أخذ أرشه، ألن

: قال يف املنتهى وشرحه] ال يسقط إال إن وجد من املشتري ما يدل على رضاه، كمتصرفه واستعماله لغري جتربة[
ألن احلسن وشرحياً : قال ابن املنذر: وقال يف الشرح. انتهى. فيسقط رد كأرش، لقيام دليل الرضى مقام التصريح

  يلى والثوريوعبيد اهللا بن احلسن وابن أيب ل

وهذا قول الشافعي، وال . إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره: وأصحاب الرأي يقولون
وإن فعله عاملاً بعيبه، أو تصرف فيه مبا يدل على الرضى أو عرضه للبيع، : وقال يف الفروع. انتهى. أعلم فيه خالفاً
وهو . له األرش: وعنه. أيب موسى والقاضي، واختلف كالم ابن عقيلذكره ابن . فال أرش: أي. أو استغله، فال

اختاره الشيخ، قال وهو قياس املذهب، وقدمه يف . أظهر، ألنه وإن دل على الرضى فمع األرش كإمساكه
  .انتهى. املستوعب

  .كالطالق] وال يفتقر الفسخ إىل حضور البائع[



  .قاله يف الكايف: حاكم، كفسخ املعتقة للنكاح ألنه جممع عليه فلم حيتج إىل] وال حلكم احلاكم[
  .حلصوله بيده بال تعد، لكن إن قصر يف رده فتلف ضمنه لتفريطه] واملبيع بعد الفسخ أمانة بيد املشتري[
ألن األصل عدم القبض يف اجلزء ] وإن اختلفا عند من حدث العيب مع االحتمال وال بينة، فقول املشتري بيمينه[

لى البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده، وعنه القول قول البائع مع ميينه الفائت، فيحلف ع
قضى به . على البت، ألن األصل سالمة املبيع وصحة العقد، وألن املشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره

  .ميةعثمان رضي اهللا عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم يف الطرق احلك
  .كاإلصبع الزائدة واجلرح الطري] وإن مل حيتمل إال قول أحدمها[
  .لعدم احلاجة إليها] قبل بال ميني[

خيار اخللف يف الصفة، فإذا وجد املشتري ما وصف له، أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسري متغرياً فله : السادس[
  .وتقدم يف السادس من شروط البيع] الفسخ

  .ألنه غارم، قاله يف الشرح] وحيلف إن اختلفا[
: ما بعته بكذا، وإمنا بعته بكذا، مث املشتري: خيار اخللف يف قدر الثمن، فإذا اختلفا يف قدره حلف البائع: السابع[

وبه قال شريح والشافعي، ورواية عن مالك، حلديث ابن مسعود ] ما اشتريته بكذا وإمنا اشتريته بكذا، ويتفاسخان
رواه أمحد وأبو داود " املتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان إذا اختلف: "مرفوعاً

وروي " . حتالفا"ويف لفظ " والسلعة كما هي: "وألمحد يف رواية" والبيع قائم بعينه: "والنسائي وابن ماجه وزاد فيه
اشتريت منك : ك بعشرين ألفاً، وقال األشعثبعت: عن ابن مسعود أنه باع األشعث رقيقاً من رقيق اإلمارة فقال

إذا اختلف املتبايعان، وليس بينهما بينة : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: بعشرة، فقال عبد اهللا
إذا "فإين أرد البيع وعن عبد امللك بن عبدة مرفوعاً : قال" . واملبيع قائم بعينه فالقول قول البائع، أو يترادان البيع

وظاهر هذه . روامها سعيد" اختلف املتبايعان استحلف البائع، مث كان للمشتري اخليار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك
  .قاله يف الشرح. النصوص أنه يفسخ من غري حاكم

  فصل يف متلك املشتري للمبيع
قة حياً جمموعاً فهو من مضت السنة أن ما ادركته الصف: لقول ابن عمر] وميلك املشتري املبيع مطلقاً مبجرد العقد[

  .مال املشتري رواه البخاري
بالدراهم فنأخذ عنها الدنانري وبالعكس،  ١كنا نبيع اإلبل بالنقيع: لقول ابن عمر] ويصح تصرفه فيه قبل قبضه[

. رواه اخلمسة" ال باس أن تأخذ بسعر يومها ما مل تفرقا وبينكما شئ: "فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
هو لك يا عبد اهللا بن عمر فاصنع به : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف البكر. وهذا تصرف يف الثمن قبل قبضه

إال املبيع بصفة، أو رؤية متقدمة فال يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع، قاله يف " ما شئت
  .الشرح

وهذا مناؤه للمشتري فضمانه " اخلراج بالضمان"ى اهللا عليه وسلم أي للمشتري، لقوله صل] وإن تلف فمن ضمانه[
  .عليه

لتلفه قبل متام ملك املشتري ] إال املبيع بكيل، أو وزن، أوعد، أو ذرع، فمن ضمان بائعه حىت يقبضه مشتريه[
  .قاله يف الكايف. عليه، فأشبه ما تلف قبل متام البيع



  ـــــــ
كذا يف . ان يستنقع فيه املاء، محاه سيدنا عمر رضي اهللا عنه خليل اجملاهدينهو موضع قرب املدينة ك: النقيع ١

  .يف بقيع الغرقد: بالباء املوحدة كما وقع عند البيهقي: النهاية، وقال احلافظ

ال نعلم فيه خالفاً إال ما روي عن البيت، : قال يف الشرح] وال يصح تصرفه فيه ببيع، أو هبة، أو رهن قبل قبضه[
" من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يستوفيه"أي قوله صلى اهللا عليه وسلم  ١وأظنه مل يبلغه احلديث: ن عبد الربقال اب

وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام جمازفة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ينهون أن . متفق عليه
  .منع بيعه قبل قبضه، ومبفهومه على حل بيع ما عداه دل بصرحيه على. يبيعوه حىت يؤووه إىل رحاهلم متفق عليه

  .ألنه من ضمان بائعه] وإن تلف بآفة مساوية قبل قبضه انفسخ العقد[
  .على البائع ألنه مضمون عليه إىل قبضه] وبفعل بائع، أو أجنيب، خرياملشتري بني الفسخ، ويرجع بالثمن[
  .قيمة متقوممبثل مثلي، و] ويطالب من أتلفه ببدله. أو اإلمضاء[
إذا كان معيناً وإن كان يف الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه، الستقراره يف ] والثمن كاملثمن يف مجيع ما تقدم[

  .ذمته
  ـــــــ

ومل نعلم بني أهل العلم يف ذلك خالفاً : كذا يف األصل واجلملة مقتضبة من الشرح ونص عبارة الشرح كما يلي ١
وهذا قول مردود بالسنة واحلجة : قال ابن عبد الرب. أنه ال بأس ببيع كل شيء قبل قبضه: إال ما حكي عن البيت

  .اجملمعة على الطعام، وأظنه مل يبلغه احلديث، ومثل هذا ال يلتفت إليه

  فصل يف قبض املبيع
ي اهللا عنه، حلديث عثمان، رض] وحيصل قبض املكيل بالكيل، واملوزون بالوزن، واملعدود بالعد، واملذروع بالذرع[

  أن رسول اهللا صلى

إذا مسيت "وحديث . رواه أمحد، ورواه البخاري تعليقاً" إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل: "اهللا عليه وسلم قال
أن القبض يف كل شئ بالتخلية : وروي عن أمحد. رواه األثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن" الكيل فكل

كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول اهللا : فقبضه نقله، حلديث ابن عمرمع التميز، وما بيع جزافاً 
وقبض الذهب، والفضة، واجلواهر باليد، وقبض . صلى اهللا عليه وسلم، أن نبيعه حىت ننقله من مكانه رواه مسلم

وبينه، ألن القبض مطلق يف احليوان أخذه بزمامه، أو متشيته من مكانه، وما ال ينقل قبضه التخلية بني مشتريه 
  .قاله يف الكايف. الشرع، فيجب الرجوع فيه إىل العرف

  " .وإذا ابتعت فاكتل: "ألنه يقوم مقامه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم] بشرط حضور املستحق أو نائبه[
حتصل إال بذلك،  ألنه تعلق به حق توفية، وال] وأجرة الكيال، والوزان، والعداد، والذراع، والنقاد على الباذل[

  .أشبه السقي على بائع الثمرة
  .نص عليه، ألنه ال يتعلق به حق توفية] وأجرة النقل على القابض[
  .سواء كان متربعاً، أو بأجرة ألنه أمني] وال يضمن ناقد حاذق أمني خطأ[
رواه " هللا عثرته يوم القيامةمن أقال مسلماً أقال ا: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] وتسن اإلقالة للنادم من بائع ومشتر[



وهي فسخ ال بيع إلمجاعهم على جوازها يف السلم قبل قبضه، مع . وليس فيه ذكر يوم القيامة. ابن ماجه وأبو داود
  .النهي عن بيع الطعام قبل قبضه

  باب الربا
  

  باب الربا

وما هن : ، قالوا" اجتنبوا السبع املوبقات": وعن أيب هريرة مرفوعاً ١اآليات } َوَحرََّم الرِّبا{: وهو حمرم لقوله تعاىل
الشرك باهللا، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلًق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتوىل يوم : "يا رسول اهللا؟ قال

. متفق عليهما" لًعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه"وحديث " الزحف، وقذف احملصنات الًغافالت املؤمنات
  .ربا الفضل، وربا النسيئة: وهو نوعان

وأمجعت األمة على حترميهما، وقد روي يف ربا الفضل عن ابن عباس مث رجع، قاله الترمذي وغريه، وقوله ال ربا إال 
: " واألعيان الستة املنصوص عليها يف حديث أيب سعيد مرفوعاً. يف النسيئة حممول على اجلنسني، قاله يف الشرح

. والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، مثالً مبثل، يداً بيد الذهب بالذهب،
ثبت الربا فيها بالنص واالمجاع واختلف . رواه أمحد والبخاري" فمن زاد أو استزاد فقد أرىب، اآلخذ واملعطي سواء

  .فيما سواه، قاله يف الشرح
أن علة الربا يف الذهب والفضة . على أشهر الروايات عن أمحد] ون ولو مل يؤكلجيري الربا يف كل مكيل وموز[

  كوهنما موزوين جنس،
  ـــــــ

  .٢٧٥/٢٧٦/٢٧٨/البقرة من اآلية ١

ولقوله صلى اهللا . قاله يف الشرح. وبه قال النخعي و الزهري والثوري: وعلة األعيان األربعة كوهنن مكيالت جنس
قال . وقال يف امليزان مثل ذلك رواه البخاري" ٢بالدراهم، مث ابتع بالدراهم جنيباً ١اجلمعال تفعل بع : "عليه وسلم

وهو حجة يف جريان الربا يف املوزونات كلها، ألن قوله يف امليزان، أي يف املوزون، وإال فنفس : اجملد يف املنتقى
  .انتهى. امليزان ليست من أموال الربا

  .لعدم متوله عادة وألن األصل إباحته] زير واملائعات، لكن املاء ليس بربويكسائر احلبوب واألبا: فاملكيل[
ألهنا ] كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب واملشمش والزيتون وامللح: ومن الثمار[

يع الطعام بالطعام، إال مثالً وقد روى معمر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن ب. مكيلة مطعومة
. واملماثلة املعتربة هي املماثلة يف الكيل والوزن، فدل على أنه ال جيري إال يف مطعوم يكال أو يوزن. مبثل رواه مسلم
 -فاحلاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن، والطعم من جنس واحد، ففيه الربا : وقال يف الشرح. قاله يف الكايف
هذا قول علماء األمصار يف : قال ابن املنذر. وهذا قول األكثر. كاألرز والدخن والذرة وحنوها -رواية واحدة 

  .انتهى. القدمي واحلديث
  كالذهب والفضة والنحاس والرصاص واحلديد وغزل: واملوزون[

  ـــــــ



تلط من أنواع متفرقة، متر خم: اجلمع: وقيل. كل لون من النخيل ال يعرف امسه فهو مجع: اجلمع كما يف النهاية ١
  .وليس مرغوباً فيه، وال خيتلط إال لرداءته

  .نوع جيد معروف من أنواع التمر: اجلنيب كما يف النهاية أيضاً ٢

جلريان العادة بوزهنا عند أهل احلجاز، ] الكتان والقطن واحلرير والشعر والقنب والشمع والزعفران واخلبز واجلنب
رواه أبو " املكيال مكيال أهل املدينة، والوزن وزن أهل مكة: "هللا عليه وسلم، قالحلديث ابن عمر أن النيب صلى ا

  .داود والنسائي
ملا روى ] وما عدا ذلك فمعدود ال جيري فيه الربا ولو مطعوماً، كالبطيخ والقثاء واخليار واجلوز والبيض والرمان[

" با إال فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشربال ر: "سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .الصحيح أنه من قوله، ومن رفعه فقد وهم: وقال. أخرجه الدارقطين

  .لزيادة مثنه بصناعته] وال فيما أخرجته الصناعة عن الوزن[
بد خري الع: قاله يف الشرح، لقول عمار. ال بأس بالثوب بالثوبني، وهذا قول أكثر أهل العلم: قال أمحد] كالثياب[

  .من العبدين والثوب خري من الثوبني، فما كان يداً بيد فال بأس به، إمنا الربا يف النسء إال ما كيل أو وزن
  .ولو نافقة] والسالح والفلوس[
وهو قول الثوري وأيب حنيفة وأكثر أهل العلم، . خلروجها عن الكيل والوزن، ولعدم النص، واإلمجاع] واألواىن[

  .اله يف الشرحق. وهذا هو الصحيح
  .فيجرى فيهما، للنص عليهما] غري الذهب والفضة[

  يف بيع املكيل جبنسه: فصل

املماثلة يف القدر، والقبض : كذهب بذهب، صح بشرطني: كتمر بتمر، أواملوزون جبنسه: فإذا بيع املكيل جبنسه[
ال تبيعوا الذهب : "يب سعيد مرفوعاًوعن أ. رواه أمحد ومسلم" مثالً مبثل يداً بيد"لقوله فيما تقدم ] قبل التفرق

بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثالً مبثل، وال تشفوا بعضها على  ١بالذًهب إال مثالً مبثل وال تشفوا
  .متفق عليه" بعض وال تبيعوا منها غائباً بناجز

لقوله صلى اهللا ] وجاز التفاضل وإذا بيع بغري جنسه، كذهب بفضة، وبر بشعري، صح بشرط القبض قبل التفرق،[
رواه أمحد " فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد: "عليه وسلم، يف حديث عبادة

الذهب بالورق ربا إال هاًء وهاًء، والرب بالرب ربا إال هاء وهاء، والشعري بالشعري ربا إال "وعن عمر مرفوعاً . ومسلم
ال بأس ببيع الرب بالشعري : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. متفق عليه" التمر ربا إال هاء وهاءهاء وهاء، ًوالتمر ب

  .رواه أبو داود" والشعري أكثرمها يداً بيد
  وإن بيع الًمكيل باملوزون كرب بذهب مثالً جاز التفاضل والتفرق قبل[

  ـــــــ
شف الدرهم يشف : ن أيضاً فهو من األضداد، يقالالنقصا: والشف. أي ال تفضلوا: وال تشفوا: قال يف النهاية ١

  .إذا زاد وإذا نقص



  .قاله يف الشرح. رواية واحدة، ألن العلة خمتلفة، فجاز التفرق كالثمن باملثمن] القبض
الذهب بالذهب وزناً : " لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وال يصح بيع املكيل جبنسه وزناً وال املوزون جبنسه كيالً[

وألنه ال حيصل . رواه األثرم" فضة بالفضة وزناً بوزن، والرب بالرب كيالً بكيل، والشعري بالشعري كيالً بكيلبوزن، وال
العمل بالتساوي مع خمالفة املعيار الشرعي للتفاوت يف الثقل واخلفة، فإن كيل املكيل، أو وزن املوزون فكانا سواء، 

  .صح البيع للعلم بالتماثل
فإن مل ينزع عظمه مل يصح للجهل بالتساوي، أو بيع يابس . رطباً ويابساً] إذا نزع عظمه ويصح بيع اللحم مبثله[

  .منه برطب مل يصح لعدم التماثل
وفيه . كقطعة من حلم إبل بشاة، ألنه ليس أصله وال جنسه، فجاز كما لو بيع بغري مأكول] وحبيوان من غري جنسه[

حيرم به نسيئة عند : وقال الشيخ تقي الدين. ذكره أمحد واحتج به هني عن بيع احلًي بامليت: وجه ال يصح، حلديث
وعلم منه أنه ال يصح بيع حلم حبيوان من جنسه، ملا روى سعيد بن املسيب أن النيب . قاله يف الفروع. مجهور الفقهاء

يع بأصله الذي فيه وألنه جنس فيه الربا ب. صلى اهللا عليه وسلم، هنى عن بيع اللحم باحليوان رواه مالك يف املوطأ
  .قاله يف الكايف. منه فلم جيز، كالزيت بالزيتون

لتساويهما يف احلال على وجه ال ينفرد أحدمها ] ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه، إذا استويا نعومة أو خشونة[
  .بالنقصان يف ثاين احلال

  .كرطب برطب، وعنب بعنب، مثالً مبثل، يداً بيد] ورطبه برطبه[
  .كتمر بتمر، وزبيب بزبيب، مثالً مبثل، يداً بيد] سهويابسه بياب[
  .كمد ماء عنب مبثله يداً بيد] وعصريه بعصريه[
  .ويصح بيع خبز بر خببز بر وزناً، مثالً مبثل. كسمن بقري بسمن بقري، مثالً مبثل، يداً بيد] ومطبوخه مبطبوخه[
  .ال إن اختلفا] إذا استويا نشافاً أو رطوبة[
لعدم ] وخبز بعجني، وزالبية بقمح. كزيت بزيتون، وشريج بسمسم، وجنب بلنب: ع بأصلهوال يصح بيع فر[

وبه قال ابن املسيب، حلديث سعد بن أيب . وال يصح بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب. التساوي أو اجلهل به
. نعم: ؟ قالوا" يبس أينقص الرطب إذا: "وقاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، سئل عن بيع الرطب بالتمر قال

  .فنهى عن ذلك رواه مالك وأبو داود
. حلديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن احملاقلة رواه البخاري] وال بيع احلب املشتد يف سنبله جبنسه[

صح للجهل بيع الزرع مبائة فرق من احلنطة وألن بيع احلب جبنسه جزافاً من أحد اجلانبني فلم ي: احملاقلة: قال جابر
  .بالتساوي

من حب وغريه، كبيع بر مشتد يف سنبله بشعري أو فضة، لعدم اشتراط التساوي، وملفهوم ] ويصح بغري جنسه[
حديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، هنى عن بيع الثمار حىت تزهو، وعن بيع السنبل حىت يبيض ويأمن 

  .العاهة رواه مسلم

أو مبدين أو ] ومعهما أو مع أحدمها من غري جنسهما، كمد عجوة ودرهم مبثلهما وال يصح بيع ربوي جبنسه،[
  .بدرمهني

نص عليه أمحد يف مواضع، ملا روى فضالة، قال أيت النيب صلى اهللا عليه . حسماً ملادة الربا] أو دينار ودرهم بدينار[



ال حىت متيز : "صلى اهللا عليه وسلم: فقال. وسلم، بقالدة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانري، أو سبعة
: وملسلم أمر بالذهب الذي يف القالدة فنزع وحده، مث قال. فرده حىت ميز بينهما رواه أبو داود: ، قال" بينهما

فإن كان ما مع الربوي يسرياً ال يقصد، كخبز فيه ملح مبثله أو مبلح، فوجوده " الذهب بالذهب وزناً بوزن"
  .يؤثر يف الوزن، وكحبات شعري يف حنطةكعدمه، ألن امللح ال 

وحيرم . لوجود التساوي يف الفضة، والتقابض ىف الفلوس] أعطين بنصف هذا الدرهم فضة وباآلخر فلوساً: ويصح[
بغري خالف نعلمه : قال يف الشرح. ربا النسيئة بني مبيعني اتفقا يف علة ربا الفضل، فال يباع أحدمها باآلخر نسيئة

إال إن كان " فإن اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم يداً بيد: "، لقوله صلى اهللا عليه وسلمعند من يعلل به
ذهباً أو فضة كسكر بدراهم، وخبز بدنانري، وحديد أو رصاص أو حناس بذهب أو فضة : أحد العوضني نقداً أي

أصل رأس ماله النقدان، قال يف فيصح، وإال ال نسد باب السلم يف املوزونات غالباً، وقد أرخص فيه الشرع، و
وال خالف يف : وقال يف الكايف. ومىت كان أحد العوضني مثناً، واآلخر مثمناً جاز النساء فيهما، بغري خالف: الشرح

  جواز الشراء باألمثان نساء من سائر األموال موزوناً كان

إال صرف فلوس نافقة بنقد، . انتهى. زاًأو غريه، ألهنا رؤوس األموال، فاحلاجة داعية إىل الشراء هبا نساء وناج
نص عليه إحلاقاً هلا بالنقد، خالفاً جلمع، منهم ابن عقيل والشيخ تقي الدين، وتبعهم . فيشترط فيه احللول والقبض

وما ال يدخله ربا الفضل، كالثياب واحليوان، ال حيرم النسء فيه، حلديث عبد اهللا بن عمرو أن النيب . يف اإلقناع
عليه وسلم، أمره أن جيهز جيشاً، فكان يأخذ البعري بالبعريين إىل إبل الصدقة رواه أمحد وأبو داود  صلى اهللا

  .والدارقطين وصححه
حلديث أيب ] ويصح صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ومتماثالً وزناً ال عداً، بشرط القبض قبل التفرق[

من أحفظ عنه من أهل العلم على أن املتصارفني إذا افترقا قبل  أمجع كل: وقال ابن املنذر. سعيد السابق متفق عليه
  .قاله يف الشرح. أن يتقابضا أن الصرف فاسد

ويكون صرفاً بعني وذمة يف قول األكثرين، ومنع منه ابن ] ويصح أن يعوض أحد النقدين عن اآلخر بسعر يومه[
إين أبيع اإلبل :  صلى اهللا عليه وسلم، فقلتأتيت النيب: ولنا حديث ابن عمر قال: قال يف الشرح. عباس وغريه

ال بأس أن تأخذ بسعر يومها ما مل : "بالنقيع، فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانري، فقال
 أبيع بالدنانري، وآخذ مكاهنا الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكاهنا"ويف لفظ بعضهم . رواه اخلمسة" تفرقا وبينكما شئ

  ".الدنانري

  باب بيع األصول والثمار
  

  باب بيع األصول والثمار

  .أو جعلها صداقاً وحنوه] من باع أو وهب أو رهن، أو وقف داراً، أو أقر أو أوصى هبا[
  .ذكره يف املبدع. إن مل تكن موقوفة، كمصر والشام والعراق] تناول أرضها[
  .وهو ما اتسع أمامها: فناءألن غالب الدور ليس هلا ] وبناءها وفناءها إن كان[
ألهنا ملصلحتها ] ومتصالً هبا ملصلحتها، كالسالليم، والرفوف املسمرة، واألبواب املنصوبة، واخلوايب املدفونة[



  .كحيطاهنا
  .التصاهلا هبا] وما فيها من شجر وعرش[
  .قاله يف الكايف. كالقماش ألن ليس من أجزائها، إمنا هو مودع فيها للنقل عنها، فهو] ال كنزاً وحجراً مدفونني[
وقيل إن البيع يشمل ما جرت . لعدم اتصاهلا، واللفظ ال يتناوهلا] وال منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح[

ويدخل ما فيها من . العادة بتبعيته، وال يدخل ما فيها من معدن جار وماء نبع، ألنه جيري من حتت األرض إىل ملكه
وإن ظهر ذلك . لفضة والكحل، ألنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها، فهو كالبناءمعدن جامد، كمعدن الذهب وا

  باألرض، ومل يعلم به بائع فله اخليار، ملا روي أن ولد بالل بن احلارث باعوا

ه إمنا بعنا األرض، ومل نبع املعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي في: عمر بن عبد العزيز أرضاً، فظهر فيها معدن، فقالوا
وعنه إذا ظهر املعدن يف ملكه ملكه، . قطيعة النيب صلى اهللا عليه وسلم ألبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم املعدن

  .وظاهره أنه مل جيعله للبائع وال جعل له خياراً، قاله يف الشرح
وكذا إن باع . اولو مل يقل حبقوقها، ألهنما من حقوقه] وإن كان املباع وحنوه أرضاً، دخل ما فيها من غراس وبناء[

  .بستاناً، ألنه إسم لألرض والشجر واحلائط
ألنه مودع يف األرض يراد للنقل، أشبه الثمرة ] ال ما فيها من زرع ال حيصد إال مرة، كرب وشعري وبصل وحنوه[

  .ال أعلم فيه خالفاً. وإن أطلق البيع فهو للبائع: قال يف الشرح. املؤبرة
  .ألن املنفعة مستثناة له] بال أجرة ويبقى للبائع إىل أول وقت أخذه[
  .فيكون له، وال تضر جهالته ألنه دخل يف البيع تبعاً لألرض فأشبه الثمرة بعد تأبريها] ما مل يشترطه املشتري لنفسه[
ألنه يراد ] كقثاء، وباذجنان، فاألصول للمشتري: وبقول، أو تكرر مثرته ١كرطبة: وإن كان جيز مرة بعد أخرى[

  .ه الشجرللبقاء، أشب
  .ألنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر املؤبر] واجلزة الظاهرة واللقطة األوىل للبائع[
ألنه ليس له حد ينتهي إليه، ورمبا ظهر غري ما كان ظاهراً فيعسر التمييز ما مل يشترط ] وعليه قطعهما يف احلال[

  " .شروطهم املسلمون عند"املشترى دخوله يف املبيع، فإن شرطه كان له، حلديث 
  ـــــــ

  .بفتح الراء الفصة، فإذا يبست فهي وقت وجت: الرطبة ١

  فصل اذا بيع النخل
إال أن يشترطه املبتاع، لقوله ] وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، فالثمر للبائع متروكاً إىل أول وقت أخذه[

: والتأبري. متفق عليه" ، إال أن يشترطها املبتاعمن باع خنالً بعد أن تؤبر فثمرهتا للذي باعها: "صلى اهللا عليه وسلم
وحكى ابن أيب موسى رواية عن . وهذا قول األكثر. إال أنه ال يكون حىت يتشقق، فعرب به عن ظهور الثمرة. التلقيح

قاله يف الشرح، واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب . أمحد أنه إذا تشقق ومل يؤبر، أنه للمشتري، لظاهر احلديث
  .ئقالفا

  .مما له نور يتناثر] وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتني وتوت وكرمان وجوز، أو ظهر من نوره[
  .وخوخ] كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز[
  .الغالف: مجع كم وهو] أو خرج من أكمامه[



ج ويامسني ونرجس وبنفسج وقطن حيمل يف كل سنة، فما بدا من عنب وحنوه، أو ظهر من نوره، أو خر] كورد[
  .من أكمامه فهو للبائع، إال أن يشترطه املبتاع، ألن ذلك كتشقق الطلع يف النخل، فقيس عليه

ملفهوم احلديث السابق يف النخل، وما عداه فبالقياس عليه، فإن أبر بعضه، فما أبر ] وما بيع قبل ذلك فللمشتري[
  فللبائع، وما مل يؤبر

ل للبائع ألن اشتراكهما يف الثمرة يؤدي إىل الضرر واختالف الك: نص عليه للخرب، وقال ابن حامد. فللمشتري
  .قاله يف الكايف. األيدي، فجعل ما مل يظهر تبعاً للظاهر

  .إذا باع شجراً] وال تدخل األرض تبعاً للشجر[
  .املشتري ١] فإذا باد، مل ميلك[
تياز له، وال يدخل لتفرج ملصلحة الشجر، لثبوت حق االج. ألنه مل ميلكه، وللمشتري الدخول] غرس مكانه[

  .وحنوه
  ـــــــ

  .يف بعض نسخ املنت باد الشجر ١

  اليباع التمر فبل صالحه: فصل

حلديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، هنى عن بيع الثمار حىت ] وال يصح بيع الثمرة قبل بدو صالحها[
أمجع أهل العلم على القول : قال ابن املنذر. لفسادوالنهي يقتضي ا. هنى البائع واملبتاع متفق عليه. يبدو صالحها

  .جبملة هذا احلديث
: قال يف الشرح. فإن كان له صح حلصول التسليم للمشتري على الكمال، كبيعها مع أصلها] لغري مالك األصل[

  .وبيع الثمرة قبل الصالح مع األصل جائز باإلمجاع
ن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع النخل حىت يزهو، حلديث ابن عمر أ] وال بيع الزرع قبل اشتداد حبه[

ال أعلم أحداً يعدل عن : قال ابن املنذر. هنى البائع واملشترى رواه مسلم. وعن بيع السنبل حىت يبيض ويأمن العاهة
  .القول به

  فإن باعه ملالك األرض صح، حلصول التسليم] لغري مالك األرض[

الثمرة قبل بدو الصالح، أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع يف احلال، صح إن  للمشتري على الكمال، فإن بيعت
انتفع هبما، وليسا مشاعني، ألن املنع خلوف التلف وحدوث العاهة قبل األخذ، بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم، يف 

مأمون فيما يقطع فيصح  وهذا. رواه البخاري" أرأيت إن منع اهللا الثمرة، مب يأخذ أحدكم مال أخيه؟"حديث أنس 
فإن باعها بشرط القطع مث تركه املشتري حىت بدا الصالح، أو طالت اجلزة، أو حدثت مثرة أخرى فلم تتميز، . بيعه

يتصدقان هبا، قاله : ال يبطل، ويشتركان يف الزيادة، وعنه: ليأكلها رطباً فأمترت، بطل البيع، وعنه ١أو اشترى عرية
. نص عليه يف رواية ابن منصور. اً فأخر قطعه فزاد، صح البيع، ويشتركان يف زيادتهوإن اشترى خشب. يف الشرح

  .حكى ذلك يف اإلنصاف. أن الزيادة للبائع، واختار ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه األجرة: وقدم يف الفائق
  وصالح،. ال نعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح. جلميعها] وصالح بعض مثرة شجر صالح[
وألنه يتتابع غالباً، هذا إذا اشترى مجيعه، فإن . ألن اعتبار الصالح يف اجلميع يشق] جلميع نوعها الذي بالبستان[



  .قاله يف اإلنصاف، وقدمه يف املغين وغريه. اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من املذهب
وما : هنى عن بيع الثمرة حىت تزهو، قيل ألنس ألنه صلى اهللا عليه وسلم،] فصالح البلح، أن حيمر أو يصفر[

  .أخرجاه" حتمار وتصفار: "زهوها؟ قال
  ـــــــ

  .النخلة املعراة، واليت أكل ما عليها، وما عزل من املساومة عند بيع النخل: العرية: قال يف القاموس ١

" ود، وعن بيع احلب حىت يشتدهنى عن بيع العنب حىت يس"حلديث أنس مرفوعاً ] والعنب أن يتموه باملاء احللو[
  .رواه اخلمسة إال النسائي

حلديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، هنى عن بيع الثمرة حىت ] وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها[
  .حىت تطعم متفق عليه: ويف رواية. تطيب

وجيوز ملشترى الثمرة بيعها يف : الشرحقال يف . كالثمر] وما يظهر فماً بعد فم كالقثاء واخليار أن يؤكل عادة[
وكرهه ابن عباس . روي ذلك عن الزبري بن العوام، واحلسن البصري، وأيب حنيفة، والشافعي، و ابن املنذر. شجرها

وعكرمة وأبو سلمة، ألنه بيع له قبل قبضه، ولنا أنه جيوز له التصرف فيه، فجاز بيعه كما لو قطعه، وقوهلم مل يقبضه 
  .انتهى. قبض كل شئ حبسبه، وهذا قبضه التخلية، وقد وجدت ممنوع، فإن

وهو قول أكثر أهل املدينة قاله يف الشرح، حلديث جابر أن ] وما تلف من الثمرة قبل أخذها، فمن ضمان البائع[
لك  إن بعت من أخيك مثراً فأصابته جائحة، فال حيل: "ويف لفظ قال. النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمر بوضع اجلوائح

  .وألن مؤنته على البائع إىل تتمة صالحه. روامها مسلم" أن تأخذ من مثنه شيئاً، مب تأخذ مال أخيك بغري حق؟
فمن ضمان املشتري، وكذا لو بيعت ملالك أصلها، حلصول القبض التام، وانقطاع علق البائع ] ما مل تبع مع أصلها[
  .عنه

  ن عادته فمنفإن أخره ع] أو يؤخر املشتري أخذها عن عادته[

ما ال : واجلائحة. على الصحيح من املذهب، وعليه مجاهري األصحاب،: قال ىف اإلنصاف. ضمانه لتلفه بتقصريه
صنع آلدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري اخليار بني الفسخ والرجوع بالثمن على البائع، وبني اإلمساك، 

  .قاله يف الكايف وغريه. ومطالبة املتلف بالقيمة

  اب السلمب
  

  باب السلم

مسي سلماً لتسليم رأس ماله يف اجمللس، وسلفاً لتقدميه، ويقال . لغة أهل العراق: لغة أهل احلجاز، والسلف: السلم
وقال ابن عباس أشهد . أمجع كل من حنفظ عنه أن السلم جائز: قال ابن املنذر. وهو جائز باإلمجاع. السلف للقرض

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتدَاَيْنُتمْ بَِدْينٍ {ى قد أحله اهللا يف كتابه، وأذن فيه، مث قرأ أن السلف املضمون إىل أجل مسم
  .رواه سعيد. ١اآلية } ...إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى

  .من سلم وسلف وحنوه] ينعقد بكل ما بدل عليه[
  .ألنه بيع إىل أجل بثمن حال] وبلفظ البيع[



  .شروط البيع زائدة على] وشروطه سبعة[
لقول عبد اهللا بن أيب أوىف، وعبد الرمحن بن ] كاملكيل، واملوزون، واملذروع: انضباط صفات املسلم فيه: أحدها[

كنا نصيب املغامن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم يف احلنطة : أبزى
فثبت جواز السلم يف . ٢ما كنا نسأهلم عن ذلك أخرجاه: زرع، أم مل يكن؟ قالأكان هلم : فقيل. والشعري والزبيب

  .ذلك باخلرب، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة ألنه يف معناه، قاله يف الكايف
  ـــــــ

  .٢٨٢/البقرة من اآلية ١
  .أي البخاري ومسلم ٢

. هللا عليه وسلم، من رجل بكراً رواه مسلمحلديث أيب رافع استسلف النيب صلى ا] واملعدود من احليوان ولو آدمياً[
وممن : قال ابن املنذر. وعن علي أنه باع مجالً له يدعى عصيفرياً بعشرين بعرياً إىل أجل معلوم رواه مالك والشافعي

: وعنه. وألنه يثبت يف الذمة صداقاً، فصح السلم فيه كالنبات. ابن مسعود وابن عباس وابن عمر: روينا عنه ذلك
ألن احليوان ال ميكن ضبطه، ألنه خيتلف اختالفاً متبايناً مع ذكر أوصافه الظاهرة، فرمبا تساوى العبدان ال يصح 

إن من : وقال ابن عمر. قاله يف الكايف. وأحدمها يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه
ومن قال بالرواية األوىل، محل حديث ابن عمرعلى . الربا أبواباً ال ختفى، وإن منها السلم يف السن رواه اجلوزجاين

إمنا كره ابن مسعود السلف يف احليوان، ألهنم اشترطوا : قال الشعيب. أهنم يشترطون من ضراب فحل بين فالن
  .فحل معلوم رواه سعيد. إنتاج فحل بين فالن

ال أرى السلم إال : قال أمحد. الكربكرمان وخوخ وحنومها، الختالفها بالصغر و] فال يصح يف املعدود من الفواكه[
ونقل ابن منصور جواز السلم يف . فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه، فأما الرمان والبيض، فال أرى السلم فيه

  .قاله يف الشرح. الفواكه واخلضراوات، ألن كثرياً من ذلك يتقارب
  .زمألهنا ختتلف وال ميكن تقديرها باحل] وال فيما ال ينضبط كالبقول[
  .الختالفها، وال ميكن ذرعها، الختالف أطرافها] واجللود[

  .وحلمها قليل، وليست موزونة ١ألنه أكثرها العظام واملشافر] والرؤوس واألكارع[
  .ملا تقدم] والبيض[
وال يصح . فإن مل ختتلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فها] واألواين املختلفة رؤوساً وأوساطاً كالقماقم وحنوها[
  . اجلواهر واللؤلؤ والعقيق وحنوها، ألهنا ختتلف اختالفاً متبايناً صغراً وكرباً وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاءيف
  .كحداثته وجودته، وضدمها] ذكر جنسه ونوعه بالصفات اليت خيتلف هبا الثمن: الثاين[
بدونه، وألهنما كالشئ ألن احلق له وقد رضي ] وجيوز أن يأخذ دون ما وصف له، ومن غري نوعه من جنسه[

: الواحد لتحرمي التفاضل بينهما، وال يلزمه ذلك، ألن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وإن كان من غري جنسه
رواه أبو " من أسلف يف شئ فال يصرفه إىل غريه: "كلحم بقرعن ضأن، وشعريعن بر، مل جيز ولو رضيا، حلديث

أنه جيوز أن يأخذ مكان الرب : وذكر ابن أيب موسى رواية. وعه من جنسهوألنه بيع خبالف غري ن. داود وابن ماجة
  .شعرياً مثله

من أسلف "نص عليه، حلديث ] معرفة قدره مبعياره الشرعي، فال يصح يف مكيل وزناً، وال ىف موزون كيالً: الثالث[



أن السلم يف : زي عن أمحدونقل املرو. متفق عليه" يف شئ فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم
  .اللنب جيوز إذا كان كيالً، أو وزناً

  ـــــــ
  .املشفر من البعري كالشفة لإلنسان، مجعه مشافر ١

اختاره املوفق و الشارح وابن عبدوس يف تذكرته، . وهذا يدل على إباحة السلم يف املكيل وزناً، ويف املوزون كيالً
ذلك : وهو قول الشافعي و ابن املنذر، وقال مالك: قال يف الشرح. اآلدميوجزم به يف الوجيز و املنور و منتخب 
وهذا الصحيح، وألن الغرض معرفة قدره، وال بد أن يكون املكيال . جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناً

كل من حنفظ عنه من أمجع : قال ابن املنذر. بعينها غري معلومة، مل يصح ١معلوماً، فإن شرط مكياالً بعينه، أو صنجة
أهل العلم على أن السلم يف الطعام ال جيوز بقفيز ال يعلم معياره، وال بثوب بذرع فالن، ألن املعيار لو تلف، أو 

  .انتهى. مات فالن بطل السلم
 فإن أسلم يف عني مل يصح ألنه رمبا تلف قبل تسليمه، وألنه ميكن بيعه يف احلال، فال] أن يكون يف الذمة: الرابع[

  .قاله يف الشرح. حاجة إىل السلم فيه
  .للحديث السابق] إىل أجل معلوم[
ألن األجل إمنا اعترب ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم، وال حيصل ذلك ] له وقع يف العادة، كشهر وحنوه[

. لف فلم يكن معلوماًباملدة اليت ال وقع هلا يف الثمن، وال يصح إىل احلصاد واجلذاذ وقدوم احلاج وحنوه، ألنه خيت
وعنه أنه . إىل شهر معلوم: ال تبايعوا إىل احلصاد والدياس، وال تتبايعوا إال إىل أجل معلوم أي: وعن ابن عباس قال

وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يبايع إىل العطاء وال يصح . أرجو أن ال يكون به بأس، وبه قال مالك: قال
  أن

  ـــــــ
  .زان، وهي من الكلمات املعربةاملي: الصنجة ١

ومىت قبض البعض، . يسلم يف شئ يأخذ كل يوم جزءاً معلوماً، سواء بني مثن كل قسط أو ال، لدعاء احلاجة إليه
وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، وال جيعل للمقبوض فضالً على الباقي، ألنه مبيع واحد متماثل األجزاء، 

. وإذا جاء بالسلم قبل حمله، وال ضرر فيه قبضه، وإال فال. ة، كما لو اتفق أجلهفقسط الثمن على أجزائه بالسوي
فإن امتنع رفع األمر إىل احلاكم ليأخذه، ملا روى األثرم أن أنساً كاتب عبداً له على مال إىل أجل، فجاءه به قبل 

وى سعيد يف سننه حنوه عن اذهب فقد عتقت ور: األجل، فأىب أن يأخذه، فأتى عمر بن اخلطاب فأخذه منه، وقال
  .قاله يف الكايف. عمر، وعثمان مجيعاً، وألنه زاده خرياً

لوجوب تسليمه إذاً، ألن القدرة على التسليم شرط، فلو ] أن يكون مما يوجد غالباً عند حلول األجل: اخلامس[
، وال يشترط وجوده حال العقد أسلم يف العنب إىل شباط مل يصح، ألنه ال يوجد فيه إال نادراً، وكبيع اآلبق بل أوىل

من أسلم يف شئ : "ألنه صلى اهللا عليه وسلم، قدم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني والثالث، فقال
ولو كان الوجود شرطاً لذكره، ولنهاهم عن سلف . أخرجاه" فليسلم يف كيل معلوم، ووزن معلوم إىل أجل معلوم

قال ابن . وال يصح السلم يف مثرة بستان بعينه. املسلم فيه أوسط السنة، قاله يف الشرح سنني، ألنه يلزم منه انقطاع



هو كاإلمجاع من أهل العلم، ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانري يف : املنذر
  فقال النيب. من متر حائط بين فالن: متر مسمى، فقال اليهودي

رواه ابن ماجه وغريه، " أما من حائط بين فالن فال، ولكن كيل مسًمى إىل أجل مسًمى: "عليه وسلمصلى اهللا 
  .ورواه اجلوزجاين يف املترجم، و ابن املنذر، وألنه ال يؤمن تلفه فلم يصح

 -كما يأيت  -ألنه ال يؤمن فسخ السلم لتأخر املعقود عليه ] معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه: السادس[
ال جيوز أن يكون رأس املال إال ما جيوز أن يكون : فوجب معرفة رأس ماله، لريد بدله كالقرض، والشركة فعلى هذا

  .قاله يف الكايف. مسلماً فيه، ألنه يعترب ضبط صفاته، فأشبه املسلم فيه
  .كما لو عقداه بصربة ال يعلمان قدرها ووصفها] فال تكفي مشاهدته[
  .كجوهر وحنوه، ملا تقدم ]وال يصح مبا ال ينضبط[
تفرقاً يبطل خيار اجمللس، لئال يصري بيع دين بدين، حلديث ابن ] أن يقبضه قبل التفرق من جملس العقد: السابع[

من : "واستنبطه الشافعي من قوله صلى اهللا عليه وسلم. رواه الدارقطين" هنى عن بيع الكالئ بالكالئ: "عمر مرفوعاً
وإن . ألنه ال يقع إسم السلف فيه حىت يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه: قال. فليعط: أي" أسلف يف شئ فليسلف

أمجع على هذا كل من حنفظ عنه : قال ابن املنذر. كان له يف ذمة رجل ديناً فجعله سلماً يف طعام إىل أجل مل يصح
  .ال يصح ذلك قاله يف الشرح: من أهل العلم، وروي عن ابن عمر أنه قال

  .ألنه مل يذكر يف احلديث، وكباقي البيوع] ذكر مكان الوفاءوال يشترط [
  .ألن مقتضى العقد التسليم يف مكانه] ألنه جيب مكان العقد[

  .كسفينة ودار حرب] بربية وحنوها ١مامل يعقد[
بل وإن أحضره ق. ذكره، ألنه ال ميكن التسليم يف ذلك املكان، وال قرينة، فوجب تعيينه بالقول والزمان] فيشترط[

حمله أو يف غري مكان الوفاء، فاتفقا على أخذه جاز، وإن أعطاه عوضاً عن ذلك، أو نقصه من السلم مل جيز، ألنه بيع 
  .قاله يف الكايف. األجل واحملل

رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، ألنه ال ميكن االستيفاء ] وال يصح أخذ رهن أو كفيل مبسلم فيه[
ونقل " من أسلم يف شئ فال يصرفه إىل غريه: "من ذمة الضامن، لقوله صلى اهللا عليه وسلممن عني الرهن، وال 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتدَاَينُْتْم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ {: حنبل جوازه، وهو قول عطاء وجماهد ومالك والشافعي، لقوله تعاىل
أن املراد به السلم، واختاره مجع من : وروي عن ابن عباس وابن عمر ٢} ...وَضةٌفَرَِهانٌ َمقُْب{: إىل قوله} ...ُمَسّمًى

  .ال جيعله رأس مال سلم آخر: ال يصرفه إىل غريه أي: األصحاب، ومحلوا قوله
: حلديث ابن عمر قال] وإن تعذر حصوله خري رب السلم بني صرب أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر[

. رواه الدارقطين" من أسلف يف شئ فال يأخذ إال ما أسلف فيه، أو رأس ماله: "لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص
بغري خالف علمناه، ألنه صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع الطعام قبل قبضه، . وال جيوز بيع املسلم فيه قبل قبضه

  وقال ابن. قاله يف الشرح. وعن ربح مامل يضمن صححه الترمذي
  ـــــــ

  .وصححت من أصول املنت املخطوطة" يكن"كانت يف األصل  ١
  .٢٨٢/٢٨٣/البقرة من اآلية ٢



إذا أسلمت يف شئ إىل أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإال فخذ عرضاً أنقص : "ثبت عن ابن عباس، قال: املنذر
  .رواه سعيد" منه، وال تربح مرتني

ملا فيه من املنة، وألنه إن كان املديون يقدر على الوفاء ] بقبوله ومن أراد قضاء دين عن غريه، فأىب ربه، مل يلزم[
  .وجب عليه، وإال مل يلزمه شئ، فإن ملكه ملدين، فقبضه ودفعه لرب الدين، أجرب على قبوله

  باب القرض
  

  باب القرض

. األطعمة جائزأمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ماله مثل من املكيل واملوزون و: قال ابن املنذر
ليس القرض من املسألة، يريد أنه ال يكره ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان يستقرض وهو : وقال االمام أمحد

" ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتني إال كان كصدقة مرةً: "مستحب للمقرض حلديث ابن مسعود مرفوعاً
  .سلم، أشبه الصدقةرواه ابن ماجه، وألن فيه تفرجياً وقضاء حلاجة امل

  .من مكيل وموزون وغريه ألنه صلى اهللا عليه وسلم، استسلف بكراً متفق عليه] يصح بكل عني يصح بيعها[
  .فال يصح قرضه ألنه مل ينقل، وال هو من املرافق، ويفضي إىل أن يقترض جارية يطؤها مث يردها] إال بين أدم[
  .ليتمكن من رد بدله] ويشترط علم قدره ووصفه[
  .كسائر عقود املعامالت، ألنه عقد على مال فلم يصح إال من جائز التصرف] وكون مقرض يصح تربعه[

  .كالبيع] ويتم العقد بالقبول[
  .ألنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف امللك عليه] ١وميلك ويلزم بالقبض[
  .للزومه من جهته بالقبض] فال ميلك املقرض استرجاعه[
كاإلتالف، أو ألنه عقد منع فيه التفاضل، فمنع فيه األجل كالصرف ولو مع تأجيله، ألنه ] ل حاالًويثبت له البد[

. القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال: وعد ال يلزم الوفاء به، كتأجيل العارية، قال اإلمام أمحد
واختاره الشيخ تقي الدين، وصوبه " شروطهماملسلمون على "يتأجل اجلميع بالتأجيل، حلديث : وقال مالك والليث

  .يف اإلنصاف، وذكره البخاري يف صحيحه عن بعض السلف
  .نص عليه، ألهنا حينئذ جتب] فإن كان متقوماً فقيمته وقت القرض[
  .ألنه صلى اهللا عليه وسلم، استسلف بكراً فرد مثله رواه مسلم] وإن كان مثلياً فمثله[
  .ثلي، إذا رد بعينه، كحنطة ابتلت، فال يلزمه قبوله ملا فيه من الضرر، ألنه دون حقهامل: أي] ما مل يكن معيباً[
يقومها كم : وقت القرض، نص عليه يف الدراهم املكسرة، قال] أو فلوساً وحنوها، فيحرمها السلطان، فله القيمة[

ا مل تتلف، إمنا تغري سعرها تساوي يوم أخذها، فإن مل تترك املعاملة هبا لكن رخصت، فليس له إال مثلها، ألهن
  .قاله يف الكايف و الشرح. فأشبهت احلنطة إذا رخصت

  ـــــــ
  .ساقطة من األصل، وهي يف مجيع املخطوطات" وميلك"إن لفظة  ١



ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، استقرض من يهودي شعرياً ورهنه درعه متفق ] وجيوز شرط رهن وضمني فيه[
  .عليه

كسائر املائعات، وجيوز قرضه مقداراً بزمن من نوبة غريه، لريد مثله يف الزمن من نوبته، ] اء كيالًوجيوز قرض امل[
  .نص عليه، ألنه من املرافق

يا رسول اهللا، إن اجلريان يستقرضون : حلديث عائشة قلت] واخلبز واخلمري عدداً، ورده عدداً بال قصد زيادة[
وعن معاذ أنه " ال بأس، إمنا ذلك من مرافق الناس ال يراد به الفضل: "فقال اخلبز واخلمري، ويردون زيادة ونقصاناً،
سبحان اهللا إمنا هذا من مكارم األخالق، فخذ الكبري وأعط الصغري، وخذ : "سئل عن اقتراض اخلبز واخلمري، فقال

روامها أبو بكر  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك" . الصغري وأعط الكبري، خريكم أحسنكم قضاء
  .يف الشايف

أو يهدي له أو يعمل له عمالً ] وكل قرض جر نفعاً فحرام، كان يسكنه داره، أو يعريه دابته، أو يقضيه خرياً منه[
وعن أيب بن كعب وابن مسعود وابن . وحنوه ألنه صلى اهللا عليه وسلم، هنى عن بيع وسلف صححه الترمذي

  .وهنوا عن قرض جر منفعة ويروى كل قرض جر منفعة فهو رباعباس، رضي اهللا عنهم أهنم كرهوه، 
ألنه صلى اهللا عليه وسلم استسلف بكراً ورد  ١] فإن فعل ذلك بال شرط، أو قضى خرياً منه بال مواطأة جاز[

  وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غري عادة. متفق عليه" خريكم أحسنكم قضاء"خرياً منه وقال 
  ـــــــ

  .ة واضحة يف األصل وما ذكرناه من خمطوطات املنتمل تكن اجلمل ١

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه، أو محله : "مل جيز إال أن حيسبه من دينه، ملا روى ابن ماجة عن أنس مرفوعاً
وروى األثرم أن رجالً كان له على مساك " على الدابة فال يركبها وال يقبله، إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

أعطه سبعة : عشرون درمهاً، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه، حىت بلغ ثالثة عشر درمهاً، فسأل ابن عباس فقال
وإن . قاله يف الكايف. أو قضاه يف بلد آخر، أو أهدى إليه بعد الوفاء فال بأس بذلك ١دراهم وإن كتب له به سفتجة

وكرهه احلسن ومالك والشافعي، . أنه ال جيوز: ن أمحدشرط أن يوفيه يف بلد آخر، أو يكتب له به سفتجة، فروى ع
. اختاره الشيخ تقي الدين، وصححه يف النظم و الفائق. جيوز: وعنه. وصححه يف اإلنصاف، وجزم به يف الوجيز

: قال. حكاه يف املغين. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم يف بلد، ليوفيه يف آخر، لريبح خطر الطريق
زه، ألنه مصلحة هلما من غري ضرر بواحد منهما، والشرع ال يرد بتحرمي املصاحل اليت ال مضرة فيها، والصحيح جوا

وملا روي أن ابن الزبري كان يأخذ من قوم مبكة دراهم، مث يكتب هلم هبا إىل مصعب بن الزبري بالعراق، فيأخذوهنا 
  .ل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً انتهىمنه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً وروي عن علي أنه سئ

  -وال مؤنة حلمله  -ومىت بذل املقترض ما عليه بغري بلد املقرض [
  ـــــــ

وهو أن يعطي ماال آلخر، ولآلخر مال يف بلد املعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد . بضم فسكون ففتحتني: السفتجة ١
  .انتهى، من القاموس مبعناه. أمن الطريق

فإن كان حلمله مؤنة، . لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا مثن وأجرة وحنومها ١] وله مع أمن البلد والطريقلزم ربه قب
  " .ال ضرر وال ضرار"أوالبلد أوالطريق غري آمن، مل يلزمه قبوله، ألنه ضرر، ويف احلديث 



  ـــــــ
  .يف أصول املنت، بلد القرض ١

  باب الرهن
  

  باب الرهن

َوإِنْ كُْنُتْم َعلَى {: بالدين، ليستوىف منه إن تعذر وفاؤه من املدين، وجيوز يف السفر لقوله تعاىلوهو املال جيعل وثيقة 
. ال نعلم أحداً خالف فيه، إال جماهداً: قال ابن املنذر. أويف احلضر ٢} ...َسفَرٍ َولَمْ َتجُِدوا كَاِتباً فَرَِهانٌ َمقْبُوَضةٌ
فأما ذكر السفر فإنه . لم، اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه متفق عليهوعن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وس

  .خرج خمرج الغالب
  .فال يصح معلقاً كالبيع] كونه منجزاً: يصح بشروط مخسة[
ويصح مع . فإنه جعله بدالً عن الكتابة، فيكون يف حملها، وهو بعد وجوب احلق. لآلية] وكونه مع احلق أو بعده[

داعية إليه، وال يصح قبله يف ظاهر املذهب، اختاره أبو بكر والقاضي، ألنه تابع للدين فال جيوز  ثبوته ألن احلاجة
. واختار أبو اخلطاب صحته، وهو مذهب أيب حنيفة ومالك: قاله يف الكايف، وقال يف الشرح. قبله، كالشهادة

  .انتهى
  .ائز التصرف كالبيعألنه نوع تصرف يف املال، فلم يصح إال من ج] وكونه ممن يصح بيعه[

  ـــــــ
  .٢٨٣/البقرة من اآلية ٢

أمجع كل من حنفظ عنه، أن الرجل إذا استعار شيئاً يرهنه على : قال ابن املنذر] وكونه ملكه أومأذوناً له يف رهنه[
أن ذلك جائز، ومىت شرط شيئاً من ذلك، فخالف ورهن : دنانري معلومة عند رجل قد مساه إىل وقت معلوم، ففعل

وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل يف الكل، واحتمل أن يصح يف . حكاه ابن املنذر. غريه، مل يصح، وهذا إمجاع أيضاًب
يصح، وله رهنه مبا شاء، وهو : فإن أطلق اإلذن يف الرهن، فقال القاضي. املأذون، ويبطل يف الزائد، كتفريق الصفقة

نص عليه، ألن . فإن تلف ضمنه الراهن. وصفته وحلوله وتأجيلهأحد قويل الشافعي واآلخر ال جيوز حىت يبني قدره 
العارية مضمونة، فإن فك املعري الرهن بغري إذن الراهن حمتسباً بالرجوع، فهل يرجع ؟ على روايتني بناء على ما إذا 

  .قاله يف الشرح. قضى دينه بغري إذنه
ط العلم به كاملبيع، وكونه بدين واجب، كفرض ألنه عقد على مال، فاشتر] وكونه معلوماً، جنسه وقدره وصفته[

أو مآله إىل الوجوب، فيصح بعني مضمونة، كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم، أوبعقد . ومثن وقيمة متلف
  .فاسد، ال على دين كتابة ودية على عاقلة قبل احلول، وال بعهدة مبيع، ألنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره

ألن املقصود االستيثاق للدين باستيفائه من مثنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا ] صح رهنهوكل ما صح بيعه [
  .حيصل مما جيوز بيعه، وال يصح رهن املشاع لذلك

  .فال يصح رهنه ولو ملسلم، ألنه وسيلة إىل بيعه احملرم] إال املصحف[



  .كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق وجمهول] وما ال يصح بيعه[
  .ألنه ال ميكن بيعها وإيفاء الدين منها، وهو املقصود بالرهن] يصح رهنهال [
فيصح رهنهما، ألن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة، ] إال الثمرة قبل بدو صالحها، والزرع قبل اشتداد حبه[

  .وبتقدير تلفها ال يفوت حق املرهتن من الدين، لتعلقه بذمة الراهن
فإن احتيج إىل بيعه بيع رمحه معه، ألن . ألن الرهن ال يزيل امللك، فال حيصل به التفريق] والقن دون رمحه احملرم[

قال معناه يف . التفريق بينهما حمرم، واجلمع بينهما يف البيع جائز، فتعني، وللمرهتن من الثمن بقدر قيمة املرهون
  .الكايف

  .قد جيحده الفاسق، أو يفرط فيه فيضيع ألنه تعريض به للهالك، ألنه] وال يصح رهن مال اليتيم للفاسق[

  فصل للراهن الرجوع
  .وبه قال الشافعي] وللراهن الرجوع يف الراهن ما مل يقبضه املرهتن[
أنه يلزم مبجرد العقد، قياساً على : وعنه، يف غري املكيل واملوزون ١} فَرِهَانٌ َمقُْبوضَةٌ{: لقوله تعاىل] فإن قبض لزم[

هذا أشهر : قال يف التلخيص. هذا قول أصحابنا: وقال القاضي يف التعليق. اية امليموينونص عليه يف رو. البيع
وقال . يلزم الرهن مبجرد العقد كالبيع: وقال مالك. الروايتني، وهو املذهب عند ابن عقيل وغريه، وعليه العمل

  .قاله يف الشرح. استدامة القبض ليست شرطاً: الشافعي

وقال . ألنه حمبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه] ذن املرهتنفال يصح تصرفه فيه بال إ[
  .أمجع أهل العلم على أن للمرهتن منع الراهن من وطء أمته املرهونة: ابن املنذر

  .نص عليه، ألنه إعتاق من مالك تام امللك. فإنه يصح مع االمث، ألنه مبين على السراية والتغليب] إال بالعتق[
كبدل أضحية وحنوها، ألنه أبطل حق املرهتن من الوثيقة بغري إذنه، فلزمته قيمته، ] وعليه قيمته مكانه تكون رهناً[

ال ينفذ عتق املعسر، ألنه عتق يف ملكه يبطل به حق غريه، فاختلف فيه املوسر واملعسر، : كما لو أبطلها أجنيب، وعنه
  .وهو مذهب مالك

قال يف . ه تابع له، وألنه حكم ثبت يف العني بعقد املالك، فيدخل فيه النماء واملنافعألن] وكسب الرهن ومناؤه رهن[
. وأما احلديث، فنقول به وإن غنمه وكسبه ومناءه للراهن، ولكن يتعلق به حق املرهتن، ومؤنته على الراهن: الشرح
  .انتهى

ال يغلق الرهن من صاحبه : "هللا عليه وسلملقوله صلى ا. نص عليه] وهو أمانة بيد املرهتن ال يضمنه إال لتفريط[
. إسناده حسن متصل، ورواه األثرم بنحوه: رواه الشافعي، والدارقطين، وقال" الذي رهنة، له غنمه وعليه غرمه

وألنه لو ضمن المتنع الناس منه خوفاً من . وروي عن علي رضي اهللا عنه، وبه قال عطاء والزهرى والشافعي
  .ات، وفيه ضرر عظيمضمانه، فتتعطل املداين

  .ألنه أمني فأشبه املودع] وأنه مل يفرط. ويقبل قوله بيمينه يف تلفه[

  .ألن الدين كله متعلق جبميع أجزاء الرهن] وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن جبميع احلق[
قال . ضمانألن الرهن وثيقة بالدين كله فكان وثيقة بكل جزء منه كال] وال ينفك منه شئ حىت يقضي الدين كله[

أمجع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئاً مبال فأدى بعضه، وأراد إخراج بعض الرهن، أن ذلك : ابن املنذر



  .ليس له، حىت يوفيه آخر حقه أو يربئه
وإذا حل أجل الدين، وكان الراهن قد شرط للمرهتن أنه إن مل يأته حبقه عند احللول، وإال فالرهن له، مل يصح [

إن جئتك بالدراهم إىل : معناه ال يدفع رهناً إىل رجل يقول: قال أمحد. يث ال يغلق الرهن رواه األثرمحلد] الشرط
ويف حديث . ال يغلق الرهن عند مالك والثوري وأمحد: هذا معىن قوله: قال ابن املنذر. كذا وكذا، وإال فالرهن لك

. منزيل:  أجل مسمى فمضى األجل، فقال الذي ارهتنمعاوية بن عبد اهللا بن جعفر أن رجالً رهن داراً باملدينة إىل
وألنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه " . ال يغلق الرهن: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فسماه رهناً، ومل " ال يغلق الرهن: "نصره أبو اخلطاب، ألنه صلى اهللا عليه وسلم قال. على قدوم زيد، ويصح الرهن

  .قاله يف الشرح. م بفسادهحيك
  .كالدين الذي ال رهن به] بل يلزمه الوفاء[
  .أو يأذن لغريه فيبيعه، ألنه مأذون له] أو يأذن للمرهتن يف بيع الرهن[
  .من مثنه، ألنه املقصود ببيعه] أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه[
  -نص عليه  -] فإن أىب حبس أوعزر، فإن أصر باعه احلاكم[

ووىف دينه، ألنه حق تعني عليه، فقام احلاكم مقامه فيه، وكذا إن غاب راهن، . أمينه، لقيامه مقام املمتنعبنفسه أو 
  .وال يبيعه مرهتن إال بإذن ربه أو إذن احلاكم

  يف األنتفاع بالرهن: فصل

  فصل يف األتتفاع بالرهن
نص عليه، ملا روى البخاري وغريه عن  ]وللمرهتن ركوب الرهن، وحلبه بقدر نفقته بال إذن الراهن، ولو حاضراً[

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي : "أيب هريرة مرفوعاً
ألنا نقول به، والنماء " ال يغلق الًرهن من راهنه، له غنمه، وعليه غرمه"وال يعارضه حديث " يركب، ويشرب النفقة

للمرهتن والية صرفه إىل نفقته، لثبوت يده عليه، ولوجوب نفقة احليوان، فهو كالنائب عن املالك يف  للراهن، ولكن
وأما غري احمللوب، واملركوب كالعبد واألمة فليس للمرهتن أن ينفق عليه، . ذلك وحمله إن أنفق بنية الرجوع

ن من الرهن بشئ، تركناه يف املركوب نص عليه، القتضاء القياس أنه ال ينتفع املرهت. ويستخدمه بقدر نفقته
  .ال نعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح. وال جيوز للمرهتن االنتفاع بالرهن بغري إذن الراهن. واحمللوب للخرب

لطيب نفس ربه به، ما مل يكن الدين قرضاً، فيحرم اإلنتفاع جلر النفع، قال ] وله اإلنتفاع به جماناً بإذن الراهن[
  .إذا كانت الدار رهناً يف قرض ينتفع هبا املرهتن: يعين. الدور، وهو الربا احملضأكره قرض : أمحد

  .به جماناً لصريورته عارية] لكن يصري مضموناً عليه باإلنتفاع[
ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له : "حلديث] ومؤنة الرهن، وأجرة خمزنه، وأجرة رده، من إباقه على مالكه[

  .رواه الشافعي، والدارقطين" غنمه وعليه غرمه
حكماً، لتصدقه به، فلم يرجع ] وإن أنفق املرهتن على الرهن بال إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتربع[

وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع، رجع . بعوضه ولو نوى الرجوع، كالصدقة على مسكني، ولتفريطه بعدم االستئذان
استئذانه وأنفق بنية الرجوع، رجع، ولو مل يستأذن احلاكم، الحتياجه حلراسة  ألنه نائب، أشبه الوكيل، وإن تعذر



وكذا وديعة وعارية، ودواب مستأجرة هرب رهبا، فله الرجوع، إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر . حقه
  .إذن مالكها

  فصل من قبض العني حلظ نفسه
تر وبائع وغاصب، وملتقط، ومقترض، ومضارب، من قبض العني حلظ نفسه، كمرهتن وأجري ومستأجر ومش[

وهو املشهور عن أمحد، وخرج أبو اخلطاب، وأبو احلسني وجهاً ] وادعى الرد للمالك فأنكره مل يقبل قوله إال ببينة
قاله يف القواعد، وقدمه يف . بقبول قول املرهتن، وحنوه يف الرد، ألنه أمني يف اجلملة، وكذا اخلالف يف املستأجر

  .الكايف
من قبض املال ملنفعة : القسم الثالث: قال يف القواعد] وكذا مودع، ووكيل، ووصى، ودالل جبعل إذا ادعى الرد[

  مشتركة بينه

ففي قبول قوهلم يف الرد وجهان، لوجود . وبني مالكه، كاملضارب، والشريك، والوكيل جبعل، والوصي كذلك
وهو اختيار ابن حامد، وابن . ه يف املضارب يف رواية ابن منصورنص علي. عدم القبول: املشائبتني يف حقهم، أحدمها

  .أيب موسى، والقاضي يف اجملرد، وابن عقيل، وغريهم
اختاره القاضي يف خالفه، وابنه أبو احلسني، والشريف أبو جعفر، و أبو اخلطاب يف . قبول قوهلم يف ذلك: والثاين

  .انتهى. يضاً أن القول قوله بيمينهخالفه، ووجدت ذلك منصوصاً عن أمحد يف املضارب أ
  .قال معناه يف القواعد. ألنه أمني قبض املال ملنفعة مالكه وحده] وبال جعل يقبل قوله بيمينه[

  باب الضمان والكفالة
  

  باب الضمان والكفالة

: قال ابن عباس الزعيم ١} َزِعيٌم َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْملُ بَِعريٍ َوأََنا بِِه{: الضمان جائز إمجاعاً يف اجلملة، لقوله تعاىل
  .رواه أبو داود والترمذي وحسنه" الزعيم غارم: "الكفيل ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

  .كأنا ضامن، أو كفيل اآلن] يصحان تنجيزاً[
  .كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك، أو كفيل به لآلية السابقة] وتعليقاً[
ن لك، أو كفيل عند أيب اخلطاب، والشريف أيب جعفر، وهو مذهب أيب كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضام] وتوقيتاً[

  .ال يصح، ألنه إثبات حق آلدمي، فلم جيز ذلك فيه كالبيع، وهو مذهب الشافعي: وقال القاضي. حنيفة
  .ألنه إجياب مال، فلم يصح إال من جائز التصرف] ممن يصح تربعه[
لثبوت احلق يف ذمتهما، وحكي عن مالك يف إحدى ] هما شاءولرب احلق مطالبة الضمان واملضمون معاً أو أي[

الزعيم "أنه ال يطالب الضامن إال إذا تعذر مطالبة املضمون عنه، ولنا قوله صلى اهللا عليه وسلم : الروايتني عنه
  .قاله يف الشرح" غارم

 رجل ضمن ما على يف: نص عليه] لكن لو ضمن ديناً حاالً إىل أجل معلوم صح، ومل يطالب الضان قبل مضيه[
  فالن أن يؤديه حقه يف



  ـــــــ
  .٧٢/يوسف ١

ثالث سنني فهو عليه، ويؤديه كما ضمن، وحلديث رواه ابن ماجة، عن ابن عباس معناه أن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم، حتمل عشرة دنانري عن رجل قد لزمه غرميه إىل شهر، وقضاها عنه وألنه مال لزم مؤجالً بعقد فكان كما 

  .لتزمه، كالثمن املؤجل، ومل يكن على الضامن حاالً، وتأجل، وجيوز ختالف ما يف الذمتنيا
بأن يضمن الثمن إن استحق املبيع، أو رد بعيب، أو األرش : لدعاء احلاجة إليه] ويصح ضمان عهدة الثمن واملثمن[

أبو : أجاز ضمان العهدة يف اجلملةوممن . إن خرج معيباً، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب
  .حنيفة، ومالك، والشافعي، قاله يف الشرح

إن ساومه، وقطع مثنه، أوساومه ومل يقطع مثنه لرييه أهله إن رضوه، وإال رده، ألنه ] واملقبوض على وجه السوم[
  .مضمون على قابضه إذا تلف بيده، فيصح ضمانه، كعهدة املبيع

ألهنا مضمونة على من هي بيده لو تلفت، فصح ضماهنا، ومعىن ضمان ] لعاريةوالعني املضمونة كالغصب وا[
  .ضمان استنقاذه، والتزام حتصيله، أو قيمته عند تلفه، فهو كعهدة املبيع: غصب وحنوه

كالعني املؤجرة، ومال الشركة، ألهنا غري مضمونة على صاحب ] وال يصح ضمان غري املضمونة كالوديعة وحنوها[
  .على ضامنه إال أن يضمن التعدي فيها، فيصح يف ظاهر كالم أمحد، ألهنا مع التعدي مضمونة كالغصب اليد، فكذا

  .ألنه ليس بالزم، وال مآله إىل اللزوم، ألنه ميلك تعجيز نفسه] وال دين الكتابة[

ويصح ضمان . هىانت. وصححه أبو اخلطاب، ويفسره: قال يف الفروع. جلهالته حاالً وماالً] وال بعض دين مل يقدر[
  .ومحل البعري خيتلف، فهو غري معلوم، وقد ضمنه قبل وجوبه. املعلوم، واجملهول قبل وجوبه وبعده، لآلية

ألنه ] وإن قضى الضامن ما على املدين، ونوى الرجوع عليه رجع، ولو مل يأذن له املدين يف الضمان والقضاء[
وأما . من هو عليه، كاحلاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه قضاء مربئ من دين واجب مل يتربع به، فكان من ضمان

قضاء علي وأيب قتادة عن امليت، فكان تربعاً لقصد براءة ذمته، ليصلي عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، مع علمهما 
  .أنه مل يترك وفاء، والكالم فيمن نوى الرجوع ال من تربع

إال الزكاة، والكفارة وحنومها مما . إن نوى الرجوع، وإال فال فريجع ١] وكذا كل من أدى عن غريه دينأ واجباً[
  .يفتقر إىل نية، ألهنا ال جتزئ بغري نية ممن هي عليه

  .بوفاء أو إبراء أو حوالة] وإن برئ املديون[
  .ألنه تبع له، والضمان وثيقة، فإذا برئ األصل زالت الوثيقة كالرهن] برئ ضامنه[
  .برباءة ضامن، لعدم تبعيته لهال يربأ مدين : أي] وال عكس[
لثبوته يف ذمة ] كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. ضمنت لك الدين: ولو ضمن اثنان واحداً، وقال كل[

  املدين أصالة، ويف ذمة الضامنني تبعاً، كل واحد منهما ضامن الدين منفرداً، ويربؤون بأداء
  ـــــــ

  .سقطت من األصل] ديناً[إن لفظة  ١



كل واحد : سألت أمحد عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام هبا كفيلني: قال مهنا. وبإبراء املضمون عنهأحدهم 
  .يربأ الكفيالن: منهما كفيل ضام، فأيهما شاء أخذه حبقه، فأحال رب املال رجالً عليه حبقه، قال

  .سويةأي نصفني، ألن مقتضى الشركة الت] ضمنا لك الدين فبينهما باحلصص: وإن قاال[

  التزام باحضار بدن: فصل الكفالة

ومجلة : قال يف الشرح. من دين، أوعارية، وحنومها] هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مايل إىل ربه: والكفالة[
َمْوثِقاً ِمَن قَالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُْم حَتَّى ُتْؤُتوِن {: أن الكفالة بالنفس صحيحة يف قول أكثر أهل العلم، لقوله تعاىل: ذلك

تصح ببدن كل من يلزمه احلضور يف جملس احلكم، " الزعيم غارم"وحلديث  ١} اللَِّه لَتَأُْتنَّنِي بِِه إِلَّا أَنْ ُيحَاطَ بِكُْم
وال تصح ببدن من عليه حد هللا . أنا كفيل بفالن، أو بنفسه، أو بدنه، أو وجهه، أو ضامن، أو زعيم، وحنوها: بلفظ

ال : "وهو قول أكثر العلماء حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: قال يف الشرح. تعاىل، أو آلدمي
  .وألن مبناه على اإلسقاط، والدرء بالشبهة، فال يدخله اإلستيثاق، وال ميكن استيفاؤه من غري اجلاين" كفالة يف حد

  .ألنه ال يلزمه احلق ابتداء إال برضاه] ويعترب رضى الكفيل[
  ـــــــ

  .٦٦/يوسف من اآلية ١

: أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل ليصلي عليه فقال: كالضمان، حلديث جابر] ال املكفول، وال املكفول له[
فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فصلى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم رواه أمحد . ديناران: ؟ قلنا" أعليه دين"

  .ملضمون له، وال املضمون عنه، فكذا الكفالةفلم يعترب الرضى ا. والبخاري مبعناه
. وقد حل األجل، إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقاً] ومىت سلم الكفيل املكفول لرب احلق مبحل العقد[

أو سلمه قبل األجل، وال ضرر يف قبضه برئ الكفيل، ألنه زاده خرياً بتعجيل حقه، فإن كان فيه ضرر . نص عليه
و مل يكن يوم جملس احلكم، أو الدين مؤجل ال ميكن استيفاؤه، أو كان مث يد حائلة ظاملة وحنوه، مل يربأ لغيبة حجته، أ

  .الكفيل، ألنه كال تسليم
  .برئ الكفيل، ألن األصيل أدى ما على الكفيل، كما لو قضى مضمون عنه الدين] أو سلم املكفول نفسه[
  .املكفول] أو مات[
  .عنه مبوته، وكذا إن تلفت العني املكفولة بفعل اهللا، وبه قال الشافعي لسقوط احلضور] برئ الكفيل[
  .مع حياته، أو امتنع الكفيل من إحضاره] وإن تعذر على الكفيل إحضار املكفول[
وألهنا أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم هبا كالضمان، قاله " . الزعيم غارم"نص عليه، حلديث ] ضمن مجيع ما عليه[

  .يف الكايف
  الحنالل إحدى] ومن كفله اثنان فسلمه أحدمها مل يربأ اآلخر[

  .الوثيقتني بال استيفاء، فال تنحل األخرى، كما لو برئ أحدمها، أو انفك أحد الرهنني بال قضاء
  .املكفول] وإن سلم[
  .الكفيالن، ألداء األصيل ما عليهما: أي] نفسه برئا[



  باب احلوالة
  

  باب احلوالة

وهي ثابتة بالسنة، واإلمجاع، لقوله صلى اهللا . ألهنا حتول احلق من ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليهمشتقة من التحول، 
ومن أحيل حبقه على "ويف لفظ . متفق عليه" مطل الغين ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع: "عليه وسلم

نفسه ليست بيعاً، بدليل جوازها يف الدين وأمجعوا على جوازها يف اجلملة، وهي عقد إرفاق منفرد ب" مليء فليحتل
وجوازالتفرق قبل القبض، واختصاصها باجلنس الواحد، واسم خاص فال يدخلها خيار، ألهنا ليست بيعاً، . بالدين

  .وال يف معناه، لكوهنا مل تنب على املغابنة، قاله يف الكايف
  .رب حتويله على صفتهألهنا حتويل احلق، فيعت] اتفاق الدينني: أحدها: وشروطها مخسة[
  .فلو أحال عليه أحد النقدين باآلخر مل يصح] يف اجلنس[
  .فلو أحال عن املصرية بأمريية، أو عن املكسرة بصحاح مل يصح] والصفة[
  .فإن كان أحدمها حاالً، واآلخر مؤجالً، أو أجل أحدمها خمالفاً ألجل اآلخر مل يصح] واحللول واألجل[

  .واجلهالة متنعهما. ألنه يعترب فيها التسليم، والتماثل] الديننيعلم قدر كل من : الثاين[
نص عليه، ألن مقتضاها إلزام احملال عليه بالدين مطلقاً، وما ليس مبستقر عرضة ] استقرار املال احملال عليه: الثالث[

  .للسقوط، فال تصح على مال كتابة، أو صداق قبل دخول، أو مثن مدة خيار، أو جعل قبل العمل
فإن أحال املكاتب سيده بدين الكتابة، أو الزوج امرأته بصداقها قبل الدخول، أو املشتري البائع ] ال احملال به[

  .بثمن املبيع يف مدة اخليارين صح، ألن له تسليمه، وحوالته تقوم مقام تسليمه
  .ف، وال يتحرر املثل فيهألن غريه ال يثبت يف الذمة، وإمنا جتب قيمتة باإلتال] كونه يصح السلم فيه: الرابع[
وال خالف يف هذا، وال : قال يف الشرح. ألن احلق عليه فال يلزمه أداؤه منه جهة بعينها] رضى احمليل: اخلامس[

يعترب رضى احملال عليه، ألن للمحيل أن يستويف احلق بنفسه، وبوكيله، وقد أقام احملتال مقام نفسه يف القبض، فلزم 
  .احملال عليه الدفع إليه

  .نص عليه، للخرب. وجيرب على اتباعه] ال احملتال إن كان احملال عليه مليئاً[
  .املليء: أي] وهو[
أن يكون مليئاً : نص أمحد يف تفسري املليء] من له القدرة على الوفاء وليس مماطالً، وميكن حضوره جمللس احلكم[

  مباله وقوله، وبدنه، فال

  .ه ال ميكنه إحضاره إىل جملس احلكميلزم رب دين أن حيتال على والده، ألن
  .ألنه قد حتول من ذمته] فمىت توفرت الشروط برئ احمليل من الدين مبجرد احلوالة[
  .فال يرجع على احمليل، كما لو أبرأه، ألن احلوالة مبنزلة اإليفاء] أفلس احملال عليه بعد ذلك أو مات[
وإذا مل يرض احملتال، مث بان احملال عليه : قال يف الشرح] وكالةومىت مل تتوفر الشروط مل تصح احلوالة، وإمنا تكون [

وإن رضي مع اجلهل حباله رجع، ألن الفلس عيب يف احملال عليه، وإن . انتهى. مفلساً، أو ميتاً رجع، بغري خالف
  .رواه أبو داود" املؤمنون على شروطهم"شرط مالءة احملال عليه فبان معسراً رجع، حلديث 



  باب الصلح
  

  باب الصلح

الصلح جائز بني املسلمني : "وعن أيب هريرة مرفوعاً ١} وَالصُّلُْح خَْيٌر{: وأحكام الصلح ثابتة باإلمجاع لقوله تعاىل
  .رواه أبو داود، والترمذي، واحلاكم وصححاه" إال صلحاً حرم حالالً، أو أحل حراماً

رف، وال يصح من ويل يتيم، وجمنون وناظر وقف، أل نه تربع، فلم يصح إال من جائز التص] يصح ممن يصح تربعه[
ألنه تربع وال ميلكونه إال يف حال اإل نكار وعدم البينة، ألن استيفاء البعض عند العجز أوىل من تركه، قاله يف 

  .الشرح
  .على ما يأيت] مع اإلقرار واإلنكار[
ألن ] املدعاة، فهو هبة يصح بلفظها فإذا أقر للمدعي بدين، أو عني، مث صاحل على بعض الدين، أو بعض العني[

ولو شفع فيه شافع مل يأمث، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال أمحد. اإلنسان ال مينع من إسقاط حقه، أو بعضه
  .كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غرميه الشطر

وذلك غري جائز، ألنه رباً وهضم للحق،  -بعين : أي -ني صاحلين عن املئة خبمس: ألن معناه] ال بلفظ الصلح[
  .وأكل مال بالباطل، وإن منعه حقه بدونه، مل يصح لذلك

  ـــــــ
  .١٢٧/النساء من اآلية ١

  .كسائر املعاوضات] وإن صاحله على عني غري املدعاة، فهو بيع يصح بلفط الصلح[
  .على ما سبق] وتثبت فيه أحكام البيع[
الدين بعني، واتفقا يف علة الربا، اشترط قبض العوض يف اجمللس، وبشئ يف الذمة يبطل بالتفرق قبل  فلو صاحله عن[

أن يعترف له بنقد : أحدها. وذلك ثالثة أضرب: قال يف الكايف. أل نه إذاً بيع دين بدين، وقد هني عنه] القبض
نقد فيصاحله على عرض أو بالعكس، فهذا أن يعترف له ب: الثاين. فيصاحله على نقد، فهذا صرف يعترب له شروطه

أن يعترف له بنقد أو عرض، فيصاحله على منفعة كسكىن دار وخدمة، فهذه : الثالث. بيع تثبت فيه أحكامه كلها
  .انتهى. إجارة تثبت فيها أحكامها

  .الصلح ألنه جيوز أخذ العوض عنه] وإن صاحل عن عيب يف املبيع صح[
كلفة، وال تعطيل نفع على مشتر، كزوجة بانت ومريض عويف، رجع مبا دفعه، حلصول بال ] فلو زال العيب سريعاً[

  .اجلزء الفائت من املبيع بال ضرر، فكأنه مل يكن
  .كنفاخ بطن أمة ظنه محالً، مث ظهراحلال. العيب: أي] أو مل يكن[
  .ألنه تبني عدم استحقاقه] رجع مبا دفعه[
كرجلني بينهما معاملة، وحساب مضى عليه زمن، وال علم لواحد ] نيويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو ع[

  منهما مبا عليه لصاحبه، ملا



استهما، : روى أمحد وأبو داود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال لرجلني، اختصما يف مواريث درست بينهما
ولئال يفضي إىل ضياع املال، وتوخيا احلق، وليحلل أحدكما صاحبه وألنه إسقاط حق فصح فىاجملهول، للحاجة، 
إذا صوحلت : قال اإلمام أمحد. أو بقاء شغل الذمة، إذ ال طريق إىل التخلص إال به، فأما ما متكن معرفته فال جيوز

أميا امرأة صوحلت من مثنها، مل يتبني هلا ما ترك زوجها، فهي الريبة : امرأة من مثنها مل يصح، واحتج بقول شريح
. ث قوم ماالً، ودوراً، وغري ذلك، فقال بعضهم خنرجك من املرياث بألف درهم أكره ذلكوإن ور: وقال. كلها

وال يشترى منها شئ وهي ال تعلم، لعلها تظن أنه قليل، وهو يعلم أنه كثري، إمنا يصاحل الرجل الرجل على الشئ ال 
إمنا يريد أن ! ذا علم فلم يصاحله ؟يعرفه، أو يكون رجالً يعلم ما له عند رجل، واآلخر ال يعلمه فيصاحله، فأما إ

قال يف . قال معناه يف الشرح و الكايف، وصححه يف اإلنصاف، وقطع به يف االقناع. يهضم حقه، ويذهب به
قدمه يف الفروع، وجزم . واملشهور أنه يصح لقطع النزاع، كرباءة من جمهول. انتهى. وهو ظاهر نصوصه: الفروع

  .يص عن األصحاببه يف التنقيح، وحكاه يف التلخ
  .ألنه ال عذر ملن أقر، وألنه أقر حبق حيرم عليه إنكاره] وأقر يل بديين، وأعطيك منه كذا فأقر، لزمه الدين[
وإن صاحل عن املؤجل ببعضه حاالً مل يصح، : قال يف الشرح. لوجوب االقرار عليه بال عوض] ومل يلزمه أن يعطيه[

. لعني بالدين وكرهه ابن املسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفةهنى عمر أن تباع ا: كرهه ابن عمر، وقال
  وروي عن ابن عباس وابن سريين

. أهنما كانا ال يريان بأساً بالعروض أن يأخذها عن حقه قيل حمله: وعن احلسن وابن سريين. أنه ال بأس به: والنخعي
  .انتهى. قاط ومل يلزم التأجيل، ألن احلال ال يتأجلوإذا صاحله عن ألف حالة بنصفها مؤجالً اختياراً منه صح اإلس

  فصل اذا انكر دعوى املدعي
إذا كان املنكر معتقداً بطالن الدعوى، ] وإذا أنكر دعوى املدعى، أو سكت وهو جيهله مث صاحله صح الصلح[

. عن حقه الثابت له فيدفع املال افتداًء ليمينه، ودفعاً للخصومة عن نفسه، واملدعي يعتقد صحتها، فيأخذه عوضاً
  " .الصلح جائز بني املسلمني"وبه قال مالك، لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم . قاله يف الكايف

  .املدعى عليه، ألنه ليس يف مقابلة حق ثبت عليه: أي] وكان إبراء يف حقه[
  .ألنه يعتقده عوضاً عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده] وبيعاً يف حق املدعي[
فألن الصلح مبين على دعواه الباطلة، وأما املدعى : أما املدعي] ب نفسه فالصلح باطل يف حقهومن علم بكذ[

  .فألن الصلح مبين على جحده حق املدعي، ليأكل ما ينتقصه بالباطل: عليه
" ماًإال صلحاً حرم حالالً، أو أحل حرا: "ألنه أكل مال الغري بالباطل، لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وما أخذ فحرام[

  .وهو يف الظاهر صحيح، ألن ظاهر حال املسلمني الصحة واحلق: قال يف الكايف
له بامللك، الحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل، ] صاحلين عن امللك الذي تدعيه، مل يكن مقراً: ومن قال[

  .وحضور جملس احلكم بذلك

از قضائه عن غريه بإذنه وبغري إذنه، لفعل جلو] وإن صاحل أجنيب عن منكر للدعوى، صح الصلح، أذن له أو ال[
  .وتقدم يف الضمان. علي وأيب قتادة

ألنه أدى عنه ما ال يلزمه فكان متربعاً، فإن كان بإذنه رجع عليه ألنه وكيله، ] لكن ال يرجع عليه بدون إذنه[



  .وقائم مقامه
  .قن حراًلغري املصاحل، أو بان ال] ومن صاحل عن دار وحنوها فبان العرض مستحقاً[
  .املصاحل عنها وحنوها إن بقيت، وببدهلا إن تلفت إن كان الصلح] رجع بالدار[
  .إقرار املدعى عليه، ألنه بيع حقيقة، وقد تبني فساده، لفساد عوضه، فرجع فيما كان له: أي] مع اإلقرار[
  .كان عليه قبله يرجع إىل دعواه قبل الصلح لفساده، فيعود األمر إىل ما: أي] وبالدعوى مع اإلنكار[
ألهنا مل تشرع الستفادة مال، بل اخليار للنظر يف األحظ، ] وال يصح الصلح عن خيار، أو شفعة، أو حد قذف[

  .والشفعة إلزالة ضرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع يف أعراض الناس
  .بالصلح ألنه رضي بتركها] وتسقط مجيعها[
  .أن يصاحل] وال يصح[
  .ألنه ال يصح أخذ العوض يف مقابلته] اً ليطلقهشارباً أو سارق[
لتحرمي كتماهنا إن صاحله، على أن ال يشهد عليه حبق هللا تعاىل، أو آلدمي، وكذا أن ال ] أو شاهداً ليكتم شهادته[

  .يشهد عليه بالزور، ألنه ال يقابل بعوض

  يف تصرف الشخص يف ملك غريه: فصل

بال إذنه، ألن فيه تصرفاً يف أرض غريه بغري إذنه، فلم جيز، ] غريهوحيرم على الشخص أن جيري ماء يف أرض [
كالزرع فيها، وإن كانت له أرض هلا ماء ال طريق له إال يف أرض جاره، ويف إجرائه ضرر جباره، مل جيز إال بإذنه، 

لضحاك بن خليفة، ساق والثانية جيوز، ملا روى أن ا. ال جيوز، ملا تقدم: إحدامها. وإن مل يكن فيه ضرر ففيه روايتان
من العريض، فأراد أن مير به يف أرض حممد بن مسلمة فأىب، فكلم فيه عمر، فدعا حممداً وأمره أن خيلي  ١خليجاً

! مل متنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع تسقي به أوالً وآخراً وهو ال يضرك ؟: فقال له عمر. ال واهللا: سبيله، فقال
واهللا ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن مير به، ففعل رواه مالك يف املوطأ، : ل عمرال واهللا، فقا: فقال له حممد
وألنه نفع ال ضرر فيه، أشبه االستظالل حبائطه قاله يف الكايف و الشرح وغريمها، واختاره الشيخ . وسعيد يف سننه

  .تقي الدين
  .وحيرم أن جيري ماء يف سطح غريه: أي] أوسطحه[
  .ا تقدممل] بال إذنه[
  .ألنه إما بيع، وإما إجارة فيصح، لدعاء احلاجة إليه] ويصح الصلح على ذلك بعوض[

  ـــــــ
  .واد باملدينة: هو النهر يؤخذ من النهر الكبري، والعريض: اخلليج ١

 ألنه إبطال حلقه، أو تكثري] ومن له حق ماء جيري على سطح جاره، مل جيز جلاره تعلية سطحه، ليمنع جري املاء[
  .لضرره

لقوله ] كحمام أو كنيف أو رحى أو تنور، وله منعه من ذلك: وحرم على اجلار أن حيدث مبلكه ما يضر جباره[
وأما دخان الطبخ واخلبز، فإن ضرره يسري وال ميكن . رواه ابن ماجه" ال ضرر وال ضرار: "صلى اهللا عليه وسلم

  .قاله يف الشرح. التحرز منه، فتدخله املساحمة



ن له سطح أعلى من سطح جاره، فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره، إال أن يبين سترة تستره، وإن كا
لو أن رجالً اطلع إليك فحذفته حبصاة ففقأت : "ألنه إضرار جباره فمنع منه، ودل عليه قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .قاله يف الشرح" عينه مل يكن عليك جناح
ألنه تصرف يف ] ، أو طاق، أو ضرب وتد وحنوه، إال بإذنه١أو مشترك، بفتح روزنةوحيرم التصرف يف جدار جار [

  .ملك غريه مبا يضر به
قاله يف الشرح، . عليه إن كان يضر باحلائط أو يضعف عن محله فال جيوز، من غري خالف] وكذا وضع خشب[

وهو قول الشافعي، . ال جيوز: ابناوإن كان ال يضر به، وبه غىن عنه، فقال أكثر أصح" ال ضرر وال ضرار"حلديث 
  .قاله يف الكايف، و الشرح. ألنه تصرف يف ملك غريه مبا يستغىن عنه، واختار ابن عقيل جوازه، للحديث

  .وال ضرر فيجوز] إال أن ال ميكن تسقيف إال به[
  ال مينعن جار: "حلديث أيب هريرة يرفعه] وجيرب اجلار إن أىب[

  ـــــــ
  .هي معربة كما يف خمتار الصحاحالكوة، و: الروزنة ١

" واهللا ألرمني هبا بني أكتافكم! ما يل أراكم عنها معرضني ؟: ، مث يقول أبو هريرة" جاره أن يضع خشبةً على جداره
  .متفق عليه

  .من غري إذنه، ألنه ال مضرة فيه، والتحرز منه يشق] وله أن يسند قماشة، وجيلس يف ظل حائط غريه[
  .يستأذنه أعجب إيل: ملا تقدم، ونص عليه يف رواية جعفر، ونقل املروزي] جه من غري إذنهوينظر يف ضوء سرا[
الدكة بالفتح والدكان : قال يف القاموس] وحرم أن يتصرف يف طريق نافذ مبا يضر املار، كإخراج دكان، ودكة[

وأما الدكان فال : الشرحقال يف . احلانوت: كرمان: بناء يسطح أعاله للمقعد، ويف موضع آخر الدكان: بالضم
. بغري خالف علمناه، سواء أذن فيه اإلمام، أو مل يأذن، ألنه بناء يف ملك غريه بغري إذنه. جيوز بناؤه يف الطريق

وليس لإلمام أن يأذن إال ما فيه مصلحة، ال سيما مع احتمال أن يضر، . وألنه إن مل يضر حاالً فقد يضر مآالً. انتهى
  .به لتعديهويضمن خمرجه ما تلف 

  .الروشن على أطراف خشب، أو حجر مدفونة يف احلائط: وهو] وجناح[
  .املستويف للطريق على جدارين: وهو] وساباط[
  .فيحرم إخراجها إال بإذن اإلمام أو نائبه، ألنه نائب املسلمني فإذنه كإذهنم] وميزاب[
ن مل ميكن عبور حممل وحنوه من حتته، مل جيز بأ: إن مل يكن أذن، لعدوانه، فإن كان فيه ضرر] ويضمن ما تلف به[

  وضعه وال إذنه

ذكره الشيخ . فيه، فإن كان الطريق منخفضاً وقت وضعه، مث ارتفع لطول الزمن، فحصل به ضرر وجبت إزالته
جيوز إخراج امليزاب إىل الطريق األعظم، حلديث عمر ملا اجتاز على دار العباس، : وقال مالك والشافعي. تقي الدين

! تقلعه وقد نصبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يده ؟: وقد نصب ميزاباً إىل الطريق، فقلعه عمر، فقال العباس
واهللا ال تنصبه إال على ظهري، فاحنىن حىت صعد على ظهره فنصبه وألن الناس يعملون ذلك يف مجيع : فقال عمر

قال الشيخ تقي . اختاره طائفة من املتأخرين: ال يف القواعدوق. بالد اإلسالم من غري نكري، قاله يف املغين، و الشرح
  .إخراج امليازيب إىل الدرب هو السنة، واختاره: الدين



أن املنع حلق املستحق فإذا رضي ] وحيرم التصرف بذلك يف ملك غريه، أوهوائه، أودرب غري نافذ إال بإذن أهله[
  .جاز يف أحد الوجهنيفإن صاحل عن ذلك بعوض : قال يف الشرح. بإسقاطه جاز

إذا اهندم جدارمها املشترك، أو سقفهما، أو خيف ضرره ] وجيرب الشريك على العمارة مع شريكه يف امللك والوقف[
واختاره أصحابنا، لقوله : قال يف الفروع. نقله اجلماعة. نص عليه. بسقوطه فطلب أحدمها اآلخر أن يعمره معه

: وعنه. وألنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما، فأجرب عليه" ارال ضرر وال ضر: "صلى اهللا عليه وسلم
اختاره الشارح، وأبو حممد اجلوزي، وغريمها، ألنه إنفاق على ملك ال جيب لو انفرد به، فلم جيب مع . ال جيرب

آلخر، رواية وإن مل يكن بني ملكيهما حائط فطلب أحدمها البناء بني ملكيهما مل جيرب ا. اإلشتراك كزرع األرض
  قاله يف. وليس له البناء إال يف ملكه. واحدة

  .وإن كان بينهما هنر أو بئر أو دوالب، فاحتاج إىل عمارة ففي إجبار املمتنع روايتان. الشرح
  .ألنه حمسن، ولوجوب هدمه إذاً] وإن هدم الشريك البناء، وكان خلوف سقوطه فال شئ عليه[
  .ة شريكه، وال خيرج من عهدة ذلك إال بإعادتهلتعديه على حص] وإال لزمه إعادته[
قاله الشيخ ] وإن أمهل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه، فما تلف من مثرته بسبب إمهاله ضمن حصة شريكه[

  .وغريه. تقي الدين

  كتاب احلجر
  
  

  كتاب احلجر

  :]وهو نوعان. منع املالك من التصرف يف ماله: وهو[
  .حلق الغرماء على] على مفلس حلق الغري، كاحلجر: األول[
  .حلق املرهتن] راهن[
  .مرض املوت املخوف، فيما زاد على الثلث من ماله، حلق الورثة] ومريض[
  .حلق السيد] وقن، ومكاتب[
  .حلق املسلمني، ألن تركته يفء، ورمبا تصرف فيها تصرفاً يقصد به إتالفها، ليفوهتا عليهم] ومرتد[
  .شقصاً مشفوعاً] ومشتر[
  .له، حلق الشفيع] عد طلب الشفيعب[
  .احملجور عليه:] الثاين[
: اآلية قال سعيد وعكرمة ١} َوال ُتْؤتُوا السُّفََهاَء أَمَْوالَكُُم{: لقوله تعاىل] حلظ نفسه كعلى صغري، وجمنون، وسفيه[

ْب{: وقال تعاىل. فال يصح تصرفهم قبل اإلذن. هو مال اليتيم ال تؤته إياه، وأنفق عليه َتلُوا الْيََتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَُغوا وَا
  النِّكَاَح فَإِنْ آَنْسُتْم مِْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَُعوا إِلَيْهِْم

  ـــــــ
  .٤/النساء من اآلية ١



فدل على أنه ال يسلم إليهم قبل الرشد، وألن إطالقهم يف التصرف يفضي إىل ضياع أمواهلم وفيه ضرر  ١} أَْموَالَُهْم
  .عليهم

ألنه ال يلزمه أداؤه قبل حلوله، وال يستحق املطالبة به، فلم ميلك ]  يطالب املدين، وال حيجر عليه بدين مل حيلوال[
  .منعه مما له بسببه

  .حيل دينه قبل قدومه منه] لكن لو أراد سفراً طويالً[
فإن كان . ويف السفر تأخريه ألنه ليس له تأخري احلق عن حمله،] فلغرميه منعه حىت يوثقه برهن حيرز، أو كفيل مليء[

  .ال حيل قبله، ففي منعه روايتان
  .ألن األجل حق له فال يسقط جبنونه] وال حيل دين مؤجل جبنون[
من : "رهن حبرز، أو كفيل مليء اختاره اخلرقي، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: أي] وال مبوت إن وثق ورثته مبا تقدم[

: وعنه. فينتقل إىل ورثته، وألنه ال حيل به ماله، فال حيل به ما عليه كاجلنونواألجل حق للميت، " ترك حقاً فلورثته
حيل، ألن بقاءه ضرر على امليت، لبقاء ذمته مرهتنة به، وعلى الوارث، ملنعه التصرف يف التركة، وعلى الغرمي بتأخري 

  .رفهم إىل هالك احلقحقه، ورمبا تلفت التركة واحلق يتعلق هبا، وقد ال يكون الورثة أملياء فيؤدي تص
  .متفق عليه" مطل الغين ظلم"حلديث ] وجيب على مدين قادر وفاء دين حال فوراً بطلب ربه[
يل الواجد ظلم "لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] وإن مطله حىت شكاه وجب على احلاكم أمره بوفائه، فإن أىب حبسه[

  "حيل عرضه وعقوبته
  ـــــــ

  .٥/النساء من اآلية ١

وإن مل يقضه باع . حبسه: شكواه، وعقوبته: عرضه: قال وكيع: قال اإلمام أمحد. محد وأبو داود وغريمهارواه أ
احلاكم ماله وقضى دينه ألنه صلى اهللا عليه وسلم، حجر على معاذ وباع ماله يف دينه رواه اخلالل وسعيد بن 

 ١سبق احلاج فادان معرضاً: نته بأن يقالوعن عمر أنه خطب فقال أال إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأما. منصور
. فأصبح وقد دين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غداً فإنا بائعون ماله، وقامسوه بني غرمائه رواه مالك يف املوطأ

أكثر من حنفظ عنه من علماء األمصار وقضاهتم يرون احلبس يف الدين، وكان عمر : وقال ابن املنذر: قال يف الشرح
  .انتهى. يقسم ماله بني الغرماء وال حيبس، وبه قال الليث: العزيز يقولبن عبد 

  .أنه معسر، أو يرباملدين بوفاء أو إبراء أو يرضى غرميه بإخراجه: أي] وال خيرجه حىت يتبني أمره[
و ُعْسَرةٍ َوإِنْ كَانَ ذُ{: قوله تعاىل] فإن كان ذو عسرة وجبت ختليته وحرمت مطالبته واحلجر عليه ما دام معسراً[

" خذوا ما وجدمت وليس لكم إال ذلك: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم، يف الذي أصيب يف مثاره ٢} فََنِظَرةٌ إِلَى َمْيسََرٍة
" من أنظر معسراً فله بكل يوم، مثليه صدقةً: "ويف إنظار املعسر فضل عظيم، وأبلغها عن بريدة مرفوعاً. رواه مسلم

  .رواه أمحد بإسناد جيد
  ـــــــ

ال تستدن، فال : أراد أنه إذا قيل له: وقيل. املعترض لكل من يقرضه: أراد باملعرض: يف هامش األصل ما يلي ١
  .أراد معرضاً عن األداء: وقيل. يقبل
  .٢٨٠/البقرة من اآلية ٢



لنيب صلى حلديث كعب بن مالك أن ا] وإن سأل غرماء من له مال ال يفي بدينه احلاكم احلجر عليه لزمه إجابتهم[
وألن فيه دفعاً للضرر عن الغرماء، فلزم . اهللا عليه وسلم، حجر على معاذ وباع ماله رواه اخلالل وسعيد يف سننه

  .ذلك لقضائهم
فهل جيرب : وسفه ليعلم الناس حباهلما فال يعاملومها إال على بصرية، وإذا مل يف ماله بدينه] وسن إظهار حجر لفلس[

وهو قول عمر بن عبد العزيز و إسحاق، ملا روي أن رجالً قدم . جيرب: إحدامها. ايتانعلى إجازة نفسه ؟ فيه رو
فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم سرقاً وباعه . املدينة، وذكر أن وراءه ماالً، فداينه الناس، ومل يكن وراءه مال

ال جيرب، ملا روى : والثانية. نه باع منافعهوفيه أربعة أبعرة، واحلر ال يباع فعلم أ. خبمسة أبعرة رواه الدارقطين بنحوه
فتصدقوا " . تصدقوا عليه: "أبو سعيد أن رجالً أصيب يف مثار ابتاعها، فكثر دينه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

رواه " خذوا ما وجدمت، وليس لًكم إال ذلك: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه
  .مسلم

  صل يف فائدة احلجرف
  .١.] وفائدة احلجر أحكام أربعة[
  .ألنه يباع يف ديوهنم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن] تعليق حق الغرماء باملال: األول[
  .كبيعه وهبته ووقفه وحنوها، ألنه حجر ثبت باحلكم فمنع تصرفه، كاحلجر للسفه] فال يصح تصرفه فيه بشئ[

  ـــــــ
  . تكن يف منت األصل، ولوجودها يف بعض خمطوطات املنت ذكرناها هنامل. إن لفظة، أربعة ١

وبه قال مالك والشافعي، وهذا : قال يف الشرح. فال ينفذ ألن حق الغرماء تعلق مباله فمنع صحة عتقه] ولو بالعتق[
  .يصح عتقه ألنه عتق من مالك رشيد صحيح، أشبه عتق الراهن: وعنه. انتهى. أصح إن شاء اهللا

  .ألنه أهل للتصرف، واحلجر إمنا تعلق مباله دون ذمته] تصرف يف ذمته بشراء أو إقرار صح وإن[
ألنه حق عليه وإمنا منعنا تعلقه مباله حلق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه ] وطولب به بعد فك احلجر عنه[

  .فقد زال املعارض
روي ذلك عن عثمان وعلي، وبه قال مالك والشافعي و ] اأن من وجد عني ما باعه أو أقرضه فهو أحق هب: الثاين[

من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به : "ابن املنذر، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه اجلماعة" من غريه

  .هذا شرط ملن فعل ما ذكر بعد احلجر] بشرط كونه ال يعلم باحلجر[
  ]ياً، وأن يكون عوض العني كله باقياً يف ذمتهوأن يكون املفلس ح[

أميا رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه، ومل يقبض الذي باعه من مثنه شيئاً، فوجد : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم
وهو مرسل، وقد . رواه مالك وأبو داود" متاعه بعينه فهو أحق به، وإن ًمات املشتري فصاحب املتاع أسوة الغرًًماء

أميا رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله، ومل يكن اقتضى : "ويف حديث أيب هريرة. نده أبو داود من وجه ضعيفأس
  ".فإن كان قبض من مثنها شيئاً فهو أسوة الغرماء: "ويف لفظ أىب داود. رواه أمحد" من ماله شيئاً، فهو له



لك الرجوع، لقوله عند رجل قد أفلس، وهذا مل مل يتعلق هبا حق الغري، فإن رهنها مل مي] وأن تكون كلها يف ملكه[
  .قاله يف الشرح. جيده عنده، وهذا ال نعلم فيه خالفاً

وهذا مل " من أدرك متاعه بعينه: "وبه قال إسحاق، لقوله صلى اهللا عليه وسلم. مل يتلف منها شئ] وأن تكون حباهلا[
  .جيده بعينه

طة، ونسج الغزل، وقطع الثوب قميصاً، مل يرجع ألنه مل جيده بعينه، فإن طحن احلن] ومل تتغري صفتها مبا يزيل امسها[
يأخذ عني ماله، ويعطى قيمة عمل : -به أقول  -أحدمها . وللشافعي فيه قوالن: قال يف الشرح. لتغري امسه وصفته

  .انتهى. املفلس
. له الرجوع للخرب: عنهو. ذكره اخلرقي. كالسمن والكرب، فإن وجد ذلك منع الرجوع] وليم تزد زيادة متصلة[

إال أنه خيري الغرماء بني أن يعطوه السلعة أو مثنها الذي باعها به، فأما الزيادة املنفصلة والنقص . وهو مذهب مالك
بغري خالف بني أصحابنا، ألنه ميكن الرجوع يف العني دون زيادهتا، والزيادة : قال يف املغين. هبزال، فال متنع الرجوع

وهذا يدل على أن النماء والغلة " اخلراج بالضمان: "نص عليه يف رواية حنبل، حلديث. املذهبللمفلس ىف ظاهر 
  .للمشتري لكون الضمان عليه

فإن اشترى زيتاً وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع، ألنه مل جيد عني ماله، وإمنا يأخذ عوضه ] ومل ختتلط بغري متميز[
  .كالثمن

  .عن ملكه ببيع أوغريه مل يرجع ألنه مل جيدها عنده فإن خرجت] ومل يتعلق هبا حق للغري[

  .ملا تقدم] فمىت وجد شئ من ذلك امتنع الرجوع[
يلزم احلاكم قسم ماله الذى من جنس الدين، وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر : الثالث[

ك هو جل املقصود باحلجر الذي طلبه ألن فيه تسوية بينهم، ملا ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر، وألن ذل] ديوهنم
  .ويستحب إحضار املفلس والغرماء ألنه أطيب لقلوهبم وأبعد من التهمة. الغرماء أو بعضهم

ألنه لو كان حاضراً ] وال يلزمهم بيان أن ال غرمي سواهم، مث إن ظهر رب دين حال رجع على كل غرمي بقسطه[
رواية واحدة، ألن التأجيل حق له، فلم : قال القاضي. حيل بالفلس وأما الدين املؤجل فال. قامسهم، فكذا إذا ظهر

يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها خيتص أصحاب الديون احلالة مباله دونه، ألنه ال يستحق اسًتيفاء حقه قبل أجله، 
أنه حيل بفلسه،  :فيه رواية أخرى: وقال أبو اخلطاب. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم ملساواته إياهم يف استيفائه

  .ألن الفلس معىن يوجب تعلق الدين مباله، فأسقط األجل كاملوت
تباع : وبه قال إسحاق، وقال مالك. فال تباع داره اليت ال غىن له عنها] وجيب أن يترك له ما حيتاجه من مسكن[

  " .خذوا ما وجدمت: "اختاره ابن املنذر، لقوله صلى اهللا عليه وسلم. ويكترى له بدهلا
  .صاحل ملثله، ألن ذلك مما ال غىن له عنه، فلم يبع يف دينه ككتابه] خادم[
  .إن كان تاجراً] وما يتجر به[

  .يترك له قدر ما يقوم به معاشه: قال أمحد. إن كان حمترفاً] وآلة حرفة[
ن ماله إىل وينفق عليه باملعروف م: قال يف الشرح] وجيب له ولعياله أدىن نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة[

وممن أوجب اإلنفاق عليه وزوجته وأوالده، " ابدأ بنفسك مث مبن تعول: "أن يقسم، إال إن كان ذا كسب، لقوله
يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي، وهذا : قال أمحد. وجتب كسوهتم. مالك والشافعي، وال نعلم فيه خالفاً



  .انتهى. ال ميكنهم التصرف بأبداهنميف حق الشيخ الكبري، وذوي اهليئات الذين 
: وقوله صلى اهللا عليه وسلم ١} َوإِنْ كَانَ ذُو ُعسَْرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى َمْيَسرٍَة{: لقوله تعاىل] انقطاع الطلب عنه: الرابع[
  " .خذوا ما وجدمت وليس لكم إال ذلك"
لتعلق حق الغرماء بعني مال املفلس، وهل ] رهفمن أقرضه أو باعه شيئاً عاملاً حبجره، مل ميلك طلبه حىت ينفك حج[

ال فسخ له ألنه دخل على بصرية، : والثاين. له ذلك، للخرب: أحدمها. له الرجوع بعني ماله إذا وجده؟ على وجهني
  .أشبه من اشترى معيباً يعلم عيبه

  ـــــــ
  .٢٨٠/البقرة من اآلية ١

  فصل فيمن دفع ماله اىل صغري او جمنون
ألنه سلطه عليه برضاه علم باحلجر أو ال لتفريطه، ] ه إىل صغري أو جمنون أو سفيه فأتلفه، مل يضمنهومن دفع مال[

وأما ما أخذه بغري اختيار املالك، كالغصب واجلناية، فعليه ضمانة ألنه ال تفريط من املالك واإلتالف يستوي فيه 
  .األهل وغريه

  .لتعديه بقبضه] ومن أخذ من أحدهم ماالً ضمنه[
  .أي ويل احملجور عليه، ألنه هو الذي ميلك قبض ماله شرعاً وحفظه] حىت يأخذه وليه[
  .من احملجور عليه] ال إن أخذه[
  .أل نه حمسن] ليحفظه وتلف ومل يفرط[
  .فإنه اليضمنه ألن يف ذلك إعانة على رد احلق إىل مستحقه] كمن أخذ مغصوباً ليحفظه لربه[
  .قاله يف الشرح. بال حكم حاكم، بغري خالف] مث عقل ورشد، انفك احلجر عنه ومن بلغ رشداً، أو بلغ جمنوناً[
  .وقسنا عليه اجملنون ألنه يف معناه ١} فَإِنْ آَنسُْتْم ِمْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَُعوا إِلَيْهِْم أَمَْوالَُهْم{لقوله تعاىل ] ودفع إليه ماله[
أكثر علماء األمصار يرون : قال ابن املنذر. ولو صارا شيخنيقبل البلوغ والعقل والرشد، : أي] ال قبل ذلك حبال[

وإن فك . بلوغ النكاح، وإيناس الرشد: فالدفع بشرطني. احلجر على كل مضيع ملاله، صغرياً كان أو كبرياً لآلية
: ال عليعنه احلجر، فعاود السفه أعيد عليه احلجر ملا روى عروة بن الزبري، أن عبد اهللا بن جعفر ابتاع بيعاً، فق

: فأتى علي عثمان فقال. أنا شريكك يف بيعتك: آلتني عثمان، فألحجرن عليك، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبري، فقال
كيف أحجر على رجل شريكه : أنا شريكه، فقال عثمان: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه، فقال الزبري

  .انتهى. ه قصة يشتهر مثلها ومل تنكر فيكون إمجاعاًوهذ: قال يف الكايف. رواه الشافعي بنحوه! الزبري؟
  ـــــــ

  .٥/النساء من اآلية ١

َوإِذَا َبلَغَ {: قاله يف الشرح، لقوله تعاىل. ال نعلم فيه خالفاً. يقظة أو مناماً] إما باإلمناء: وبلوغ الذكر بثالثة أشياء[
عن الصيب حىت : رفع القلم عن ثالثة: "ل النيب صلى اهللا عليه وسلموقو ١} الْأَطْفَالُ مِْنكُُم الُْحلَُم فَلَْيْسَتأِْذُنوا

  .روامها أبو داود" ال يتم بعد احتالم: "احلديث، وحديث..." حيتلم
عرضت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، يوم أحد، وأنا ابن أربع : لقول ابن عمر] أو بتمام مخس عشرة سنة[



فلما مسعه عمر بن . خلندق، وأنا ابن مخس عشرة سنة فأجازين متفق عليهعشرة سنة فلم جيزين، وعرضت عليه يوم ا
  .أن ال يتعرضوا إال ملن بلغ مخس عشرة سنة: عبد العزيز كتب إىل عماله

ألن سعد بن معاذ ملا حكم يف بين قريظة بقتلهم وسيب ذراريهم أمر أن يكشف عن ] أو نبات شعر خشن حول قبله[
: وبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. ملقاتلة، ومن مل ينبت فهو من الذريةمؤتزرهم، فمن أنبت فهو من ا

  .متفق عليه" لقد حكمت حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة"
ال نعلم فيه خالفاً، لقوله صلى اهللا . واحليض بلوغ يف حق اجلارية: قال يف الشرح] وبلوغ األنثى بذلك وباحليض[

وكذلك احلمل حيصل به البلوغ يف حق اجلارية . حسنه الترمذي" الة حائض إال خبمارال يقبل اهللا ص: "عليه وسلم
  .انتهى. ألن الولد من مائهما

  يف قول أكثر أهل] إصالح املال وصونه عما ال فائدة فيه: والرشد[
  ـــــــ

  .٣٩/النور من اآلية ١

صالحاً يف أمواهلم وال يدفع إليه ماله حىت : قال ١} ْشداًفَإِنْ آَنسُْتْم ِمنُْهْم ُر{: العلم لقول ابن عباس يف قوله تعاىل
ال يدفع إىل اجلارية ماهلا حىت تتزوج وتلد، أو تقيم يف بيت الزوج : وعنه ١} ...َواْبَتلُوا الَْيَتاَمى{: خيترب، لقوله تعاىل
  .و تلدعهد إيل عمر أن ال أجيز جلارية عطية حىت حتول يف بيت زوجها حوالً أ: سنة، لقول شريح
  ـــــــ

  .٦/النساء من اآلية ١

  فصل والية اململوك
  .ألنه ماله، وألن العدالة ليست شرطاً لصحة تصرف اإلنسان يف ماله] ووالية اململوك ملالكه ولو فاسقاً[
ب الرشيد العدل ولو ظاهراً لكمال شفقته وألهنا والية، فقدم فيها األ] ووالية الصغري والبالغ بسفه أو جنون ألبيه[

  .كوالية النكاح
  .له أب] فإن مل يكن[
  .ألنه نائبه وقائم مقامه، أشبه وكيله يف احلياة] فوصيه[
  .ألن الوالية انقطعت من جهة األب فتعينت للحاكم كوالية النكاح، ألنه ويل من ال ويل له] مث احلاكم[
نقل ابن احلكم فيمن . كم عاجز كالعدميف حا: اختاره الشيخ تقي الدين، وقال] فإن عدم احلاكم فأمني يقوم مقامه[

أما حكامنا اليوم هؤالء فال أرى : عنده مال فطالبه به الورثة، فيخاف من أمره ترى أن خيرب احلاكم ويدفعه إليه قال
  .أن يتقدم إىل أحد منهم

  .ألن غري الرشيد حمجور عليه] وشرط يف الويل الرشد[

  . تعديل األب أو وصيه يف ثبوت واليتهمافال حيتاج احلاكم إىل] والعدالة ولو ظاهراً[
واملال حمل اخليانة، فال . لقصور شفقتهم عمن تقدم] واجلد واألم وسائر العصبات، ال والية هلم إال بالوصية[

  .يؤمنون عليه كاألجانب
َوال تَقَْربُوا {: لقوله تعاىل] وحيرم على ويل الصغري واجملنون والسفيه أن يتصرف ىف ماهلم إال مبا فيه حظ ومصلحة[



  .والسفيه واجملنون يف معناه ١} َمالَ الَْيتِيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهيَ أَْحَسُن
  .الصغري، واجملنون، والسفيه: أي] وتصرف الثالثة[
هنم وأل ٢اآلية} ...َوال ُتْؤتُوا السُّفََهاَء أَمَْوالَكُُم{: لقوله تعاىل] ببيع أوشراء أو عتق أو وقف أو إقرار غري صحيح[

  .حمجور عليهم حلظ أنفسهم
  .مبا يوجب احلد كالقذف والزىن: أي] لكن السفيه إن أقر حبد[
قال ابن . ألنه غري متهم يف نفسه، واحلجر إمنا تعلق يف ماله] أو بنسب أو طالق أو قصاص صح وأخذ به يف احلال[

لى نفسه جائز إذا كان بزىن أو سرقة أو أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار احملجور عليه ع: املنذر
  .قاله يف الشرح. شرب مخر أو قذف أو قتل، وأن احلدود تقام عليه، وإن طلق نفذ يف قول األكثر

ألنه حجر عليه حلظه، وألن قبول إقراره يبطل معىن احلجر، ألنه يداين ] وإن أقر مبال أخذ به بعد فك احلجر عنه[
  .الناس ويقر هلم
  ـــــــ

  .١٥٢/نعام من اآليةاأل ١
  .٤/النساء من اآلية ٢

  فصل للويل االكل مع احلاجة
: قالت عائشة ١} َوَمْن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمعُْروِف{: لقوله تعاىل] وللويل مع احلاجة أن يأكل من مال موليه[

وعن عمرو بن شعيب . املعروف أخرجاهنزلت يف وايل اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقرياً أكل منه ب
كل من : "إين فقري وليس يل شئ ويل يتيم، فقال: عن أبيه عن جده أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .رواه اخلمسة، إال الترمذي" مال يتيمك غري مسرف
  .ن يأخذ إال ما وجدا فيهألنه يستحق بالعمل واحلاجة مجيعاً، فلم جيز أ] األقل من أجرة مثله أو كفايته[
  .بغري خالف: قال يف القواعد، و اإلنصاف] ومع عدم احلاجة يأكل ما فرضه له احلاكم[
حلديث عائشة ] ولزوجة، ولكل متصرف يف بيت، أن يتصدق منه بال إذن صاحبه مبا ال يضر، كرغيف وحنوه[

رها مبا أنفقت، ولزوجها أجر ما كًسب، إذا أنفقت املرأة من طعام زوجها غري مفسدة، كان هلا أج: "مرفوعاً
ومل تذكر إذناً ألن العادة السماح وطيب . متفق عليه" وللخازن مثل ذلك، ال ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً

  .النفس به
  .من ذلك] إال أن مينعه[

  ـــــــ
  .٥/النساء من اآلية ١

ال حيل : "وقوله. احلديث..." حرام عليكمإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم : "حلديث] أو يكون خبيالً، فيحرم[
  " .مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس



  باب الوكالة
  

  باب الوكالة

فَاْبَعثُوا أََحدَكُْم بَِورِِقكُْم َهِذِه {: وقوله ١} وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها..{: وهي جائزة بالكتاب والسنة واإلمجاع، لقوله تعاىل
ووكل النيب، صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن أمية يف قبول : وحلديث عروة بن اجلعد وغريه اآلية ٢} ...إِلَى الَْمِديَنِة

  .نكاح أم حبيبة، وأبا رافع يف قبول نكاح ميمونة
بيع وهبة وإجارة ونكاح ألنه صلى اهللا عليه وسلم، ] وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابه كعقد[

  .ق هبما سائر العقودوكل يف الشراء والنكاح، وأحل
  .كاخللع واإلقامة] وفسخ[
  .ألنه جيوز التوكيل يف اإلنشاء، فجاز يف اإلزالة بطريق األوىل] وطالق[
  .وهو تالفيه بالرجعة أوىل: وهو إنشاء النكاح، فاألضعف: ألنه ميلك بالتوكيل األقوى] ورجعة[

  ـــــــ
  .٦١/التوبة من اآلية ١
  .١٩/الكهف من اآلية ٢

  .ألنه عقد على مال أشبه البيع] ة وتدبري وصلحوكتاب[
ألنه، صلى اهللا عليه وسلم، كان يبعث عماله لقبض الصدقات، وتفريقها ويشهد به ] وتفرقة صدقة، ونذر وكفارة[

  .حديث معاذ، وفيه فأخربهم أن اهللا افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد إىل فقرائهم
  .ملا تقدم] وفعل حج وعمرة[
لتعلقها ببدن من هي عليه، ألن املقصود ] ال فيما ال تدخله النيابة كصالة، وصوم، وحلف وطهارة من حدث[

  .فعلها ببدنه، وال حيصل ذلك من فعل غريه، لكن تدخل ركعتا الطواف تبعاً
  .كأنت وكيلي اآلن] وتصح الوكالة منجزة[
ل رمضان فافعل كذا، وإذا طلب أهلي منك شيئاً إذا قدم احلاج فبع هذا، وإذا دخ: نص عليه، كقوله] ومعلقة[

  .احلديث.." فإن قتل زيد فجعفر".. فادفعه هلم، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
واغد يا : "وتصح يف إثبات احلدود واستبقائها، لقوله صلى اهللا عليه وسلم. كأنت وكيلي شهراً، أو سنة] ومؤقتة[

وجتوز يف إثبات األموال . متفق عليه" فاعترفت، فأمر هبا فرمجتأنيس إىل امرأة هذا، فإن اعترفت فارمجها، 
واحلكومة فيها، حاضراً كان املوكل، أو غائباً، ملا روي أن علياً وكل عقيالً عند أيب بكر، وقال، ما قضي عليه فهو 

وإن  -مهالك : أي -إن للخصومة قحماً : علي، وما قضي له فلي، ووكل عبد اهللا بن جعفر عند عثمان، وقال
  وهذه قضايا يف مظنة الشهرة، ومل ينكر. الشيطان حيضرها، وإين أكره أن أحضرها نقله حرب

  .هو إمجاع الصحابة: قاله يف الكايف، وقال يف الشرح. فكان إمجاعاً
كبع عبدي فالناً، أوأعتقه، أوفوضت إليك أمره، . نص عليه. يدل على اإلذن] وتنعقد بكل ما دل عليها من قول[

  .لتك نائباً عين يف كذاأو جع



املوفق، : ودل كالم القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كالم الشيخ يعين: قال يف الفروع] أو فعل[
ويصح قبوهلا بكل قول، أو فعل دل عليه فوراً،  ١.انتهى. فيمن دفع ثوبه إىل قصار، أو خياط، وهو أظهر كالقبول

  .ليه الصالة والسالم، كان بفعلهم، وكان متراخياً عن توكيله إياهمومتراخياً، ألن قبول وكالئه، ع
  .فال يصح وكلت أحد هذين] وشرط تعيني الوكيل[
فلو باع عبد زيد على أنه فضويل، وبان أن زيداً كان وكله يف بيعه قبل البيع، صح اعتباراً مبا يف نفس ] ال علمه هبا[

  .األمر ال مبا يف ظن املكلف
ألنه يعرف ماله ] ماله كله، أو ما شاء منه، وباملطالبة حبقوقه، وباإلبراء منها كلها، أوما شاء منهاوتصح يف بيع [

  .قاله يف الكايف. ودينه، فيعرف ما يبيع ويقبض، فيقل الغرر
ذكر األزجي أنه اتفاق األصحاب، ألنه يدخل ] املفوضة: وكلتك يف كل قليل وكثري، وتسمى: وال يصح إن قال[

  .ئ من هبة ماله، وطالق نسائه، وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضررفيه كل ش
  ـــــــ

  .كانت األسطر الثالثة غري واضحة يف األصل وما ذكرناه نقل من الفروع وتصحيحه ١

  .١لداللة احلال على اإلذن فيه] وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه[
فإن فعل مل يصح، ألنه تغرير باملال، ألنه ال يؤمن انفساخ  إال بإذن موكله،] ال أن يعقد مع فقري، أو قاطع طريق[

  .العقد، وقد تلف ما بيد الفقري، أو تعذر حضور قاطع الطريق
  .إال بإذن موكله، فإن فعل مل يصح، ألن اإلطالق ينصرف إىل احللول] أو يبيع مؤجالً[
مول على العرف، والعرف كون الثمن من إال بإذن موكله، فإن فعل مل يصح، ألن اإلطالق حم] أو مبنفعة أو عرض[

  .النقدين
  .فإن فعل مل يصح، ألن عقد الوكالة مل يقتضه] أو بغري نقد البلد إال بإذن موكله[

  ـــــــ
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إال إن أذن له يف التوكيل، أو عجز بنفسه، : يف هامش األصل ما يلي ١

  .وهو منقول من زاد املستقنع. انتهى. كالذي يف غري بلده وحنوه

  فصل الوكالة والشركة عقود جائزة
ألن غايتها ] عقود جائزة من الطرفني: والوكالة، والشركة، واملضاربة، واملساقاة، واملزارعة، والوديعة، و اجلعالة[

  .بذل نفع، وكالمها جائز: من جهة املوكل وحنوه إذن، ومن جهة الوكيل وحنوه
  .هذه العقود، كفسخ اإلذن يف أكل طعامه: أي] فسخها لكل من املتعاقدين[
املطبق ألهنا تعتمد احلياة، والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها، لزوال ] وتبطل كلها مبوت أحدمها، وجنونه[

  .أهلية التصرف

  .كالتصرف املايل، فإن وكل يف حنو طالق، ورجعة مل تبطل بالسفه] وباحلجر لسفه حيث اعترب الرشد[
  .الفسق] وتبطل الوكالة بطروء فسق ملوكل، ووكيل فيما ينافيه[
  .وإثبات احلد، واستيفائه، خلروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف] كإجياب النكاح[



كأعيان ماله، النقطاع تصرفه فيها، خبالف ما لو وكل يف شراء يف ذمته، أو يف ] وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه[
  .ضمان أو اقتراض

  .املوكل، ألنه ممنوع من التصرف يف ماله مادام مرتداً: أي] تهوبرد[
  .السيد: أي] وبتدبريه[
  .لداللته على رجوع املوكل عن الوكالة يف العتق] أو كتابته قناً وكل يف عتقه[
ة ألنه دليل على رغبته فيها، واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة يف املطلق] وبوطئه زوجة وكل يف طالقها[

  .رجعياً، خبالف القبلة، واملباشرة دون الفرج
ومن صور داللة رجوع الوكيل ما . املوكل والوكيل، كما تقدم يف املوكل: أي] ومبا يدل على الرجوع من أحدمها[

  .إذا قبل الوكالة يف عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر يف شرائه منه
  .ه فرع، فيزول بزوال أصلهملا تقدم، وألن] وينعزل الوكيل مبوت موكله[

  .ألنه رفع عقد ال يفتقر إىل رضى صاحبه، فصح بغري علمه كالطالق] وبعزله له ولو مل يعلم[
فال يضمن إال إن تعدى، أو فرط كسائر األمانات، ويضمن ما تصرف فيه على ] ويكون ما بيده بعد العزل أمانة[

  .ذكره يف اإلنصاف. ال يضمن مطلقاً: نواختار الشيخ تقي الدي. أنه ينعزل قبل علمه: رواية

  فصل يف تصرف الوكيل
  .من مثن املثل] وإن باع الوكيل بأنقص عن مثن املثل أو عن ما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد[
نص عليه، ألن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغريه، وألن الضرر . البيع والشراء] أو بأكثر مما قدره له صح[

  .يزول بالتضمني
قال يف . لتفريطه بترك االحتياط، وطلب األحظ ملوكله] وضمن يف البيع كل النقص، ويف الشراء كل الزائد[

  .انتهى. وال عربة مبا ال يتغابن الناس به، كدرهم يف عشرة، ألنه ال ميكن التحرز منه: الكايف
سواء قدر له الثمن أم مل يقدره، ألنه قد . بغري خالف علمناه: قال يف املغين. البيع] وبعه لزيد، فباعه لغريه مل يصح[

  .يقصد نفعه دون غريه، أو نفع املبيع بإيصاله إليه
  .ألنه إمنا فعل ما أمر به، ومل يتعد ومل يفرط] ومن أمر بدفع شئ إىل معني ليصنعه، فدفع ونسيه، مل يضمن[
  .ادفعه إىل من يصنعه: بأن قال] وإن أطلق املالك[

  .ألنه مفرط] ه ضمنفدفعه إىل من ال يعرف[
جبعل، وبغري جعل، ألنه نائب املالك ىف اليد، والتصرف، فاهلالك ] والوكيل أمني ال يضمن ما تلف بيده بال تفريط[

  .يف يده كاهلالك يف يد املالك، كالوديعة
ة البينة عليه، ألن األصل براءة ذمته وال يكلف بينةً، ألنه مما تتعذر إقام] ويصدق بيمينه يف التلف، وأنه مل يفرط[

ولئال ميتنع الناس من الدخول يف األمانات مع احلاجة إليها، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر، كحريق عام وهنب 
  .-موكله: أي -إنه  ١:جيش كلف إقامة البينة عليه، مث يقبل قوله فيه، ويقبل قول وكيل

رب والوكيل يف معناه، ألنه أمني يف التصرف، فكان نص عليه يف املضا] أذن له يف البيع مؤجالً، أو بغري نقد البلد[
  .القول قوله يف صفته



  .جبعل وبغري جعل مل يقبل قوله، ألهنم مل يأمتنوه: أي] وإن ادعى الرد لورثة املوكل مطلقاً[
  .ادعى الرد للموكل: أي] أوله[
ويقبل قوله يف الرد إىل املوكل إن كان . قوله يف الرد، ألن يف قبضه نفعاً لنفسه أشبه املستعري] وكان جبعل مل يقبل[

متطوعاً، ألنه قبض املال لنفع مالكه كاملودع، وتقدم يف الرهن قاعدة ذلك، وجيوز التوكيل جبعل، ألنه تصرف لغريه 
. بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح البيع، وله الزيادة: ال يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه، كرد اآلبق، وإن قال

  وهو قول. هل هذا إال كاملضاربة ؟: قالنص عليه، ف
  ـــــــ

  .هو من املنت" إنه"قوله  ١

  .وال يعرف له خمالف: إسحاق، وغريه ألن ابن عباس كان ال يرى بذلك بأساً قال يف الشرح
ألنه اليربأ به جلواز إنكار رب ] ومن عليه حق، فادعى إنسان أنه وكيل ربه يف قبضه، فصدقه مل يلزمه دفعه إليه[

  .احلق، وإن كذبه مل يستحلف، لعدم الفائدة، إذ ال يقضى عليه بالنكول
  .موت رب احلق: أي] وإن ادعى موته[
  .احلق ملدعي إرثه مع تصديقه له، إلقراره له باحلق، وأنه يربأ بالدفع له، أشبه املورث: أي] وأنه وارثه لزمه دفعه[
وت رب احلق، ألن من لزمه الدفع مع اإلقرار، لزمه اليمني مع أو ال يعلم م] وإن كذبه حلف أنه ال يعلم أنه وارثه[

  .اإلنكار
  .إليه] ومل يدفعه[

  كتاب الشركة
  
  

  كتاب الشركة

َوإِنَّ كَثِرياً ِمَن الُْخلَطَاِء لََيبِْغي بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا {: ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع، لقوله تعاىل
يقول اهللا "وقوله صلى اهللا عليه وسلم  ٢} فَُهْم ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث{: وقوله ١} وا الصَّاِلَحاِت َوقَِليلٌ َما ُهْمَوَعِملُ
. رواه أبو داود" أنا ثالث الشريكني، ما مل خين أحدمها صاحبه، فإذا خان أحدمها صاحبه خرجت من بينهما: تعاىل

  .احلديث، رواه البخاري.. اشترينا فضة بنقد، ونسيئةكنت أنا والرباء شريكني، ف: وقال زيد
  .ألن مبناها على الوكالة، واألمانة] وهي مخسة أنواع كلها جائزة ممن جيوز تصرفه[
أن يشترك اثنان فأكثر يف مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما حبسب ما يتفقان : شركة العنان، وهي: أحدها[

  .ابن املنذر ذكره. وهي جائزة باإلمجاع] عليه
ألهنا قيم املتلفات، وأمثان ] الذهب، والفضة: أن يكون رأس املال من النقدين املضروبني -١: وشروطها أربعة[

  .البياعات
  ـــــــ

  .٢٤/ص من اآلية ١



  .تنبيه يف كثري من املواطن مل يتم املؤلف اآليات لذلك وضعنا ما حيتاجه االستشهاد من اآلية
  .١١/النساء من اآلية ٢

 -وال تصح بالعروض . كذهب وفضة، أو كان متفاوتاً، بأن أحضر أحدمها مائة واآلخر مائتني] ولو مل يتفق اجلنس[
وجيعل قيمتها وقت العقد رأس املال، والنقرة قبل ضرهبا، واملغشوشة كثرياً، والفلوس النافقة  -تصح : وعنه

  .كالعروض
  .فة، ألنه ال بد من الرجوع برأس املال، وال ميكن مع جهلهقدراً وص] أن يكون كل من املالني معلوماً - ٢[
  .فال تعقد على ما يف الذمة، واشتراط إحضارمها لتقرير العمل، وحتقيق الشركة كاملضاربة] حضور املالني - ٣[
ألهنا عقد على التصرف كالوكالة، وهلذا صحت على جنسني، وألن املقصود الربح، وهو ال ] وال يشترط خلطهما[
  .وقف على اخللطيت
  .لداللة لفظ الشركة عليه] وال اإلذن يف التصرف[
أن يشرطا لكل واحد منهما جزءاً معلوماً من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو  - ٤[

جيعل له وبه قال أبو حنيفة، ألن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضالن فيه لقوة أحدمها وحذقه، فجاز أن ] أكثر
  .حظ من الربح كاملضارب

يف شركة عنان ووجوه، ألن الربح استحق ] فالربح على قدر املالني. فمىت فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت[
  .باملالني، فكان على قدرمها

  .لفساد الشركة] ال على ما شرطا[
تغى به الفضل يف ثاين لعمله يف نصيب شريكه بعقد يب] لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله[

  احلال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كاملضاربة، فإذا كان عمل أحدمها مثالً يساوي عشرة

  .دراهم، واآلخر مخسة، تقاصا بدرمهني ونصف، ورجع ذو العشرة بدرمهني ونصف
والوكالة  وكل عقد ال ضمان يف صحيحه ال ضمان يف فاسده، إال بالتعدي والتفريط، كالشركة واملضاربة[

والصدقة واهلدية، وكل عقد الزم، جيب الضمان يف صحيحه، جيب يف فاسده، كبيع ] والوديعة والرهن واهلبة
أن العقد الصحيح إذا مل يكن موجباً للضمان، فالفاسد من جنسه كذلك، وإن : ومعىن ذلك. وإجارة ونكاح وقرض

  .كان موجباً له مع الصحة، فكذلك مع الفساد
ألن هذا ] ريكني أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي، ويطالب وخياصم، ويفعل كل ما فيه حظ للشركةولكل من الش[

عادة التجار وقد أذن له يف التجارة، فينفذ تصرف كل منهما حبكم امللك يف نصيبه، وحبكم الوكالة يف نصيب 
  .شريكه

  فصل يف املضاربة
عليه وهي جائزة ] ر فيه، ويكون الربح بينهما حبسب ما يتفقانأن يدفع ماله إىل إنسان ليتج: املضاربة، وهي: الثاين[

ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود . حكاه يف الكايف، و الشرح، وذكره ابن املنذر. باإلمجاع
  .وحكيم بن حزام، رضي اهللا عنهم، يف قصص مشتهرة، وال خمالف هلم، فيكون إمجاعاً

  .كما تقدم يف شركة العنان] ون رأس املال من النقدين املضروبنيأن يك - ١: وشروطها ثالثة ١[



  .ضارب مبا يف أحد هذين الكيسني للجهالة، كالبيع: فال تصح إن قال] أن يكون معيناً - ٢[
فال تصح بصربة دراهم أو دنانري، إذ البد من الرجوع إىل رأس املال عند الفسخ، ليعلم الربح، وال ميكن ] معلوماً[

  .اجلهلذلك مع 
  .فتصح، وإن كان بيد ربه، ألن مورد العقد العمل] وال يعترب قبضه باجمللس[
أمجع كل من حنفظ عنه أنه ال : وقال ابن املنذر. فتكفي مباشرته للعمل، ويكون قبوالً هلا كالوكالة] وال القبول[

نص . ه وآخر، والربح بينهما صحوإن أخرج ماالً ليعمل في. انتهى. جيوز أن جيعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة
  .عليه

مشاعاً، كنصفه أو ربعه أو مثنه أو ثلثه أو سدسه ألن النيب صلى ] أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح - ٣[
فإن شرطا ألحدمها يف الشركة واملضاربة . اهللا عليه وسلم، عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها واملضاربة يف معناها

أمجع كل من حنفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل : قال ابن املنذر. أو ربح أحد الثوبني مل يصحدراهم معلومة، 
  .أحدمها، أو كالمها لنفسه دراهم معلومة

كاإلجارة الفاسدة، ألنه بذل منافعه بعوض مل . نص عليه] فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله[
  .ن رب املاليسلم له، والتصرف صحيح، ألنه بإذ

  فعلى املالك، ألن كل عقد ال ضمان يف صحيحه، ال ضمان يف فاسده] وما حصل من خسارة[

وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ألن حكيم بن حزام كان . ألنه مناء ماله] أو ربح فللمالك[
د رطبة، وال حتمله يف حبر، وال أن ال جتعل مايل يف كب: يشترط على الرجل إذا أعطاه ماالً مقارضة، يضرب له به

  .تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مايل رواه الدارقطين
لقرابة أو تعليق أو إقرار حبريته إال بإذنه، ألن عليه فيه ضرراً، ] وليس للعامل شراء من يعتق على رب املال[

  .واملقصود من املضاربة الربح، وهو منتف هنا
  :ح الشراء، ألنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغريه، وص] فإن فعل[
  .على رب املال، لتعلق حقوق العقد به، ووالؤه له] عتق[
  العامل] وضمن[
  .الذي اشتراه به لتفريط] مثنه[
إن مل يعلم مل يضمن، ألنه : ألن اإلتالف املوجب للضمان يستوي فيه العلم واجلهل، وقال أبو بكر] ولو مل يعلم[

  .معذور، كما لو اشترى معيباً مل يعلم عيبه
  .ألنه دخل على العمل جبزء مسمى فال يستحق غريه كاملساقي] وال نفقة للعامل[
أو عادة، فإذا شرط نفقته فله ذلك، لقوله : كالوكيل، وقال الشيخ تقي الدين و ابن القيم. نص عليه] إال بشرط[

  .ويستحب تقديرها ألنه أبعد من الغرر "املؤمنون على شروطهم: "صلى اهللا عليه وسلم

  .جاز ألن هلا عرفاً تنصرف إليه] فإن شرطت مطلقة[
قال اإلمام . ألن إطالقها يقتضي مجيع ما هو من ضروراته املعتادة] واختلفا فله نفقة مثله عرفاً من طعام وكسوة[

  .ينفق على ما كان ينفق غري متعد للنفقة وال مضر باملال: أمحد
كما يف املساقاة . رواية واحدة: قال أبو اخلطاب] عامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كاملالكوميلك ال[



واملزارعة، ألن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن ميلكه حبكم 
، إال أنه صرف الذهب بورق فارتفع الشرط، وألنه ميلك املطالبة بقسمته فملكه كاملشترك، ولو مل يعمل املضارب

  .نص عليه. الصرف استحقه
  .الربح: أي] ال األخذ منه[
قاله يف الشرح، ألن نصيبه مشاع فال يقاسم نفسه، وألن ملكه له غري . ال نعلم فيه خالفاً. رب املال] إال بإذن[

  .مستقر ألنه وقاية لرأس املال
  .مال املضاربة على صفته اليت هو عليها: أي] وحيث فسخت واملال عرض فرضي ربه بأخذه[
من الربح الذي ظهر بتقوميه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح، ألنه أسقط عن ] قومه، ودفع للعامل حصته[

  .العامل البيع فال جيرب على بيع ماله بال حظ للعامل فيه
  .رب املال بعد فسخها بأخذ العرض] وإن مل يرض[

  .كما أخذه على صفته ١ألن عليه رد املال ناضاً] مثنه فعلى العامل بيعه وقبض[
  .ألنه يتصرف يف املال بإذن ربه، وال خيتص بنفعه أشبه الوكيل] والعامل أمني[
  .ألنه منكر للزائد، واألصل عدمه] يصدق بيمينه يف قدر رأس املال[
  .مينهإن مل تكن بينة ألن ذلك مقتضى تأ] ويف الربح وعدمه، ويف اهلالك واخلسران[
مث ادعى تلفاً أوخسارة بعد الربح قبل قوله ألنه أمني، وال يقبل قوله إن ادعى غلطاً أو كذباً ] حىت ولو أقر بالربح[

  .أو نسياناً، ألنه مقر حبق آلدمي، فلم يقبل رجوعه كاملقر بدين
فإن أقاما بينتني، . الزائد نص عليه، ألنه ينكر. بعد ربح مال املضاربة] ويقبل قول املالك يف قدر ما شرط للعامل[

  .قدمت بينة العامل
  ـــــــ

اسم الدراهم والدنانري عند أهل احلجاز الناض والنض، : قال األصمعي. ما حتول ورقاً أو عيناً: الناضر من املتاع ١
من ناض كان يأخذ الزكاة : وإمنا يسمونه ناضاً إذا حتول عيناً بعد ما كان متاعاً، ويف حديث عمر رضي اهللا عنه

  .هو ما كان ذهباً أو فضة عيناً أو ورقاً. املال

  فصل يف شركة الوجوه
جباههما وثقة ] أن يشترك اثنان ال مال هلما يف ربح ما يشتريان من الناس يف ذممهما: شركة الوجوه وهي: الثالث[

  اليف رجلني اشتريا بغري رؤوس أمو: قال أمحد. التجار هبما من غري أن يكون هلما رأس مال

ما اشتريت من شئ فهو : وبه قال الثوري و ابن املنذر، وسواء عني أحدمها لصاحبه ما يشتريه، أو قال. فهو جائز
  .نص عليه. بيننا

وألن أحدمها قد يكون " املؤمنون عند شروطهم"من تساو وتفاضل، حلديث ] ويكون امللك والربح كما شرطا[
  .فكان على ما شرطا كشركة العنانأوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من اآلخر، 

فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما ] واخلسارة على قدر امللك[
ومبناها على . كذلك أو ال، ألن الوضيعة نقص رأس املال، وهو خمتص مبالكه، فيوزع بينهم على قدر احلصص



  .كمها فيما جيوز لكل منهما، أو مينع منه كشركة العنانالوكالة والكفالة، وح
كاالحتشاش، واالحتطاب، : أن يشتركا فيما يتملكان بأبداهنما من املباح: وهي. شركة األبدان: الرابع[

نص عليه، لقول ابن مسعود . واملعدن، والتلصص على دار احلرب، وسلب من يقتالنه هبا، فهذا جائز] واالصطياد
وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشئ، وجاء سعد بأسريين رواه أبو داود واأل ثرم، واحتج اشتركت أنا 
أشرك بينهم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وكان ذلك يف غزوة بدر، وكانت غنائمها ملن أخذها قبل : به أمحد، وقال

وإمنا جعلها اهللا لنبيه " من أخذ شيئاً فهو له" :أن يشرك اهللا بينهم، وهلذا نقل أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .١} َيْسأَلوَنَك َعنِ الْأَْنفَالِ{: بعد أن غنموا واختلفوا فيها، فأنزل اهللا تعاىل

  فإن عمل أحدمها] أو يشتركا فيما يتقبالن يف ذممهما من العمل[
  ـــــــ

  .١/األنفال من اآلية ١

واحلاصل من . هذا مبنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود: ل أمحدقا. دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا
مباح متلكاه، أو أحدمها، أو من أجرة عمل تقباله، أو أحدمها كما شرطا من تساو أو تفاضل، ألن الربح مستحق 

  .بالعمل وجيوز تفاضلهما فيه
ومضاربة وتوكيالً ومسافرة باملال أن يفوض كل إىل صاحبه شراًء وبيعاً يف الذمة : وهي. شركة املفاوضة: اخلامس[

وهي جائزة ألهنا ال خترج عن أضرب الشركة اليت تقدمت، فإن أدخال فيها كسباً نادراً، كوجدان لقطة، ] وارهتاناً
أو ركاز، أو ما حيصل هلما من مرياث، أو ما يلزم أحدمها من ضمان غصب، أو أرش جناية، أو ضمان عارية، أو 

دة، ألنه عقد مل يرد الشرع مبثله، وملا فيه من كثرة الغرر، ألنه قد يلزم فيه ما ال يقدر لزوم مهر بوطء، فهي فاس
  .الشريك عليه، وألنه يدخل فيه اكتساب غري معتاد، وحصول ذلك وهم ال يتعلق به حكم

، فجاز بالعمل عليها ١نص عليه، ألهنا عني تنمى. معلوماً] ويصح دفع دابة أوعبد ملن يعمل به جبزء من أجرته[
أرجو أن : ونقل عنه أبو داود فيمن يعطي فرسه على نصف الغنيمة. العقد عليها ببعض منائها، كالشجر يف املساقاة

  .ال يكون به بأس، وبه قال األوزاعي
قال أمحد : قال يف الشرح] ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال جبزء مشاع منه[

. أكرهه ألنه ال يعرفه: يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درمهني، قال: فع بالثلث أو الربع، قيلال بأس بالثوب يد
  وإذا مل يكن معه شئ نراه جائزاً، ألن النيب،

  ـــــــ
  .ينمو منواً: ورمبا قالوا: قال يف اللسان. زاد وكثر: منى ينمي ١

عارضه حديث الدارقطين أنه صلى اهللا عليه وسلم، هنى وال ي. انتهى. صلى اهللا عليه وسلم، أعطى خيرب على الشطر
  .عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان حلمله على قفيز من املطحون، فال يدرى الباقي بعده، فتكون املنفعة جمهولة

بع عبدي والثمن بيننا، : كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، خبالف ما لو قال] وبيع متاع جبزء من رحبه[
  .والثمن أو األجرة لربه، وآلخر أجرة مثله. ره واألجرة بيننا، فإنه ال يصحآج: أو
قال البخاري يف صحيحه، وقال . معلوماً] ويصح دفع دابة أو حنل أو حنومها ملن يقوم هبما مدة معلومة جبزء منهما[

  .ال بأس أن تكون املاشية على الثلث أو الربع إىل أجل مسمى: معمر



  .للدافع واملدفوع إليه على حسب ملكيهما، ألنه مناؤه: أي ]والنماء ملك هلما[
  .فال يصح حلصول منائه بغري عمل] ال إن كان جبزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل[
  .اختاره الشيخ تقي الدين. يصح: وعنه. ألنه بذل منافعه بعوض مل يسلم له] وللعامل أجرة مثله[

  باب املساقاة
  

  باب املساقاة

للمالك والعامل برؤية أو  ١] دفع شجر ملن يقوم مبصاحله جبزء من مثره، بشرط كون الشجر معلوماً: هيو[
وصف، فلو ساقاه على بستان غري معني وال موصوف، أوعلى أحد هذين احلائطني مل يصح، ألهنا معاوضة خيتلف 

  .الغرض فيها باختالف األعيان، فلم جتز على غري معلوم كالبيع
عامل النىب صلى اهللا عليه وسلم، أهل خيرب بشطر ما : من خنل وغريه، حلديث ابن عمر] له مثر يؤكل وأن يكون[

  .وهذا عام يف كل مثر. خيرج منها من مثر أو زرع متفق عليه
كاملضاربة، فلو شرطا يف املساقاة الكل ألحدمها، أوآصعاً معلومة، ] وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من مثره[

هذا قول اخللفاء . جتوز املساقاة يف كل شجر له مثر مأكول ببعض مثرته: قال يف الشرح. شجرة معينة مل تصح أو مثرة
ال نعلم فيه خمالفاً، ألن احلاجة تدعو إىل املعاملة فيه، كدعائها . وتصح على البعل كالسقي: وقال أيضاً. الراشدين

أن رسول اهللا : نا خنابر أربعني سنة حىت حدثنا رافع بن خديجك: وأما حديث ابن عمر. انتهى. إىل املعاملة يف غريه
  صلى اهللا

  ـــــــ
  :يف هامش األصل ما يلي ١

  .انتهى. عقد الزم، ونعليه العمل دفعاً للضرر: هي عقد جائز من الطرفني، قياساً على املضاربة، قيل

ال جيوز : قال يف الشرح قلنا. ها رافععليه وسلم، هنى عن املخابرة فمحمول على رجوعه عن معامالت فاسدة، فسر
محل حديث رافع، وال حديث ابن عمر على ذلك، ألنه صلى اهللا عليه وسلم، مل يزل يعامل أهل خيرب، واخللفاء 

كنا نكري : فروى البخاري فيه. على ذلك بعده، مث من بعدهم، ولو صح خرب رافع حلمل على ما يوافق السنة
يروى عن رافع يف هذا : قال أمحد. غري هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب جداًوفسر ب. األرض بالناحية منها

كأنه يريد أن اختالف الروايات عنه توهن حديثه، وأنكره زيد بن ثابت وغريه عليه، ومل يقبلوا حديثه، . ضروب
  .باختصار. انتهى. ومحلوه على أنه غلط يف روايته

وجتوز املزارعة جبزء معلوم للعامل يف : قال يف الشرح] يقوم مبصاحلهدفع األرض واحلب ملن يزرعه و: واملزارعة[
  .قول أكثر أهل العلم

وعلمه برؤية أو صفة ال خيتلف معها كشجر يف مساقاة، ] بشرط كون البذر معلوماً جنسه وقدره ولو مل يوكل[
  .مازرعتها من شئ فلي نصفه صح، حلديث خيرب: وإن قال

ال يشترط : وعنه. ه، واختاره عامة األصحاب، قياساً على املساقاة واملضاربةنص علي] وكونه من رب األرض[
فيجوز أن خيرجه العامل يف قول عمر، وابن مسعود، وغريمها، ونص عليه يف رواية مهنا، وصححه يف املغين، و 



نصاف وعليه قال يف اإل. الشرح، واختاره أبو حممد اجلوزي، والشيخ تقي الدين، و ابن القيم، وصاحب الفائق
عمل الناس، ألن األصل املعول عليه يف املزارعة قصة خيرب، ومل يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن البذر على 

  املسلمني، ويف بعض

دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خنل خيرب : قال ابن عمر. ألفاظ احلديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم
أنه كان يعامل الناس على إن جاء : وعن عمر رضي اهللا عنه. لوها من أمواهلم رواه مسلموأرضها إليهم على أن يعم

  .عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا علقه البخاري
وال جيوز أن جيعل له فضل دراهم زائداً على : ملا تقدم، قال يف الشرح] وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه[

وكذا لو شرط ألحدمها زرع ناحية معينة، أو ما على اجلداول منفرداً، أو مع : من الثمرة، بغري خالف، وقال ماله
  .انتهى. نصيبه، فهو فاسد إمجاعاً، لصحة اخلرب بالنهي عنه

قياساً على املضاربة، ألنه عقد على العمل يف مال ] ويصح كون االًرض والبذر والبقر من واحد، والعمل من آخر[
ببعض منائه فأشبه املضاربة، وكاملزارعة على املزرع املوجود الذي ينمى بالعمل فيصح، ألنه إذا جاز يف املعدوم مع 

وجتوز إجارة األرض بالذهب، والفضة، والعروض غري : قال يف الشرح. كثرة الغرر، فعلى املوجود مع قلته أوىل
أما بشئ معلوم مضمون فال : ذهب والفضة فال بأس وملسلمأما بال: املطعوم، يف قول عامة أهل العلم، لقول رافع

إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا األرض البيضاء من السنة إىل السنة رواه : وقال ابن عباس. بأس انتهى
  .البخاري تعليقاً

  :]وأما إجارهتا بطعام فثالثة أقسام[
  كثر،فأجازه األ. إجارهتا بطعام معلوم غري اخلارج منها: أحدها

  .ال يكريها بطعام مسمى رواه أبو داود: رمبا هتيبته، ملا يف حديث رافع: ومنع منه مالك، وعن أمحد
  .ففيه روايتان. بطعام معلوم من جنس ما خيرج منها: الثاين
له واملساقاة واملزارعة عقد جائز لقو. قاله يف الشرح. فاملنصوص جوازه. إجارهتا جبزء مشاع مما خيرج منها: الثالث

قال . فلو كانت الزمة لقدر مدهتا، وقيل عقد الزم. رواه مسلم" نقركم على ذلك ما شئنا: "صلى اهللا عليه وسلم
: اختاره الشيخ تقي الدين، حلديث. أل نه عقد معاوضة، فكان الزماً. انتهى. وهو قول أكثر الفقهاء: يف الشرح

  .ا كاإلجارةفعلى هذا يفتقر إىل تقدير مدهت" املؤمنون على شروطهم"
  .ألنه مناء ملكه] فإن فقد شرط فاملساقاة واملزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه[
  .ألن بذل منافعه بعوض مل يسلم له] وللعامل أجرة مثله[
  .إلسقاط حقه برضاه، كعامل املضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح] وال شئ له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة[
كما يلزم املضارب بيع العروض ] ا فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل متام العملوإن فسخ بعد ظهوره[

  .إذا فسخت املضاربة بعد ظهورالربح
والزرع من السقي باملاء وإصالح طرقه، واحلرث وآلته وبقره، وقطع الشوك ] مما فيه منو أو صالح للثمرة[

  .ميس، وإصالح موضعه، وحنو ذلكواحلشيش املضر واليابس من الشجرة، واحلفظ والتش



  .وعلى رب املال ما فيه حفظ األصل، كسد احليطان، وإنشاء األهنار، وحفر بئر املاء وحنوه
نص عليه، ألنه إمنا يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء املعاملة، أشبه نقله إىل ] عليهما بقدر حصتهما ١واجلذاذ[

لعامل، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم دفع خيرب إىل يهود على أن احلصاد واللقاط واجلذاذ على ا: وعنه. املنزل
  .قاله يف الكايف. يعملوها من أمواهلم وهذا من العمل مما ال تستغين عنه الثمرة، أشبه التشميس

  .فما عرف أخذه من رب املال فعليه، ومن العامل فعليه:] ويتبعان العرف يف الكلف السلطانية[
وما طلب من قرية من وظائف سلطانية وحنوها، : قال الشيخ تقي الدين. يعمل به: أي] ما مل يكن شرط فيتبع[

وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما مل يشترطه على مستأجر، وإن . فعلى قدراألموال
  .انتهى. وضع مطلقاً رجع إىل العادة

  ـــــــ
  .القطع: جيمه مثلثة، وهو: اجلذاذ ١

  اإلجارةباب 
  

  باب اإلجارة

وقال  ١} فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَرهُنَّ{: جائزة بالكتاب والسنة واإلمجاع، قال اهللا تعاىل. بيع املنافع: وهي
قَالَ لَْو ِشئْتَ {: وقال تعاىل ٢يةاآل} قَالَْت إِْحَداُهَما َيا أََبِت اْستَأْجِْرُه إِنَّ َخْيَر َمنِ اْسَتأَْجْرَت الْقَوِيُّ الْأَمُِني{: تعاىل

أن موسى عليه السالم، آجر نفسه مثاين حجج أو عشراً على عفة : "والبن ماجه مرفوعاً ٣} لَتََّخذَْت َعلَْيِه أَْجراً
: وفيه ٤أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، استأجر رجالً من بين الديل هادياً خريتاً: ويف الصحيح" فرجه، وطعام بطنه

رجل أعطى يب مث غدر، ورجل باع حراً فأكل مثنه، ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه : ثة أنا خصمهم يوم القيامةثال"
اتفق على إجارهتا كل من حنفظ قوله من علماء األمة، واحلاجة داعية إليها، ألن : وقال ابن املنذر" ومل يؤته أجرته

  .رى وما يف معنامهاوتنعقد بلفظ اإلجارة والك. أكثر املنافع بالصنائع
ألهنا املعقود عليها، فاشترط العلم هبا كالبيع، مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه، ] معرفة املنفعة: شروطها ثالثة[

  وسكىن دار
  ـــــــ

  .٦/الطالق من اآلية ١
  .٢٧/القصص من اآلية ٢
  .٧٧/الكهف من اآلية ٣
  .طرقها اخلفية ومضايقها: املاهر الذي يهتدي ألخرات املفاوز، وهي: اخلريت ٤

أجري املشاهرة يشهد األعياد : قال اإلمام أمحد. شهراً، وخدمة آدمي سنة، ألهنا معلومة بالعرف فال حتتاج لضبط
يصلي األجري : وقال ابن املبارك. قال ما مل يضر بصاحبه. يتطوع بالركعتني ؟: واجلمعة، وإن مل يشترط، قيل له
أمجع كل من حنفظ عنه أن : وقال ابن املنذر. قاله يف الشرح. ليس له منعه منهما: نذرركعتني من السنة، وقال ابن امل
  .إجارة املنازل والدواب جائزة



وعن أيب . وألنه عوض يف عقد معاوضة، فاعترب علمه كالثمن. ال نعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح] معرفة األجرة[
  .رواه أمحد" له أجره هنى عن استئجار األجري حىت يبني: "سعيد مرفوعاً

فال جتوز على املنافع احملرمة، كالغناء، والزمر والنياحة، وال إجارة داره لتجعل كنيسة، أو بيت ] كون النفع مباحاً[
  .فلم جتز اإلجارة لفعله كإجارة األمة للزىن، وكون النفع. نار، أو يبيع فيها اخلمر وحنوه، ألنه حمرم

عقد اإلجارة على ما تذهب أجزاؤه باالنتفاع به، كاملطعوم واملشروب والشمع  فال جيوز] يستوىف دون األجزاء[
وال يصح إجارة ديك ليوقظه . ليشعله والصابون ليغسل به، ألن اإلجارة عقد على املنافع فال جتوز الستيفاء العني

  .نص عليه، ألنه غري مقدور عليه. للصالة
  .كالدور واحلوانيت والدواب] عينهفتصح إجارة كل ما أمكن اإلنتفاع به مع بقاء [
  .ألهنا منفعة مقصودة] إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة حملل معني[

هذا قول عامة أهل . إىل انقضاء مدة اإلجارة] أو قدرت باألمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العني[
  .١اآلية} ...نِي ثَمَانِيَ ِحَججٍَعلَى أَنْ تَأْجَُر...{: قاله يف الشرح، لقوله تعاىل. العلم

  ـــــــ
  .٢٦/القصص من اآلية ١

  يف اجارة العني واملنفعة: فصل

  :]واإلجارة ضربان[
الختالف األغراض باختالف ] فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. على عني: األول[

  .دى إىل التنازعفإن مل توصف أ. الصفات، وألن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر
  .ألن سريمها خيتلف] وغريه ٢وكيفية السري من مهالج[
. أو من العراب، ألن التفاوت بينهما يسري ٣كالفرس عربياً أو برذوناً، واجلمل خبتياً] ال الذكورة واألنوثة والنوع[

  .يفتقر إىل معرفته لتفاوهتما: وقال القاضي
  .املؤجرة كاملبيع، الختالف الغرض باختالف العني وصفاهتاالعني : أي] وإن كانت معينة اشترط معرفتها[
فال تصح إجارة اآلبق وال املغصوب من غري غاصبه، أو قادر على أخذه، وال جيوز إجارة ] والقدرة على تسليمها[

  .املسلم للذمي خلدمته
  ـــــــ

  .حسن سري الدابة يف سرعة: واهلملجة واهلمالج. اهلملجة، فارسي معرب ٢
  .اإلبل اخلراسانية: واحد البخايت، وهي: والبخيت: هو التركي من اخليل: ذونالرب ٣

نص عليه، لتضمنها حبس املسلم عند الكافر وإذالله، أشبه بيع املسلم للكافر، وإن كان يف عمل شئ جاز بغري 
إىل النيب صلى أنه آجر نفسه من يهودي، يستقي له كل دلو بتمرة، وجاء به : قاله يف الشرح، حلديث علي. خالف

  .اهللا عليه وسلم، فأكل منه رواه أمحد وابن ماجة مبعناه
  .فلو آجر ما ال ميلكه بغري إذن مالكه مل يصح كبيعه] وكون املؤجر ميلك نفعها[
  .خبالف كلب وخنزير وحنومها] وصحة بيعها[



  .لقنفتصح إجارته ملا تقدم، وألن منافعه مملوكة تضمن بالغصب، أشبهت منافع ا] سوى حر[
  .موقوف، ألن منافعه مملوكة للموقوف عليه: أي] ووقف[
  .ألن منافعها مملوكة لسيدها، فيصح أن يؤجرها، وإمنا حيرم بيعها] وأم ولد[
ألن اإلجارة عقد على املنفعة، وال ] واشتماهلا على النفع املقصود منها، فال تصح يف زمنة حلمل، وسبخة لزرع[

  .ميكن تسليمها من هذه العني
فيشترط ضبطها مبا ال خيتلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله . على منفعة يف الذمة: الثاين[

  .ومحل شئ يذكر جنسه وقدره، وأن احلمل حملل معني ملا تقدم] وعرضه ومسكه وآلته
وم، فإن استعمل يف بقيته ألنه قد يفرغ منه قبل انقضاء الي] كيخيطه يف يوم: وأن ال جيمع بني تقدير املدة والعمل[

  فقد زاد على املعقود عليه،

  .وإن مل يعمل فقد تركه يف بعض زمنه، فيكون غرراً ميكن التحرز منه
وكون العمل ال يشترط أن يكون فاعله مسلماً فال تصح اإلجارة ألذان، وإقامة، وتعليم قرآن، وفقه، وحديث، [

لقوله صلى اهللا عليه وسلم، لعثمان بن أيب ] وحيرم أخذ األجرة عليه ونيابة يف حج، وقضاء وال يقع إال قربة لفاعله،
: وعن أيب بن كعب قال. رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه" . واختذ مؤذناً ال يأخذ على أذانه أجراً: "العاص

ساً من إن أخذهتا أخذت قو: "علمت رجالً القرآن فأهدى يل قوساً فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
هذه الرغفان الذي : قال عبد اهللا بن شقيق. فرددهتا رواه ابن ماجه، وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة" . نار

أحق ما أخذمت : "يصح، وأجازه مالك، والشافعي، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: وعنه. يأخذها املعلمون من السحت
قال . جلعل عليه، فكذا األجرة، فإن أعطي من غري شرط جازفأباح أخذ ا. رواه البخاري" . عليه أجراً كتاب اهللا

وأما ما ال خيتص . أكره أجرة العلم إذا شرطه: وقال. ال يطلب، وال يشارط، فان أعطي شيئاً أخذه: اإلمام أمحد
عدى فأما ما ال يت. فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم اخلط، واحلساب، وبناء املساجد، فيجوز أخذ األجرة عليه

  .قاله يف الشرح. نفعه من العبادات احملضة، كالصيام، والصالة فال جيوز أخذ األجرة عليه بغري خالف
نص عليه، . على ذلك، ألهنا أوسع من اإلجارة، وهلذا جازت مع جهالة العمل، واملدة، وعلى رقية] وجتوز اجلعالة[

  فقدموا على رسول.. - :وفيه -يف رقية اللديغ على قطيع من الغنم : حلديث أيب سعيد

أصبتم اقتسموا واضربوا يل معكم : وما يدريكم أهنا رقية؟ مث قال: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكروا له ذلك فقال
وجيوز أخذ رزق من بيت املال، أو من . رواه اجلماعة إال النسائي. ، وضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم" سهماً

وتعليم قرآن وحديث، وفقه، ونيابة يف حج، وحتمل شهادة، وأدائها، وأذان  وقف على عمل يتعدى نفعه، كقضاء
وحنوها، ألهنا من املصاحل، وليس بعوض بل رزق لإلعانة على الطاعة، وال خيرجه ذلك عن كونه قربة، وال يقدح يف 

  .اإلخالص، وإال ملا استحقت الغنائم وسلب القاتل

  للمستأجر استيفاء التفع: فصل

  ر استيفاء النفعفصل للمستأج
  .ألن املنفعة ملكه، فجاز أن يستوفيها بنفسه، وبنائبه] وملن يقوم مقامه: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه[
  .النائب: أي] لكن بشرط كونه[



وال خيالف ضرره ضرره، ألنه ال ميلك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أوىل، . ال أكثر ضرراً منه] مثله يف الضرر أو دونه[
  .يأخذ فوق حقه، أو غري حقه ألنه

ألن عليه التمكني من ] وعلى املؤجر كل ما جرت به العادة من آلة املركوب، والقود، والسوق، والشيل، واحلط[
  .فإن كانت اإلجارة على تسليم الظهر مل يكن عليه شئ من ذلك. ،.اإلنتفاع، وال حيصل إال بذلك

ألنه ال يتمكن املستأجر ] ل، وتطيني السطح، وتنظيفه من الثلج وحنوهوترميم الدار بإصالح املنكسر، وإقامة املائ[
  .من النفع املعقود عليه إال بذلك

ال يلزم املؤجر، بل إن أراده املستأجر فمن ماله، ألن : أي] الكبري من األخبية: وعلى املستأجر احململ واملظلة وهي[
  .ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار

املكتري بأن تسلمها فارغة، كما : أي] عة، والكنيف، وكنس الدار من الزبل، وحنوه إن حصل بفعلهوتفريغ البالو[
ويصح كراء العقبة بأن يركب يف بعض الطريق، وميشي يف بعض مع العلم به إما . لو ألقى فيها جيفة أو تراباً

أن يكتري الرجالن ظهراً يعتقبان عليه،  وجيوز. بالفراسخ، أو بالزمان، ألنه جيوز العقد على مجيعه، فجاز على بعضه
  .فإن اختلفا يف البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما يف امللك
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لدليل: كتاب  ا لسبيل يف شرح    منار ا
بن سامل: املؤلف  بن حممد  براهيم  إ ن،  بن ضويا  ا

  فصل األجارة عقد الزم
وبه قال مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، فليس ألحدمها فسخها بال موجب ألهنا عقد ] إلجارة عقد الزم
  .معاوضة كالبيع

تنفسخ مبوت مكتر : وعنه: قال يف الفروع. ود عليه كالبيعأو أحدمها مع سالمة املعق] ال تنفسخ مبوت املتعاقدين[
  .-املوفق : يعين -اختاره الشيخ. ال قائم مقامه

هذا هو املنصوص، وعليه األصحاب إال املوفق، وصححه يف اإلنصاف، ألن : قال الزركشي] وال بتلف احملمول[
  .املعقود عليه املنفعة فله أن حيمل ما مياثله

  .لوروده على ما ميلكه املؤجر من العني املسلوبة النفع زمن اإلجارة] ؤجرةوال بوقف العني امل[

ويصح بيع العني املؤجرة نص عليه، ألن اإلجارة عقد على املنافع، فال متنع ] والبانتقال امللك فيها بنحو هبة وبيع[
  .البيع، كبيع املزوجة

  .اء نص عليهمن حني الشر] وملشتر مل يعلم الفسخ أو اإلمضاء واألجرة له[
  .كدابة أو عبد مات، ودار اهندمت، لزوال املنفعة بتلف املعقود عليه] وتنفسخ بتلف العني املؤجرة املعينة[
أو امتناعه من الرضاع منها، لتعذر استيفاء املعقود عليه، ألن غريه ال يقوم مقامه يف اإلرتضاع، ] ومبوت املرتضع[

  .على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعةالختالف املرتضعني فيه، وقد يدر اللنب 
  .ملا تقدم] وهدم الدار[
من األجرة، ألنه مل يسلم له ما تناوله عقد ] ومىت تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة املؤجر فال شئ له[

  .اإلجارة، فلم يستحق شيئاً
هذا . ت يده، فأشبه تلف املبيع حتت يدهألن املعقود عليه تلف باختياره حت] ومن جهة املستأجر فعليه مجيع األجرة[

وهو ملك املؤجر األجرة، : إن عطلت، فإن آجرها اآلخر حاسبه على متام مدته، ألهنا عقد الزم فترتب مقتضاه
  .واملستأجر املنافع

انفسخت اإلجارة لفوات املقصود بالعقد، أشبه ما لو ] وإن تعذر بغري فعل أحدمها كشرود املؤجرة، وهدم الدار[
  .لفت
وإن غصبت املؤجرة خري املستأجر بني الفسخ، وعليه . من املنفعة قبل ذلك] ووجب من األجرة بقدر ما استوىف[

  .أجرة ما مضى إن كان، وبني االمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة املثل

  .ن له مالوله مال أنفق عليها احلاكم من ماله، لوجوب نفقتها عليه، فإن مل يك] إن هرب املؤجر، وترك هبائمه[
لقيامه عنه بواجب، فإذا انقضت اإلجارة ] وأنفق عليها املستأجر بنية الرجوع رجع، ألن النفقة على املؤجر كاملعري[

  .باعها حاكم، ووفاه ما أنفقه، ألن يف ذلك ختليصاً لذمة الغائب وإيفاء للنفقة



ال يصلح الناس : يضمن األجراء، ويقول أنه كان: وروى أمحد يف املسند عن علي رضي اهللا عنه. أيب حنيفة ومالك
ال : أنه كان يضمن الصباغ والصواغ، وقال: إال هذا ومحل على املشترك، ملا روى جعفر بن حممد عن أبيه عن علي

  .يصلح الناس إال هذا
أجرة له نص عليه، ألن العني يف يده أمانة كاملودع، وال . أو يتعدى] ال ما تلف حبرزه، أو بغري فعله، إن مل يفرط[

  .فيما عمل فيه، ألنه مل يسلم عمله إىل املستأجر فلم يستحق عوضه
] وال يضمن حجام، وختان، وبيطار خاصاً كان أو مشتركاً إن كان حاذقاً، ومل جتن يده، وأذن فيه مكلف، أو وليه[
ه ال حيل له مباشرة الفعل ويل غري املكلف ألنه فعل فعالً مباحاً فلم يضمن سرايته، فإن مل يكن حاذقاً ضمن، ألن: أي

وإن جنت يده بأن جتاوز باخلتان إىل بعض احلشفة ضمن، ألنه إتالف ال خيتلف ضمانه بالعمد . إذن فيضمن سرايته
واخلطأ كإتالف املال، وإن مل يأذن فيه مكلف وقع الفعل به، أو ويل صغري وجمنون وقع الفعل هبما ضمن، ألنه فعل 

  .ما روي أن عمر قضى يف طفلة ماتت من اخلتان بديتها على عاقلة خاتنتهاغري مأذون فيه، وعليه حيمل 
  .ضمان على] وال[
  .ألنه مؤمتن كاملودع فإن تعدى، أو فرط ضمن كسائر األمناء] راع مل يتعد، أو يفرط بنوم، أوغيبتها عنه[
  .للجهالة، ملا تقدم بل جبزء منها مدة معلومة] وال يصح أن يرعاها جبزء من منائها[

  فصل يف استقرار األجرة
  .رواه ابن ماجة" أعطوا األجري أجره قبل أن جيًف عرقه: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم] وتستقراألجرة بفراغ العمل[
إذا كانت اإلجارة على مدة، وسلمت إليه العني بال مانع، ولو مل ينتفع لتلف املعقود عليه حتت يده، ] وبانتهاء املدة[

  .كثمن املبيع إذا تلف بيد مشتر فاستقر عليه عوضه،
  .لعمل يف الذمة] وكذا ببذل تسليم العني[
كما لو استأجر دابة لريكبها إىل موضع معني ذهاباً وإياباً ] إذا مضى مدة ميكن استيفاء املنفعة فيها، ومل تستوف[

األجرة، لتلف املنافع  بكذا، وسلمها له، ومضى ما ميكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة، ومل يفعل استقرت عليه
  .حتت يده باختياره، فاستقرعليه الضمان، كتلف املبيع حتت يد املشتري

  .كما لو استأجره سنة تسع يف سنة مثان، وشرط عليه تعجيل األجرة يوم العقد] ويصح تعجيل األجرة[
  .بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن] وتأجريها[
  .أو املنفعةاألجرة، : أي] وإن اختلفا يف قدرها[
  .ألنه عقد معاوضة فأشبه البيع ويبدأ بيمني املؤجر نص عليه] حتالفا وتفاسخا[

  .مثل تلك العني، الستيفائه منفعته: أي] وإن كان قد استوىف ما له أجرة فأجرة املثل[
كه فيها، فلم ألنه قبض ليستويف منها ما مل] واملستأجر أمني ال يضمن، ولو شرط على نفسه الضمان، إال بالتفريط[

قال أمحد فيمن يكري اخليمة إىل مكة : قال يف الشرح. يضمنها، كالزوجة، والنخلة اليت اشتراها ليستوىف مثرهتا
وال نعلم يف هذا خالفاً، فإن شرط املؤجر ! أرجو أن ال يضمن، وكيف يضمن إذا ذهب ؟: فتسرق من املكتري

ال : وعن فقهاء املدينة أهنم قالوا. ال يصلح الكرى بالضمان: وروى األثرم عن ابن عمر قال. الضمان فالشرط فاسد
  .انتهى. يكرى بضمان

  .ألن األصل عدمه، والرباءة من الضمان] ويقبل قوله يف أن مل يفرط[



يف مدة اإلجارة أو بعدها، ألنه مؤمتن، واألصل عدم انتفاعه، ] وأن ما استأجره أبق، أو شرد، أو مرض، أو مات[
ملالك، واختلفا يف وقته، وال بينة للمالك قبل قول املستأجر بيمينه، ألن األصل عدم العمل، وألنه وكذا لو صدقه ا

  .حصل يف يده، وهو أعلم بوقته
وإن شرط عليه أن ال يسري هبا يف الليل، أو وقت القائلة، أو ال يتأخر هبا عن القافلة وحنو ذلك مما فيه غرض [

ال يكرى بالضمان إال أنه من شرط على كرى أن ال : املدينة أهنم قالواملا ذكر عن فقهاء ] صحيح فخالف ضمن
ينزل بطن واد، وال يسري به ليالً مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن، وكما إذا شرط ذلك يف 

  .املضاربة
  ومىت انقضت اإلجارة رفع املستأجر يده، ومل يلزمه الرد وال مؤنته[

يلزمه رد بشرط، : يقتضي الضمان، فال يقتضي رده ومؤنته خبالف العارية، ويف التبصرةألنه عقد ال ] كاملودع
  .وتكون بعد انقضاء املدة بيد املستأجر أمانة إن تلفت بغري تفريط فال ضمان عليه

  باب املسابقة
  

  باب املسابقة

أمجع املسلمني على جواز ] ١اتوهي جائزة يف السفن، واملزاريق، والطيور، وغريها، وعلى األقدام، وبكل احليوان[
" أال إن القوة الرمي: "وملسلم مرفوعاً ٢} ...َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة{: املسابقة يف اجلملة، لقوله تعاىل

مل تضمر  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، سابق بني اخليل املضمرة من احلفيا إىل ثنية الوداع، وبني اليت: وعن ابن عمر
وسابق النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة على قدميه رواه أمحد وأبو . من ثنية الوداع إىل مسجد بين زريق متفق عليه

وسابق سلمة بن األكوع رجالً من األنصار بني يدي رسول اهللا صلى . وصارع ركانة فصرعه رواه أبو داود. داود
 عليه وسلم بقوم يرفعون حجراً ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر ومر النيب صلى اهللا. اهللا عليه وسلم رواه مسلم

  .عليهم
ال سبق إال يف نصل : "حلديث أيب هريرة مرفوعاً] لكن ال جيوز أخذ العوض إال يف مسابقًه اخليل، واإلبل، والسهام[

  ويتعني محله على املسابقة. رواه اخلمسة، ومل يذكر ابن ماجة نصل" أو خف أو حافر
  ـــــــ

  .الرمح القصري: املزراق ١
  .٦١/األنفال من اآلية ٢

بعوض مجعاً بينه وبني ما تقدم، لإلمجاع على جوازها بغري عوض يف غري الثالثة، وألهنا آالت احلرب املأمور بتعلمها، 
  .وأحكامها، وذكر ابن عبد الرب حترمي الرهن يف غري الثالثة إمجاعاً

ألن القصد معرفة جوهر الدابتني ومعرفة حذق الرماة، ] ، والراميني بالرؤيةتعيني املركوبني: األول: بشروط مخسة[
  .وال حيصل ذلك إال بالتعيني بالرؤية

فال تصح بني عريب وهجني، وال بني قوس عربية وفارسية، ألن ] احتاد املركوبني، أو القوسني بالنوع: الثاين[
  .التفاوت بينهما معلوم حبكم العادة أشبها اجلنسني



حلديث ابن عمر السابق فلو جعال مسافة بعيدة تتعذر اإلصابة يف مثلها ] حتديد املسافة مبا جرت به العادة: لثالثا[
ما : وقيل: قال يف الشرح. غالباً، وهو ما زاد على ثالمثائة ذراع مل تصح، ألن الغرض املقصود بالرمي يفوت بذلك

  .رمى يف أربعمائة ذراع إال عقبة بن عامر اجلهين
  .وجوز حاًأل، ومؤجالً] علم العوض وإباحته: الرابع[
فإن كان من اإلمام على أن من سبق فهو له جاز، ] اخلروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد: اخلامس[

ولو من بيت املال، ألن فيه مصلحة وحثاً على تعليم اجلهاد، ونفعاً للمسلمني، أو كان من أحد غريمها، أو من 
وعن ابن عمر . ز، وهبذا قال أبو حنيفة والشافعي، ألنه إذا جاز بذله من غريمها فأوىل أن جيوز من أحدمهاأحدمها جا

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، سبق بني اخليل وأعطى السابق رواه أمحد

: اخليل ثالثة: "عاًألنه قمار إذ ال خيلو كل منهما أن يغنم أو يغرم، حلديث ابن مسعود مرفو] فإن أخرجا معاً مل جيز[
فالذي يربط يف سبيل اهللا فعلفه وروثه وبوله، : فرس للرمحن، وفرس لإلنسان، وفرس للشيطان، فأما فرس الرمحن

ومحل على املراهنة من . احلديث رواه أمحد" فالذي يقامر ويراهن عليه: وأما فرس الشيطان. وذكر ما شاء اهللا أجر
  .الطرفني من غري حملل

وعن جابر بن زيد أنه قيل . ال أحبه: وبه قال ابن املسيب، و الزهري، وحكي عن مالك] خيرج شيئاً إال مبحل ال[
  .قاله يف الشرح. هم أعف من ذلك: إن الصحابة ال يرون به بأساً فقال: له
  .كون احمللل] وال جيوز[
  .لدفع احلاجة به] أكثر من واحد[
  .يف املسابقة] يكافئ مركوبه مركوبيهما[
من أدخل فرساً بني فرسني، وهو ال يأمن أن يسبق فليس : "يف املناضلة، حلديث أيب هريرة مرفوعاً] رمييهما ورميه[

فجعله قماراً إذا أمن أن يسبق، . رواه أبو داود" قماراً، ومن أدخل فرساً بني فرسني، وقد أمن أن يسبق فهو قمار
وهو أوىل واًقرب إىل العدل من كون السبق : حملل قال جيوز من غري: واختار الشيخ تقي الدين. ألن وجوده كعدمه

  .انتهى. من أحدمها، وأبلغ يف حتصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز اآلخر
  .وال شئ للمحلل، ألنه مل يسبق أحدمها] فإن سبقا معاً أحرزا سبقيهما[

  .لئال يكون قماراً] ومل يأخذا من احمللل شيئاً[
ويسن أن يكون هلما غرضان إذا بدأ أحدمها . لوجود شرطه] حمللل أحرز السبقنيوإن سبق أحدمها، أو سبق ا[

وعن . رأيت حذيفة يشتد بني اهلدفني: قال إبراهيم التيمي. بغرض بدأ اآلخر بالثاين، لفعل الصحابة رضي اهللا عنهم
ليل كانوا رهباناً، ابن عمر مثله، ويروى أن الصحابة يشتدون بني األغراض يضحك بعضهم إىل بعض فإذا جاء ال

ويكره لألمني، والشهود مدح أحدمها إذا أصاب، وعيبه " ما بني الغرضني روضة من رياض اجلنة: "ويروى مرفوعاً
  .إذا أخطأ ملا فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه، وحرمه ابن عقيل

  .ألن اجلعل يف نظري عمله وسبقه] واملسابقة جعالة[
هنا عقد على ما مل تعلم القدرة على تسليمه، وهو السبق، أو اإلصابة أشبه أل] ال يؤخذ بعوضها رهن، وال كفيل[

  .اجلعل يف رد اآلبق
  .كسائر اجلعاالت] ولكل فسخها[



فإن ظهر، فللفاضل الفسخ، وليس للمفضول، لئال يفوت غرض املسابقة، فإنه مىت ] ما مل يظهر الفضل لصاحبه[
  .بان له أنه مسبوق فسخ

  كتاب العارية
  
  

  العارية كتاب

} َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ{: وهي من الرب وقال تعاىل ١} َوَتَعاَوُنوا َعلَى الْبِرِّ وَالتَّقَْوى{: وهي مستحبة باإلمجاع لقوله تعاىل
وهي غري : القدر وامليزان والدلو قال يف الشرح: العواري وفسرها ابن مسعود قال: قال ابن عباس، وابن مسعود ٢

  " .ال إال أن تطوع: "هل علي غريها؟ قال: ألكثر حلديثواجبة يف قول ا
كأعرتك هذه الدابة، أو اركبها، أو استرح عليها، وحنوه، وكدفعه دابة ] منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها[

  .لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لربده فإذا ركب الدابة، أو استبقى الكساء كان قبوالً
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعار من أيب طلحة فرساً فركبها ]  منتفعاً هبا مع بقائهاكون العني: بشروط ثالثة[

  .وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. و استعار من صفوان بن أمية أدراعاً رواه أبو داود
وتصح . ناء أو زمر وحنوهألن اإلعارة ال تبيح له إال ما أباحه الشرع فال تصح اإلعارة لغ] وكون النفع مباحاً[

  إعادة كلب لصيد،
  ـــــــ

  .٣/املائدة من اآلية ١
  .٧/املاعون من اآلية ٢

وفحل لضراب، الباحة نفعهما، واملنهي عنه العوض عن ذلك، ألنه صلى اهللا عليه وسلم ذكر يف حق اإلبل والبقر 
  .والغنم إعارة دلوها، وإطراق فحلها

  ا نوع تربع إذ هي إباحة منفعةألهن] وكون املعري أهالً للتربع[
ألن املنافع املستقبلة مل حتصل يف يد املستعري، فجاز الرجوع فيه، كاهلبة ] وللمعريالرجوع يف عاريته أي وقت شاء[

  .قبل القبض
  " .ال ضرر وال ضرار: "فإن أضر به مل يرجع، حلديث] ما مل يضر باملستعري[
وال ] زرع مل يرجع حىت ترسي السفينة، ويبلى امليت، وحيصد الزرعفمن أعار سفينة حلمل، أو أرضاً لدفن، أو [

  .نص عليه، ألن له وقتاً ينتهي إليه. يتملك الزرع بقيمته
إذا رجع املعري قبل أوان حصده، وال حيصد قصيالً فله أجرة مثل األرض من ] وال أجرة له منذ رجع إال يف الزرع[

اً عليه، ألنه مل يرض بذلك بدليل رجوعه فتعني إبقاؤه بأجرته إىل رجوعه إىل احلصاد، لوجوب تبقيته فيها قهر
  .احلصاد مجعاً بني احلقني

  املستعري كااملستأجر: فصل



  فصل املستعري كاملستأجر
  .له أن ينتفع بنفسه، ومبن يقوم مقامه مللكه التصرف فيها بإذن مالكها] واملستعري يف استيفاء النفع كاملستأجر[
  .ما استعاره لعدم ملكه منافعه خبالف املستأجر] وال يؤجر إال أنه ال يعري[
فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاين، فللمالك تضمني أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاين، ] إال بإذن املالك[

  .قاله يف الكايف. ألنه قبضه على أنه ضامن له، وتلف يف يده فاستقر الضمان عليه، كالغاصب من الغاصب
  .ألنه يوم حتقق فواهتا] وإذا قبض املستعري العارية فهى مضمونة عليه مبثل مثلي، وقيمة متقوم يوم تلف[
نص عليه، ولو شرط نفي ضماهنا، وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة، وهو قول الشافعي ] فرط أو ال[

فأثبت . رواه أبو داود" مؤداة"وروي " بل عارية مضمونة: "وإسحاق، لقوله صلى اهللا عليه وسلم لصفوان بن أمية
  .رواه اخلمسة وصححه احلاكم" على اليد ما أخذت حىت تؤديه"وعن مسرة مرفوعاً . الضمان من غري تفصيل

ألن قبضه ] فيما إذا كانت العارية وقفاً ككتب علم وسالح - ١: لكن ال ضمان يف أربع مسائل إال بالتفريط[
  ليس على وجه خيتص مسعتري

ألن تعلم العلم وتعليمه، والغزو من املصاحل العامة، أو لكون امللك فيه لغري معني، أو لكونه من مجلة بنفعه، 
  .املستحقني له

  .لقيام املستعري مقامه يف استيفاء املنفعة فحكمه حكمه يف عدم الضمان] وفيما إذا أعارها املستأجر - ٢[
، ألن االذن يف االستعمال تضمن اإلذن يف اإلتالف به، كثوب بلي بلبسه وحنوه] أو بليت فيما أعريت له - ٣[

  .وما أذن يف إتالفه ال يضمن كاملنافع
مل يضمنها، ألهنا بيد صاحبها، وراكبها مل ينفرد حبفظها أشبه ما ] أو أركب دابته منقطعاً هللا تعاىل فتلفت حتته - ٤[

ب الدابة ملصلحتها فتلفت حتته، وكوكيل لوغطى ضيفه بلحاف فتلف عليه مل يضمنه، كرديف رهبا، وكرائض يرك
  .رهبا إذا تلفت حتت يده، ألنه مل يثبت هلا حكم العارية

  .ال يضمن إال إن تعدى، أو فرط] ومن استعار لريهن فاملرهتن أمني[
  .سواء تلفت حتت يده، أو حتت يد املرهتن، ملا تقدم] ويضمن املستعري[
] و استعملها يف مقابلة علفها بإذن شريكه، وتلفت بال تفريط مل يضمنومن سلم لشريكه الدابة، ومل يستعملها، أ[

  .وإن سلمها إليه لركوهبا ملصلحته، وقضاء حوائجه عليها فعارية: قال يف شرح االقناع

  كتاب الغصب
  
  

  كتاب الغصب

َوال {: قوله تعاىلأما الكتاب ف: وهو حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع] وهو اإلستيالء عرفاً على حق الغري عدواناً[
احلديث " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: "أما السنة فقوله صلى اهللا عليه وسلم ١} َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُْم َبْيَنكُْم 

  .قاله يف الشرح. وأمجعوا على حترميه يف اجلملة، وإمنا اختلفوا يف فروع منه. رواه مسلم
ال يأخذ أحدكم متاع : "وتقدم وحديث" يد ما أخذت حىت ئؤديهعلى ال: "حلديث] ويلزم الغاصب رد ما غصبه[



  .رواه أبو داود" أخيه ال العباً وال ًجاداً، ومن أخذ عصا أخيه فلريدها
  .أي بزيادته متصلة كانت، أو منفصلة، ألهنا من مناء املغصوب، وهو ملالكه فلزمه رده كاألصل] بنمائه[
أو خشباً قيمته درهم مثالً، وبىن عليه، واحتاج يف إخراجه،  كمن غصب حجراً] ولو غرم رده أضعاف قيمته[

  .ورده إىل مخسة دراهم، ملا سبق
  .املغصوبة] وإن مسر باملسامري[
  .وال أثر لضرره، ألنه حصل بتعديه] باباً قلعها وردها[

  ـــــــ
  .١٨٨/البقرة من اآلية ١

  .صل عن ملكه، كما لو غرس فيها غرساً مث قلعهألنه انف] وإن زرع األرض فليس لرهبا بعد حصده إال األجرة[
حلديث رافع بن خديج ] مثل البذر وعوض لواحقه: وقبل احلصد خيري بني تركه بأجرته، أو متلكه بنفقته، وهي[

. رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه" من زرع يف أرض قوم بغري إذهنم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته: "مرفوعاً
ا أذهب إىل هذا احلكم استحساناً على خالف القياس، وألنه أمكن اجلمع بني احلقني بغري إتالف، فلم إمن: قال أمحد

  .جيز اإلتالف
حسنه " ليس لعرق ظامل حق"لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] وإن غرس أو بىن يف األرض ألزم بقلع غرسه وبنائه[

  .الترمذي
  .الغاصب] حىت ولو كان[
  .ضيف األر] أحد الشريكني[
  .للتعدي] وفعله له بغري إذن شريكه[

  فصل على الغاصب ارش نقص املغصوب
بعد غصبه، وقبل رده، ألنه نقص عني نقصت به القيمة، فوجب ضمانه، ] وعلى الغاصب أرش نقص املغصوب[

  .كذراع من الثوب
: منفعته زمن غصبه، وهي إن كان ملثله أجرة سواء استوىف املنافع، أو تركها، ألنه فوت] وأجرته مدة مقامه بيده[

ال يضمن املنافع، وهو الذي نصره : وقال أبو حنيفة: قال يف الشرح. مال جيوز أخذ العوض عنه، كمنافع العبد
  "اخلراج بالضمان: "أصحاب مالك، واحتج بعضهم بقوله

  .انتهى. وهذا يف البيع ال يدخل فيه الغاصب، ألنه ال جيوز له اإلنتفاع به إمجاعاً
كل مطعوم من مأكول أو مشروب : قال ابن عبد الرب] ضمن املثلي مبثله، واملتقوم بقيمته يوم تلفه فإن تلف[

وإن مل يكن مثلياً ضمنه . فمجمع على أنه جيب على مهلكه مثله ال قيمته، نص عليه، ألن املثل أقرب إليه من القيمة
فأمر بالتقومي يف . متفق عليه" وم عليه قيمة العدلمن أعتق شركاً له يف عبد ق: "بقيمته، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
القصعة ملا "وحكي عن العنربي، جيب يف كل شئ مثله، حلديث : قال يف الشرح. حصة الشريك، ألهنا متلفة بالعتق

  .انتهى. وهذا حممول على أنه جوزه بالتراضي. ولنا حديث العتق. صححه الترمذي" كسرهتا إحدى نسائه
  .ه موضع الضمان مبقتضى التعديألن] يف بلد غصبه[



  .ويقوم بغري جنسه، لئال يودي إىل الربا] ويضمن مصاغاً مباحاً من ذهب أو فضة باألكثرمن قيمته أو وزنه[
  كأواين الذهب، والفضة، وحلي الرجال يضمن] واحملرم[
  .من جنسه، ألن صناعته حمرمة ال قيمة هلا شرعاً] بوزنه[
  .التالف] ملغصوبويقبل قول الغاصب يف قيمة ا[
  .بيمينه حديث ال بينة للمالك، ألنه منكر، واألصل براءته من الزائد] ويف قدره[
  الغاصب] ويضمن[
  .املغصوب: أي] جنايته[
  .بدل ما يتلفه: أي] وإتالفه[

ة وجناي. العبد كما يفديه سيده، لتعلق ذلك برقبته، فهي نقص فيه كسائر نقصه: أي] باألقل من األرش أو قيمته[
املغصوب على الغاصب، أو على ماله هدر، ألهنا لو كانت على غريه كانت مضمونة عليه، وال جيب له على نفسه 

  .شئ فتسقط
لغري مالكه فأكله، ومل يعلم مل يربأ الغاصب، ألن الظاهر أن اإلنسان إمنا يتصرف ] وإن أطعم الغاصب ما غصبه[

وإن علم اآلكل له بغصبه استقر . الضمان على الغاصب، لتغريره فيما ميلك، وقد أكله على أنه ال يضمنه، فاستقر
ضمانه عليه، ألنه أتلف مال غريه بال إذنه من غري تغرير، وملالكه تضمني الغاصب له، ألنه حال بينه وبني ماله، وله 

  .تضمني آكله، ألنه قبضه من يد ضامنه، وأتلفه بغري إذن مالكه
  أطعمه الغاصب] حىت ولو[
ألنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقدمي إليه مل يعد ذلك السلطان، فإنه إباحة ] أكله، ومل يعلم مل يربأ الغاصبملالكه ف[

قيل لإلمام أمحد يف رجل له قبل رجل تبعة، فأوصلها إليه : قال يف الكايف. ال ميلك هبا التصرف يف غري ما أذن له فيه
  .انتهى. هذا لك عندي: ى أنه هدية ويقولير! كيف هذا ؟: على سبيل الصدقة، ومل يعلم، قال

أما املالك فألنه أتلف ماله عاملاً به، وأما غريه، فألنه أتلف مال ] وإن علم اآلكل حقيقة احلال استقر الضمان عليه[
  .غريه بال إذنه من غري تغرير

  .ه وضع بغري حقلكون] ومن اشترى أرضاً فغرس، أو بىن فيها، فخرجت مستحقة للغري، وقلع غرسه أو بناؤه[

من مثن، وأجرة غارس، وبان، ومثن مؤن مستهلكة، وأرش نقص بقلع وحنوه، ] رجع على البائع جبميع ما غرمه[
  .ألنه غره ببيعه، وأومهه أهنا ملكه، وذلك سبب بنائه وغرسه

  فصل املتلف ضامن
  .ا لو غصبه، فتلف عندهألنه فوته عليه، فوجب عليه ضمانه، كم] ومن أتلف ولو سهواً ماالً لغريه ضمنه[
  .ملال مضمون فأتلفه] وإن أكره على اإلتالف[
وحده لكن للمستحق مطالبة املتلف، ويرجع به على املكره، ألنه معذور يف : قال يف القواعد] ضمن من أكرهه[

ا جزم ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان خبالف املكره على القتل فإنه غري معذور، فلهذا شاركه يف الضمان، وهبذ
عليهما الضمان : والوجه الثاين. القاضي يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وابن عقيل يف عمد األدلة

  .انتهى. صرح به يف التلخيص. كالدية



زق فيه مائع فاندفق  ١ومن فتح قفصاً عن طائر، أو حل قناً، أو أسرياً، أو حيواناً مربوطاً فذهب أو حل وكاء[
  .لف بسبب فعلهألنه ت] ضمنه

وحده، ألن سببه أخص فاختص الضمان به، كدافع واقع ] ولو بقي احليوان أو الطائر حىت نفرمها آخر ضمن املنفر[
  .يف بئر مع حافرها
  ـــــــ

  .رباط القربة وحنوها: الوكاء ١

  .نص عليه] ومن أوقف دابة بطريق، ولو واسعاً[
الفعل لتعديه به، ألنه ليس له يف الطريق حق، وطبع الدابة ] لكأو ترك هبا حنو طني، أو خشبة ضمن ما تلف بذ[

  .اجلناية بفمها أو رجلها فإيقافها يف الطريق، كوضع احلجر، ونصب السكني فيه
  .لعدم حاجته إىل ضرهبا، فهو اجلاين على نفسه] لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضرهبا فرفسته فال ضمان[
  أو هراً تأكل الطيور، وتقلب القدور عاد] أسود هبيماً، أو أسداً، أو ذئباً أو جارحاً ومن اقتىن كلباً عقوراً، أو[
  .ألنه متعد باقتنائه] فأتلف شيئاً ضمنه[
  .فإنه ال يضمن، ألن الداخل متعد بالدخول] ال إن دخل دار ربه بال إذنه[
تسري عادة لكثرهتا، أو يف ريح شديدة كمن أجج ناراً ] ومن أجج ناراً مبلكه فتعدت إىل ملك غريه بتفريطه ضمن[

وكذا إن : قال يف الكايف. حتملها، أو فرط بترك النار مؤججة ونام وحنوه، لتعديه، أو لتقصريه، كما لو باشر إتالفه
  .سقى أرضه فتعدى إىل حائط غريه

  .فال ضمان، ألنه ليس من فعله، وال بتفريطه] ال إن طرأت ريح[
واسع مل يضمن ما تلف به، ألنه فعل مباح مل يتعد فيه على أحد يف مكان له ] طريقومن اضطجع يف مسجد، أو يف [

  .أشبه ما لو فعله مبلكه. فيه حق
  .ما تلف به، ألنه حمسن] أو وضع حجراً بطني يف الطريق، ليطأ عليه الناس مل يضمن[

  فصل يف ضمان تلف الدابة
متفق " العجماء جرحها جبار: "حلديث] ألموال واألبدانوال يضمن رب هبيمة غري ضارية ما أتلفته هناراً من ا[

  .يعين هدراً. عليه
جناية يدها، وفمها، ووطء رجلها، حلديث النعمان بن بشري ] ويضمن راكب وسائق وقائد قادرعلى التصرف فيها[

" فهو ضامن من وقف دابةً يف سابلة من سبل املسلمني، أو يف سوق من أسواقهم، فما وطئت بيد أو رجل: "مرفوعاً
وخص . رواه أبو داود" الرجل جبار: "برجلها، حلديث أيب هريرة مرفوعاً ١وال يضمن ما نفحت. رواه الدارقطين

  .بالنفح، ألن املتصرف فيها ميكنه منعها من الوطء ملا ال يريد دون النفح
  .اما يضمنه املنفرد، ألنه املتصرف فيها، والقادرعلى كفه] وإن تعدد راكب ضمن األول[
  .لصغر األول أو مرضه أو عماه، ألنه املتصرف فيها] أو من خلفه إن انفرد بتدبريها[
ألن كالً منهما لو انفرد لضمن، فإذا ] وإن اشتركا يف تدبريها، أو مل يكن إال قائد وسائق اشتركا يف الضمان[

  .اجتمعا ضمنا
زهري، عن حزام ابن حميصة، أن ناقة الرباء بن حلديث مالك عن ال] ويضمن رهبا ما أتلفته ليالً إن كان بتفريطه[



  عازب دخلت حائطاً
  ـــــــ

  .ضربته حبد حافرها: نفحت الدابة الرجل ١

فأفسدت فيه، فقضى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن على اًهل احلوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت املواشي 
مرسالً فهو مشهور حدث به األئمة الثقات، وتلقاه فقهاء  وإن كان: قال ابن عبد الرب. بالليل ضامن على أهلها

  .احلجاز بالقبول، وألن عادة أهل املواشي إرساهلا هناراً للرعي، وعادة أهل احلوائط حفظها هناراً
  .ألن يده عليها] وكذا مستعريها ومستأجرها، ومن حيفظها[
 يضمنه إن مل يندفع إال بالقتل، ملا روى ابن عمر عن مل] ومن قتل صائالً عليه، ولو آدمياً دفعاً عن نفسه، أو ماله[

من : وقال احلسن. رواه اخلالل بإسناده" من أريد ماله بغري حق فقاتل فقتل فهو شهيد: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
عرض لك ىف مالك فقاتلته، فإن قتلته فإىل النار، وإن قتلك فشهيد، وألنه لو مل يدفعه الستوىل قطاع الطريق 

وقال يف الشرح فإن . قاله يف الكايف. علىأموال الناس، واستوىل الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأمواهلم
  .كانت هبيمة، ومل ميكنه دفعها إال بقتلها جاز له قتلها إمجاعاً، وال يضمنها

  .أشبه الكلب وامليتة. مل يضمنه، ألنه ال حيل بيعه] أو أتلف مزماراً، أو آلة هلو[
  .مل يضمنه، ألن اختاذه حمرم] كسر إناء فضة، أو ذهب أو[
  كسر إناًء] أو[
ما عدا مخر اخلالل، والذمي املستترة مل يضمن، ملا روى أمحد عن ابن عمر أن النيب : وهي] فيه مخر مأمور بإراقتها[

  صلى اهللا عليه وسلم، أمره أن يأخذ مدية، مث خرج إىل أسواق املدينة، وفيها

  .جلبت من الشام، فشققت حبضرته، وأمر أصحابه بذلك زقاق اخلمر قد
  .مل يضمنه إلزالته حمرماً، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم] أو كسر حلياً حمرماً[
  أتلف] أو[
  آلة] آلة سحر أو[
  آلة] تعزمي أو[
عثك على ما أال أب: قال يل علي رضي اهللا عنه: مل يضمن حلديث أيب اهلياج األسدي قال] تنجيم أو صور خيال[

  .بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن ال تدع متثاالً إال طمسته، وال قرباً مشرفاً إال سويته رواه مسلم
أشبه . ألنه حيرم بيعه ال حلرمته] أو أتلف كتباً مبتدعة مضلة، أو أتلف كتاباً فيه أحاديث رديئة مل يضمن يف اجلميع[

وقال يف . جيوز إعدام اآلية من كتب املبتدعة، ألجل ما فيه، وإهانة ملا وضعت له: ونقال يف الفن. الكلب، وامليتة
  .جيوز حتريق أماكن املعاصي، وهدمها كما حرق النيب صلى اهللا عليه وسلم مسجد الضرار وأمر هبدمه: اهلدي

  باب الشفعة
  

  باب الشفعة



متفق . احلديث" قضى بالشفعة يف كل ما مل يقسم" :أما السنة فحديث جابر مرفوعاً. وهي ثابتة بالسنة، واإلمجاع
  .أمجعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي مل يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط: وقال ابن املنذر. عليه

، رواه " ال شفعة لنصراين: "نص عليه، حلديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال] ال شفعة لكافر على مسلم[
  .يف كتاب العلل الدارقطين

صرحيأً، أو ما يف معناه كصلح ] كونه مبيعاً: األول: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط مخسة[
" هو أحق به بالثمن"عن إقرار مبال، أو عن جناية توجبه، وهبة بعوض معلوم، ألنه بيع يف احلقيقة، حلديث جابر 

  .رواه اجلوزجاين
كموهوب بغري عوض، وموصى به، وموروث يف قول عامة أهل العلم، ] ه ملكه بغري بيعفال شفعة فيما انتقل عن[

قال . قاله يف الشرح، ألنه مملوك بغري مال، وألن اخلرب ورد يف البيع، وهذه ليست يف معناه، وحيرم التحيل إلسقاطها
ال ترتكبوا ما ارتكبت : "وعاًال جيوز شئ من احليل يف إبطاهلا، وال إبطال حق مسلم، وعن أيب هريرة مرف: أمحد

  " .اليهود فتستحلوا حمارم اهللا بأدىن احليل

رواه " الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة: "حلديث جابر مرفوعاً] كونه مشاعاً من عقار: الثاين[
فإذا وقعت احلدود، وعنه أيضاً إمنا جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الشفعة يف كل ما مل يقسم . الشافعي

  .وصرفت الطرق فال شفعة رواه أبو داود
اجلار : "ملا تقدم، وبه قال عثمان، و ابن املسيب، ومالك، والشافعي، وحديث أيب رافع مرفوعاً] فال شفعة للجار[

أهبم  أجيب عنه بأنه. مبا يليه ويقرب منه: أحق بصقبه أي: قال يف القاموس. رواه البخاري وأبو داود" أحق بصقبه
. احلق، ومل يصرح به، أو أنه حممول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبني اجلار ممن ليس جبار، أويكون مرتفقاً به

أجيب عنه باختالف أهل احلديث يف . صححه الترمذي" جار الدار أحق بالدار: "وحديث احلسن عن مسرة مرفوعاً
ذكوران، أو أنه أريد باجلار يف األحاديث الشريك فإنه جار لقاء احلسن لسمرة، ولو سلم لكان عنه اجلوابان امل

والصواب أنه إن كان : قال ابن القيم يف اإلعالم. أيضاً، والشريك أقرب من اللصيق، كما أطلق على الزوجة لقرهبا
ل عمر نص عليه أمحد يف رواية أيب طالب، وهو قو. بني اجلارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة، وإال فال

وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد امللك صريح فيه، فإنه . بن عبد العزيز، واختاره الشيخ تقي الدين
  .اجلار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً انتهى مبعناه: قال

ال يبقى على الدوام، وال يدوم  وحيوان وجوهر وسيف وحنوها، ألنه] وال فيما ليس بعقار، كشجر وبناء مفرد[
  .ضرره خبالف األرض

قضى رسول اهللا صلى اهللا : قاله يف املغين، حلديث جابر. ال نعلم فيه خالفاً] و يؤخذ الغرس والبناء تبعاً لألرض[
  .عليه وسلم، بالشفعة يف كل شركة مل تقسم ربعة أوحائط احلديث، رواه مسلم

الشفعة باملواثبة ساعة يعلم، : قال. نص عليه] أخر الطلب لغري عذر سقطت طلب الشفعة ساعة يعلم فإن: الثالث[
الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت، : "ويف لفظ. رواه ابن ماجة" الشفعة كحل العقال: "حلديث ابن عمر مرفوعاً

وال . ه على املبيعوألن إثباهتا على التراخي يضر باملشتري، لكونه ال يستقر ملك" وإن تركت فاللوم على من تركها
  .يتصرف فيه بعمارة خوفاً من أخذه بالشفعة، وضياع عمله

مل تسقط، ألن اجلهل مما  -ومثله جيهله  -إذا أخر الطلب جهالً بأن التأخري يسقط الشفعة ] واجلهل باحلكم عذر[



  .يعذر به أشبه ما لو تركها، لعدم علمه هبا
ري بتبعيض الصفقة يف حقه بأخذ بعض املبيع مع أن الشفعة على خالف دفعاً لضرر املشت] أخذ مجيع املبيع: الرابع[

  .األصل دفعاً لضرر الشركة، والضرر ال يزال بالضرر
  .شفعته ملا تقدم] فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت[
تركها  ألهنا حق يستفاد بسبب امللك، فكانت على قدر األمالك، وإن] والشفعة بني الشفعاء على قدر أمالكهم[

وإن كان املشتري شريكاً فهي بينه وبني اآلخر، ألهنما . بعضهم فليس للباقي إال أخذ اجلميع، حكاه ابن املنذر إمجاعاً
  تساويا يف الشركة، فتساويا يف الشفعة، وبه

  .قاله يف الشرح. ال شفعة لآلخر، ألهنا لدفع ضرر الداخل: وحكي عن احلسن، و الشعيب. قال الشافعي
بأن كان مالكاً جلزء منه قبل البيع، ألن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن ] سبق ملك الشفيع لرقبة العقار: اخلامس[

  .الشريك، فإذا مل يكن له ملك سابق فال ضرر عليه
  .إذ ال سبق] فال شفعة ألحد اثنني اشتريا عقاراً معاً[
  .يع بالطلبالنتقال امللك للشف] وتصرف املشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل[
ألنه ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع ال مينع من تصرفه، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعني، ] وقبله صحيح[

وإن وهبه أو وقفه، أو تصدق به، أو جعله صداقاً وحنوه فال شفعة، ألن فيه إضراراً باملأخوذ منه إذاً، ألن ملكه 
  .ريزول عنه بغري عوض، والضرر ال يزال بالضر

رواه " هو أحق به بالثمن: "حلديث جابر مرفوعاً] ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد[
  .اجلوزجاين يف املترجم

كدراهم، ودنانري، وحبوب، وأدهان من جنسه، ألنه مثله من طريق الصورة والقيمة فهو أوىل به ] فإن كان فمثله[
  .مما سواه

  وثياب وحنوها كحيوان] أو متقوماً[
  .ألهنا بدله يف اإلتالف، وتعترب وقت الشراء، ألنه وقت استحقاق األخذ سواء زادت أو نقصت بعده] فقيمته[
  .قدره، كصربة تلفت، أواختلطت مبا ال تتميز منه: أي] فإن جهل الثمن[

  .هألهنا ال تستحق بغري بدل، والميكن أن يدفع إليه ما ال يدعي] وال حيلة سقطت الشفعة[
  تسقط الشفعة] وكذا[
ألنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده، ] إن عجز الشفيع، ولو عن بعض الثمن، وانتظر ثالثة أيام ومل يأت به[

  .نص عليه. والثالث ميكن اإلعداد فيها غالباً، فإذا مل يأت به فيها ثبت عجزه

  باب الوديعة
  

  باب الوديعة

: وقال تعاىل ١} ...إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ أَنْ ُتَؤدُّوا الْأََمانَاِت إِلَى أَْهِلهَا{: قال تعاىل. اعاألصل فيها الكتاب والسنة واإلمج
احلديث، رواه .." أد األمانة إىل من ائتمنك: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ٢} ...فَلُْيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن أَمَاَنَتُه..{



وقبوهلا مستحب ملن يعلم . قاله يف الشرح. وأمجعوا على جواز اإليداع واالستيداع .أبو داود، والترمذي، وحسنه
  .من نفسه األمانة، ملا فيه من قضاء حاجة املسلم ومعونته

  .ألهنا نوع من الوكالة] يشترط لصحتها كوهنا من جائز التصرف ملثله[
  .طه بدفعه إىل أحدهملتفري] فلو أودع ماله لصغري، أو جمنون، أو سفيه فأتلفه فال ضمان[

  ـــــــ
  .٥٧/النساء من اآلية ١
  .٢٨٣/البقرة من اآلية ٢

  .لتعديه بأخذه، ألنه أخذ ماله من غري إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه] وإن أودعه أحدهم صار ضامناً[
، لقصده به يف ماله كدينه الذي عليه، فإن خاف هالكه معه إن تركه فأخذه مل يضمنه] وال يربأ إال برده لوليه[

  .التخلص من اهلالك فاحلظ فيه ملالكه
عرفاً، ألن اهللا تعاىل أمر بأدائها، وال ميكن أداؤها بدون حفظها، وألن ] ويلزم املودع حفظ الوديعة يف حرز مثلها[

  .املقصود من اإليداع احلفظ، واإلستيداع التزام ذلك، فإذا مل حيفظها مل يفعل ما التزمه
وخازنه الذي حيفظ ماله عادة، فإن دفعها إىل أحدهم فتلفت مل يضمن، ] مقامه كزوجته وعبدهبنفسه أو مبن يقوم [

  .ألنه مأذون فيه عادة، أشبه ما لو سلم املاشية إىل الراعي
  كمن حضره املوت، أو أراد سفراً وليس أحفظ هلا] وإن دفعها لعذر[
  ثقة، أو إىل حاكم فتلفت] إىل أجنيب[
  .د، ومل يفرطألنه مل يتع] مل يضمن[
  كحريق وهنب فتلفت] وإن هناه مالكها عن إخراجها من احلرز، فأخرجها لطروء شئ، الغالب منه اهلالك[
  .لتعيني نقلها، ألن يف تركها تضييعاً هلا] مل يضمن[
  .مع طروء ما الغالب معه اهلالك فتلفت ضمن لتفريطه] وإن تركها ومل خيرجها[
  فتلف] أو أخرجها لغري خوف[

  سواء أخرجها إىل مثله، أو أحرز منه ملخالفة رهبا بال حاجة،] ضمن[
  :رهبا] وإن قال له[
  .فتلقت] ال خترجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو ال[
وإن أخرجها . ألنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع اخلوف، كما لو أمره بإتالفها] مل يضمن[

  .أتلفها، فلم يتلفها: فظاً كما لو قال لهفقد زاده خرياً وح
  .ألن هذا عادة الناس يف حفظ أمواهلم] وإن ألقاها عند هجوم ناهب وحنوه إخفاء هلا مل يضمن[
  جوعاً أو عطشاً] وإن مل يعلف البهيمة حىت ماتت[
  .دة بدوهناألن علفها وسقيها من كمال احلفظ الذي التزمه باإلستيداع، إذ احليوان ال يبقى عا] ضمنها[

  فصل يف رد الوديعة
  .مال مالكها: أي] وإن أراد املودع السفر رد الوديعة إىل مالكها أو إىل من حيفظ ماله[



كزوجته وعبده ألن فيه ختلصاً له من دركها وإيصاالً للحق إىل مستحقه، فإن دفعها إىل حاكم إذاً ضمن، ] عادة[
  .ألنه ال والية له على رشيد حاضر

  .بأن مل جيد مالكها وال وكيله وال من حيفظ ماله عادة] فإن تعذر[
  .مل ينهه مالكها عنه] ومل خيف عليها معه يف السفر[

  .ألنه موضع حاجة، وألن القصد احلفظ وهو موجود هنا] سافر هبا وال ضمان[
رة، ألنه عرضة لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، وألن يف السفر هبا غرراً وخماط] وإن خاف عليها دفعها للحاكم[

  .على هالك: أي" إن املسافر وماله لعلى قلت، إال ما وقى اهللا: "للنهب وغريه، حلديث
  .دفعها للحاكم] فإن تعذر[
وروي أنه صلى اهللا عليه . كمن حضره املوت ألن كالً من السفر واملوت سبب خلروج الوديعة عن يده] فلثقة[

  .دعها عند أم أمين، وأمر علياً أن يردها إىل أهلهاوسلم، كان عنده ودائع، فلما أراد اهلجرة أو
  .وديعة يف سفر] وال يضمن مسافر أودع[
  .ألن إيداعه يف هذه احلال يقتضي اإلذن يف السفر هبا] فسافر هبا فتلفت بالسفر[
  .إن كانت ثًياباً] وإن تعدى املودع يف الوديعة، بأن ركبها ال لسقيها أو لبسها[
خرج الدراهم لينفقها، أو لينظر إليها، مث ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ال خلوف من عث، أو أ[

  .هلتكه احلرز بتعديه] ضامناً
  .ألهنا أمانة حمضة وقد زالت بالتعدي] ووجب عليه ردها فوراً[
  .جديد كأن ردها إىل صاحبها، مث ردها صاحبها إليه، ألن هذا وديعة ثانية] وال تعود أمانة بغري عقد[
  .قول مالك] وصح[

  .لصحة تعليق اإليداع على الشرط كالوكالة] كلما خنت، مث عدت إىل األمانة فأنت أمني[

  فصل املودع امني
ألن اهللا تعاىل مساها أمانة، والضمان ينايف األمانة، وعن ] واملودع أمني ال يضمن، إال إن تعدى أو فرط أو خان[

ولئال ميتنع الناس من . رواه ابن ماجة" أودع وديعةً فال ضمان عليه من: "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً
وعنه إن ذهبت من بني ماله ضمنها، ألن عمر، رضي اهللا عنه، ضمن أنساً . الدخول فيها مع مسيس احلاجة إليها

  .واألول أصح، وكالم عمر حممول على التفريط: قال يف الشرح. وديعة ذهبت من بني ماله
  .ألنه أمني، واألصل براءته] مينه يف عدم ذلكويقبل قوله بي[
أمجع كل من حنفظ عنه أن املودع إذا أحرزها، مث ذكر أهنا : قال ابن املنذر. لتعذر إقامة البينة عليه] ويف أهنا تلفت[

  .مع ميينه، ذكره يف الشرح: وقال أكثرهم. ضاعت، أن القول قوله
نص عليه، ألنه ادعى رداً يربأ . فعتها له مع إنكار مالكها اإلذند: أي] أو أنك أذنت يل يف دفعها لفالن وفعلت[

  .به، أشبه ما لو ادعى الرد إىل مالكها
  .أو بعد منعه منها مل يقبل إال بينة ألنه صار كالغاصب] وإن ادعى الرد بعد مطله بال عذر[



  .منهم، أو من مورثهم] أو ادعى ورثته الرد[
  .متنني عليها من قبل مالكهاألهنم غري مؤ] مل يقبل إال ببينه[

  .كوكيل وشريك وحنومها] وكذا كل أمني[
ما تلف منها، ألنه فعل حمرماً بإمساكه ملك ] وحيث أخر ردها بعد طلب بال عذر، ومل يكن حلملها مؤنة ضمن[

  .وميهل ألكل ونوم وهضم طعام بقدره. غريه بال إذنه، أشبه الغاصب
  .كما لو أخذها منه قهراً، ألن اإلكراه عذر يبيح له دفعها] ضمنوإن أكره على دفعها لغري رهبا مل ي[
قبضها، أو تلفت قبل ذلك، أو ظننتها باقية، مث علمت تلفها صدق بيمينه : عندي ألف وديعة، مث قال: وإن قال له[

  .ألهنا إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها] وال ضمان
  قبضتها مين] بل[قر له امل] قبضت منه ألفاً وديعة فتلفت فقال: وإن قال[
وإذا مات، . ما أقر به، وقبل قول املقر له بيمينه، ألن األصل يف قبض مال الغري الضمان] غصباً، أو عارية ضمن[

ويعمل خبطه . قاله يف الشرح. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. وثبت أن عنده وديعة مل توجد فهي دين عليه
  .نص عليه. النعلى كيس وحنوه أن هذا وديعة لف

  باب إحياء املوات
  

  باب إحياء املوات

قال يف . فتملك باإلحياء] األرض اخلراب الدارسة اليت مل جير عليها ملك ألحد، ومل يوجد فيها أثر عمارة: وهي[
  .بغري خالف نعلمه بني القائلني باإلحياء: املغين

كآثار الروم ] واندرست آثارها، ومل يعلم هلا مالكأو وجد فيها أثر ملك أو عمارة، كاخلرب اليت ذهبت أهنارها، [
: وروى سعيد يف سننه عن طاووس مرفوعاً. ومساكن مثود، ملكت باإلحياء، ألهنا يف دار اإلسالم، فتملك كاللقطة

عادي األرض اليت هبا مساكن يف : ورواه أبو عبيد يف األموال، وقال" عادي األرض هللا ورسوله، مث هي لكم بعد"
  .نسبهم إىل عاد ألهنم مع تقدمهم ذوو قوة وآثار كثرية، فنسب كل أثر قدمي إليهم. دهر فانقرضواآباد ال

ملكه لعموم اخلرب، وألنه من أهل دار اإلسالم، فملك باإلحياء كتملكه ] فمن أحيا شيئاً من ذلك ولو كان ذمياً[
  .مباحاهتا من حشيش وحطب وغريمها

وعن . صححه الترمذي" من أحيا أرضاً ميتة فهي له: "باح، حلديث جابر مرفوعاًكأخذ امل] أو بال إذن اإلمام ملكه[
  .حسنه الترمذي" ظامل حق ١من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق: "سعيد بن زيد مرفوعاً

  ـــــــ
و حيدث هو أن جييء الرجل إىل أرض، قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرساً غصباً، أو يزرع، أ: العرق الظامل ١

والرواية لعرق بالتنوين، وهو على حذف املضاف، أي لذي عرق : وقال ابن األثري. فيها شيئاً ليستوجب به األرض
  .ظامل

وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء املدينة : قال ابن عبد الرب. وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله
  .لى أن املوات ميلك باإلحياء، وإن اختلفوا يف شروطه، وميلكه حمييهوعامة فقهاء األمصار ع: قال يف املغين. وغريهم



ألنه من أجزاء األرض، فتبعها يف امللك كما لو اشتراها، ] مبا فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل[
ه، وأما ما وهذا يف املعدن الظاهر، إذا ظهر بإظهاره وحفر. خبالف الركاز، ألنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها

كان ظاهراً فيها قبل إحيائها فال ميلك، ألنه قطع لنفع كان واصالً للمسلمني، خبالف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع 
  .عنهم شيئاً

فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة، ألهنا للمسلمني، فال تقر يف يد غريهم ] وال خراج عليه إال إن كان ذمياً[
  .أرض الصلح، وما أسلم أهله عليه، فالذمي فيه كاملسلموأما غري العنوة ك. بدون خراج

يف املاء : الناس شركاء يف ثالث: "وما نبت فيه من كأل أو شجر، حلديث] كنفط وقار: ال ما فيه من معدن جار[
وألهنا ليست من أجزاء " ومثنه حرام: "رواه اخلالل وابن ماجة من حديث ابن عباس، وزاد فيه" والكإل والنار

  .رواه أبو داود" من سبق إىل ما مل يسبق إليه أحد فهو له: "فلم متلك مبلكها كالكنز ولكنه أحق به، حلديث األرض،
  .ويف لفظ فهو أحق به

  ومن حفر بئراً بالسابلة، لريتفق هبا كالسفارة لشرهبم ودواهبم،[

  .ملن ينزل منزلتهم خبالف التملك عليها وال ميلكوهنا، جلزمهم بانتقاهلم عنها، وتركها] فهم أحق مبائها ما أقاموا
  .لعدم أولوية أحد من غري احلافرين على غريه] وبعد رحيلهم تكون سبيالً للمسلمني[
من غريهم، ألهنم إمنا حفروها ألنفسهم ومن عادهتم الرحيل والرجوع فال تزول ] فإن عادوا كانوا أحق هبا[

  .أحقيتهم به

  فصل وحيصل احياء املوات حبائط
من أحاط حائطاً على أرض فهي : "نص عليه، حلديث جابر مرفوعاً] ياء األرض املوات إما حبائط منيعوحيصل إح[
  .وعن مسرة مرفوعاً مثله. رواه أمحد وأبو داود" له
ألن نفع األرض بذلك أكثر من احلائط، وكذا حبس ماء ال تزرع معه، كأرض ] أو إجراء ماء ال تزرع إال به[

قها باملاء لكثرته فإحياؤها بسده عنها حبيث ميكن زرعها، فيدخل يف عموم اإلحياء املذكور البطائح اليت يفسدها غر
  .يف احلديث

  .ألنه يراد للبقاء كبناء احلائط] أو غرس شجر[
  .نص عليه. فيصل إىل مائه، أو حفر هنر] أو حفر بئر فيها[
حائطاً غري منيع مل ميلكه، ألن املسافر قد ينزل منزالً أو تراباً أو شوكاً أو ] فإن حتجر مواتاً، بأن أدار حوله أحجاراً[

  .وحيوط على رحله بنحو ذلك

  .نص عليه. مل ميلكها] أو حفر بئراً مل يصل ماؤها[
  .يطعمه: أي] أوسقى شجراً مباحاً، كزيتون وحنوه، أو أصلحه ومل يركبه[
  .قبل إحيائه ألن املوات إمنا ميلك باإلحياء ومل يوجد] مل ميلكه[
  .من حتجر املوات، أو حفر البئر ومل يصل ماؤها، أو سقى الشجر املباح ومل يركبه: أي] كنهل[
  .رواه أبو داود" من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق به"لقوله صلى اهللا عليه وسلم ] أحق به من غريه[
ألنه حق للمورث، فقام فيه " فهو لورثتهمن ترك حقاً أو ماالً : "أحق به، لقوله صلى اهللا عليه وسلم] ووارثه بعده[



  .وارثه مقامه كسائر حقوقه
  .ألن صاحب احلق آثره به وأقامه مقامه فيه] فإن أعطاه أحد كان له[
كالنثار يف األعراس ] ومن سبق إىل مباح فهو له، كصيد وعنرب ولؤلؤ ومرجان وحطب ومثر ومنبوذ رغبة عنه[

فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما، . ومثر رغبة عنه، للحديث السابق وحنوها، وما يتركه حصاد وحنوه من زرع
  .الستوائهما يف السبب

  .فال ميلك ماالً حيوزه وال مينع غريه منه] وامللك مقصور فيه على القدر املأخوذ[

  باب اجلعالة
  

  باب اجلعالة

طيت أو بىن يل هذا احلائط أو أذن هبذا من رد لق: وهي جعل مال معلوم ملن يعمل له عمالً مباحاً ولو جمهوالً كقوله[
وحديث أيب سعيد  ١} َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْملُ َبعِري{: وال نعلم فيه خمالفاً لقوله: قال يف الشرح] املسجد شهراً فله كذا

وز وال جت. وألن احلاجة تدعو إىل ذلك يف رد الضالة وحنوها. يف رقية اللديغ على قطيع من الغنم متفق عليه انتهى
  .اإلجارة عليه للجهالة، فدعت احلاجة إىل العوض مع جهالة العمل

  .ملا تقدم، الستقراره بتمام العمل، كالربح يف املضاربة] فمن فعل العمل بعد أن بلغه اجلعل استحقه كله[
لتربعه  ألن عمله قبل بلوغه غري مأذون فيه، فال يستحق عنه عوضاً] وإن بلغه يف أثناء العمل استحق حصة متامه[
  .به
  .لذلك] وبعد فراغ العمل مل يستحق شيئاً[
  للعامل] وإن فسخ اجلاعل قبل متام العمل لزمه[
  .ملا عمل، ألنه عمل بعوض مل يسلم له، وال شئ ملا يعمله بعد الفسخ، ألنه غري مأذون فيه] أجرة املثل[
  .قبل متام العمل] وإن فسخ العامل[
  .ث مل يأت مبا شرط عليهألنه أسقط حق نفسه حي] فال شئ له[

  ـــــــ
  .٧٢/يوسف من اآلية ١

  .وإن زاد جاعل يف جعل، أو نقص منه قبل شروع يف عمل جاز وعمل به ألنه عقد جائز كاملضاربة
  .لداللة العرف على ذلك] ومن عمل لغريه عمالً بإذنه من غري أجرة أو جعالة فله أجرة مثله[
ألنه متربع حيث بذل منفعته من غري عوض، فلم . قاله يف الشرح. خالفاًال نعلم فيه ] وبغري إذنه فال شئ له[

  .ولئال يلزم اإلنسان ما مل يلتزمه ومل تطب به نفسه. يستحقه
  .كغرق وفم سبع وفالة يظن هالكه يف تركه] أن خيلص متاع غريه من مهلكه: األوىل. إال يف مسألتني[
  .الكه، وفيه حث وترغيب يف إنقاذ األموال من اهللكةألنه خيشى هالكه وتلفه على م] فله أجرة مثله[
لقول ابن أيب مليكة وعمرو ] أن يرد رقيقاً آبقاً لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درمهاً : الثانية[

يروى عن  وألن ذلك. إن النيب صلى اهللا عليه وسلم، جعل رد اآلبق إذا جاء به خارجاً من احلرم ديناراً: بن دينار



وألن : قال يف الكايف. وسواء كان يساويها أو ال. عمر وعلي، رضي اهللا عنهما، وال يعرف هلما خمالف من الصحابة
. يف ذلك حثاً على رد األباق، وصيانة عن الرجوع إىل دار احلرب وردهتم عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعاً

ال أدري، قد تكلم الناس فيه، مل يكن عنده فيه حديث : لسئل أمحد عن اآلبق، فقا: ونقل ابن منصور. انتهى
  إن رده من خارج املصر فله أربعون: وعنه. صحيح

  .درمهاً، وإن رده من املصر فله دينار، ألنه يروى عن ابن مسعود، رضي اهللا عنه

  باب اللقطة
  

  باب اللقطة

  ]وهي ثالثة أقسام[
حلديث ] يف وحنومها، فهذا ميلك بااللتقاط وال يلزم تعريفهما ال تتبعه مهة أوساط الناس، كسوط ورغ: أحدها[

. رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ىف العصا والسوط واحلبل يلتقطه الرجل ينتفع به رواه أبو داود: جابر قال
" كلتهالوال أين أخاف أن تكون من الصدقة أل: "وعن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بتمرة يف الطريق، فقال

وال نعلم خالفاً بني أهل العلم يف إباحة : وقال يف الشرح. قاله يف املنتقى. وفيه إباحة احملقرات يف احلال. أخرجاه
وجدت خامتاً من ذهب يف طريق مكة، فسألت : وعن سلمى بنت كعب قالت. انتهى. أخذ اليسري واإلنتفاع به

ه وسلم، يف احلبل يف حديث جابر وقد تكون قيمته دراهم، ورخص النيب صلى اهللا علي. متتعي به: عائشة، فقالت
  .ما كان مثل التمرة والكسرة واخلرقة وما ال خطر له فال بأس: وقال. وليس عن أمحد حتديد اليسري

  .لربه ألنه عني ماله، كما يف اإلقناع] لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقياً[
والذي رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف التقاطه مل يذكر . بأخذه مل يضمنه، ألنه ملكه: أي] وإال مل يلزمه شئ[

  .فيه ضماناً، وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة

: حلديث الشعيب مرفوعاً] ومن ترك دابته ترك إياس مبهلكة أو فالة، النقطاعها، أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها[
قال عبد اهللا بن حممد بن محيد بن عبد الرمحن " أخذها فأحياها فهي لهمن وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها ف"

غري واحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه أبو : من حدثك هبذا؟ قال: -يعين للشعيب  -فقلت 
  .داود والدارقطين، وألن فيه إنقاذاً للحيوان من اهلالك مع ترك صاحبها هلا رغبة عنها

فيملكه آخذه إللقاء صاحبه له اختياراً فيما يتلف بتركه فيه، أشبه ما لو ] يف البحر خوفاً من الغرق وكذا ما يلقى[
  .ألقاه رغبة عنه

  .اهلوامي، واهلوايف، واهلوامل: اسم للحيوان خاصة، ويقال هلا] الضوال: الثاين[
: قال يف الشرح و الكايف. األهلية: أي] كاإلبل والبقر واخليل والبغال واحلمري: اليت متتنع من صغار السباع[

واألوىل إحلاقها بالشاة، ألنه علل أخذ الشاة خبشية الذئب، واحلمر مثلها يف ذلك، وعلل املنع من اإلبل بقوهتا على 
  .انتهى مبعناه. ورود املاء وصربها، واحلمر خبالفها

  .اليت متتنع بسرعة عدوها] والظباء[
: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، يقول: البقرة فطردت حىت توارت، مث قالألن جريراً أمر ب] فيحرم التقاطها[



سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن زيد بن خالد قال. رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة" ال يؤوي الضالة إال ضال"
  :وسلم، عن لقطة الذهب والورق فقال

استنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوماً من اعرف وكاءها وعفاصها، مث عرفها سنة، فإن مل تعرف ف"
ما لك وهلا؟ دعها، فإن معها حذاءها، وسقاءها ترد املاء : "فقال. وسأله عن ضالة اإلبل" . الدهر فادفعها إليه

  .همتفق علي" خذها، فإمنا هي لك، أو ألخيك، أو للذئب: "وسأله عن الشاة، فقال" . وتأكل الشجر حىت جيدها رهبا
  .للتعدي، وال متلك بالتعريف، لعدم إذن املالك والشارع فيه، أشبه الغاصب] وتضمن كالغصب[
  .ألن له نظراً يف حفظ مال الغائب] وال يزول الضمان إال بدفعها لإلمام أو نائبه[
  .رواه األثرمأرسله حيث وجدته : اإلمام، أو نائبه، لقول عمر لرجل وجد بعرياً: أي] أو بردها إىل مكاهنا بإذنه[
قال " يف الضالة املكتومة غرامتها، ومثلها معها: "نص عليه، حلديث. لربه] ومن كتم شيئاً منها لزمه قيمته مرتني[

  .وهذا حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال يرد: أبو بكر يف التنبيه
  .حلديث جرير السابق] ذهفأخرجه مل يضمنه حيث مل يأخ. وإن تبع شئ منها دوابه فطرده، أو دخل داره[
كالذهب والفضة واملتاع، وما ال ميتنع من صغار السباع، كالغنم والفصالن والعجاجيل واألوز والدجاج، : الثالث[

" يف النقدين والشاة"حلديث زيد بن خالد ] فهذه جيوز التقاطها ملن وثق من نفسه األمانة والقدرة على تعريفها
  .ناهوقيس عليه الباقي، ألنه يف مع

روي عن ابن عباس، وابن عمر، ومل يعرف هلما خمالف من . فال يتعرض هلا. قاله أمحد] واألفضل مع ذلك تركها[
وحيرم على من ال يأمن نفسه عليها أخذها، ملا فيه من تضييعها على رهبا، كإتالفها، ويضمنها إن تلفت . الصحابة

  ..لكها ولو عرفها، ألن السبب احملرم ال يفيد امللك، كالسرقةفرط أوالً، ألنه غري مأذون فيه، أشبه الغاصب، وال مي
  .بغري إذن اإلمام أو نائبه] فإن أخذها، مث ردها إىل موضعها[
  .ألهنا أمانة حصلت يف يده، فلزمه حفظها كسائر األمانات، والتفريط فيها تضييع هلا] ضمن[

  فصل
  :]وهذا القسم األخري ثالثة أنواع[
  .مأكول، كفصيل وشاة] من حيوانما التقطه : أحدها[
فسوى بينه وبني الذئب، " . هي لك أو ألخيك أو للذئب"يف احلال، حلديث ] أكله بقيمته: فيلزمه خري ثالثة أمور[

أمجعوا على أن ضالة الغنم يف املوضع املخوف عليها له أكلها، ألنه سوى : قال ابن عبد الرب. وهو اليستأين بأكلها
وإذا أراد أكله حفظ . وألن فيه إغناء عن اإلنفاق عليه حراسة ملاليته على ربه إذا جاء. نتهىا. بينه وبني الذئب

  .صفته، فمىت جاء ربه فوصفه غرم له قيمته
  .ولو بال إذن اإلمام، ألنه إذا جاز أكله بال إذن فبيعه أوىل] أو بيعه وحفظ مثنه[

  .بال إنفاق عليه فتلف، ضمنه لتفريطه ليحفظه ملالكه، فإن تركه] أو حفظه وينفق عليه من ماله[
  .نص عليه، ألنه أنفق عليه حلفظه، فكان من مال صاحبه] وله الرجوع مبا أنفق إن نواه[
  .لعدم املرجح إذاً] فإن استوت الثالثة خري[
  .بإبقائه كخضروات وحنوها] ما خشي فساده: الثاين[



  .وحفظ مثنه ملا تقدم] فيلزمه فعل األصلح من بيعه[
  .قياساً على الشاة] أكله بقيمته أو[
  .كعنب ورطب] أو جتفيف ما جيفف[
  .ألنه أمانة بيده فتعني عليه فعل األحظ] فإن استوت الثالثة خري[
  .من أمثان ومتاع وحنومها] باقي املال: الثالث[
أيب ابن كعب، ومل من حيوان وغريه ألنه صلى اهللا عليه وسلم، أمر به زيد بن خالد، و] ويلزم التعريف يف اجلميع[

  .يفرق وألن طريق وصوهلا إىل صاحبها، فوجب كحفظها
  .ألنه مقتضى األمر، وألن صاحبها يطلبها عقب ضياعها] فوراً[
  .ألنه جممع الناس وملتقاهم] هناراً[
  .قبل اشتغال الناس مبعاشهم] أو كل يوم[
  .ألن الطلب فيه أكثر] مدة أسبوع[
  .ر منه يف موضع وجداهنا ويف الوقت الذي يلي التقاطهاأي كعادة الناس، ويكث] مث عادة[

وروي عن عمر وعلي وابن عباس، وألن السنة ال تتأخرعنها القوافل، وميضي . حلديث زيد السابق] مدة حول[
  .فيها الزمان الذي تقصد فيه البالد، من احلر والربد واإلعتدال

ات الصلوات ألن عمر، رضي اهللا عنه، أمر واجدها أوق] وتعريفها بأن ينادي يف األسواق وأبواب املساجد[
  .بتعريفها على باب املسجد قاله يف الشرح

  .وال يصفها، ألنه اليؤمن أن يدعيها بعض من مسع صفتها فتضيع على مالكها] من ضاع منه شئ أو نفقة[
  .نص عليه، لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه] وأجرة املنادي على امللتقط[
وروي عن عمر وغريه، لقوله صلى . نص عليه. كاملرياث] حوالً فلم تعرف دخلت يف ملكه قهراً عليه فإذا عرفها[

ويف  -" مث كلها: "ويف لفظ -" و إال فهي كسبيل مالك: "ويف لفظ -" فإن مل تعرف فاستنفقها: "اهللا عليه وسلم
  ." فاستمتع هبا: "ويف لفظ -" فشأنك هبا: "ويف لفظ -" فانتفع هبا: "لفظ

" فإذا جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه: "لقوله يف حديث زيد السابق] فيتصرف فيها مبا شاء بشرط ضماهنا[
  .متفق عليه

  فصل يف التصرف باللقطة
 -صفة الشد : وهو -وعفاصها -وهو ما يشد به الوعاء  -وحيرم تصرفه فيها حىت يعرف وعاءها ووكاءها [

. نص على الوكاء والعفاص، وقيس الباقي" اعرف وكاءها وعفاصها: "لقوله] هاويعرف قدرها وجنسها وصفت
  .وألنه جيب دفعها إىل رهبا بوصفها، فال بد من معرفته، ألن ما ال يتم الواجب إال به واجب

  .ملا تقدم] ومىت وصفها طالبها يوماً من الدهر لزم دفعها إليه[
  .ألنه يتبع يف الفسوخ] بنمائها املتصل[
ألهنا مناء ملكه وألنه يضمن النقص بعد احلول فالزيادة له ليكون ] ا املنفصل بعد حول التعريف فلواجدهاوأم[

  .اخلراج بالضمان
  .ألهنا أمانة بيده كالوديعة] وإن تلفت أو نقصت يف حول التعريف ومل يفرط مل يضمن[



  .هفرط أو ال لدخوهلا يف ملكه، فتلفها من مال] وبعد احلول يضمن مطلقاً[
  .لصحة تصرف امللتقط فيها لدخوهلا يف ملكه] وإن أدركها رهبا بعد احلول مبيعة أو موهوبة مل يكن له إال البدل[
ويبدأ بالبائع الحتمال أن يكون من ماله، فإن مل ] ومن وجد يف حيوان نقداً أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه[

  .نص عليه. فهي لصياد ولو باعهايعرف فلواجده، وإن وجد درة غري مثقوبة يف مسكة 

  .بال تعريف، ألن قرينة احلال تقتضي متليكه] ومن استيقظ فوجد يف ثوبه ماالً ال يدري من صره فهو له[
لتعديه، ألنه إما سارق أو غاصب، فال يربأ من عهدته ] وال يربأ من أخذ من نائم شيئاً إال بتسليمه له بعد انتباهه[

  .يصح قبضه فيهاإال برده ملالكه يف حال 

  باب اللقيط
  

  باب اللقيط

نبذ يف شارع أو غريه، أو ضل الطريق ما بني والدته إىل سن التمييز فقط ] وهو طفل يوجد ال يعرف نسبه وال رقه[
  .قاله يف اإلنصاف -على الصحيح  -
  . ١} ...قَْوىَوَتَعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّ{: لقوله تعاىل] والتقاطه واإلنفاق عليه فرض كفاية[
إن وجد بدار اإلسالم إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، ألنه اجتمع الدار وإسالم من فيها تغليباً ] وحيكم بإسالمه[

  .لإلسالم، فإنه يعلو وال يعلى عليه
وروى . ألهنا األصل يف اآلدميني، فإن اهللا تعاىل خلق آدم وذريته أحراراً، والرق عارض، األصل عدمه] وحريته[

يا أمري املومنني، إنه رجل صاحل، : وجدت ملقوطاً فأتيت به عمر بن اخلطاب، فقال عريفي: سنني أبو مجيلة، قال
  :فقال. نعم: أكذلك هو؟ قال: فقال عمر

  ـــــــ
  .٣/املائدة من اآلية ١

  .وعلينا رضاعه رواه سعيد يف سننه: ويف لفظ. اذهب به وهو حر، ولك والؤه، وعلينا نفقته
  .لوجوب نفقته يف ماله، وما معه فهو ماله] عليه مما معه إن كان وينفق[
  .ملا تقدم] فإن مل يكن فمن بيت املال[
  .على بيت املال: أي] فإن تعذر اقترض عليه[
  .اإلقتراض، أو األخذ من بيت املال] احلاكم فإن تعذر[
َوتََعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ {: ، لقوله تعاىلاإلنفاق عليه، ألن به بقاءه فوجب، كإنقاذ الغريق] فعلى من علم حباله[

  ١} َوالتَّقَْوى
  .ملا تقدم عن عمر، ولسبقه إليه فكان أوىل به] واألحق حبضانته واجده[
ألن منافع القن مستحقة لسيده، فال يذهبها يف غري نفعه إال بإذنه، وغري املكلف ال يلي ] إن كان حراً مكلفاً رشيداً[

  .، وكذا السفيهأمر نفسه فغريه أوىل
  .كوالية النكاح، وملا سبق] أميناً عدالً، ولو ظاهراً[



  ـــــــ
  .٣/املائدة من اآلية ١

  فصل يف مرياث اللقيط
إن مل خيلف وارثاً كغري اللقيط، فإن كان له زوجة فلها الربع، والباقي ] ومرياث اللقيط وديته إن قتل لبيت املال[

وحديث . واليته وحضانته: ولك والؤه أي: وقول عمر" إمنا الوالء ملن أعتق"يث لبيت املال، وال يرثه ملتقطه، حلد
رواه أبو داود " عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي العنت عليه: املرأة حتوز ثالثة مواريث: "واثلة بن األسقع مرفوعاً

  .ال يثبت: والترمذي وحسنه، قال ابن املنذر
  كان اللقيط] و أنثى أحلق به ولووإن ادعاه من ميكن كونه منه من ذكر أ[
احتياطاً للنسب، ألن اإلقرار به حمض مصلحة للقيط التصال نسبه، وال مضرة على غريه فيه، فقبل كما لو ] ميتاً[

  .اًقر له مبال
  .ملدعيه] وثبت نسبه وإرثه[
  .ألهنا عالمة واضحة على إظهار احلق] وإن ادعاه اثنان فأكثر معاً قدم من له بينة[
  .بينة ألحدهم، أو تساووا فيها] مل تكن فإن[
وهم قوم يعرفون األنساب بالشبه، وال خيتص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك، ] عرض على القافة[

  .واشتهر ذلك يف بين مدجل وبين أسد. وتكررت منه اإلصابة فهو قائف

وعن عائشة . اهللا عنهم، ومل ينكر، فكان إمجاعاًلقضاء عمر به حبضرة الصحابة، رضي ] فإن أحلقته بواحد حلقه[
أمل تري أن جمززاً املدجلي نظر : "دخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم، مسروراً تربق أسارير وجهه، فقال: قالت

. متفق عليه" إن هذه األقدام بعضها من بعض؟: آنفاً إىل زيد وأسامة، وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال
  .ن ذلك حق ملا سر به النيب صلى اهللا عليه وسلمفلوال أ

قد : ملا روى سليمان بن يسار عن عمر يف امرأة وطئها رجالن يف طهر فقال القائف] وإن أحلقته باجلميع حلقهم[
هو ابنهما، ومها أبواه : وعلي يقول: وبإسناده عن الشعيب قال. اشتركا فيه مجيعاً، فجعله عمر بينهما رواه سعيد

  .ويلحق بثالثة، ألن املعىن يف اإلثنني موجود فيما زاد، فيقاس عليه. ويرثانه رواه الزبري بن بكار عن عمر يرثهما
  .على القافة، أو مل يوجد قافة، أو نفته عنهما، أو تعارضت أقواهلم] وإن أشكل أمره[
يترك : وقال ابن حامد. لتعارض الدليل، وال مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه من مل يدع نسبه أحد] ضاع نسبه[

حىت يبلغ، ويؤخذان بنفقته، ألن كل واحد منهما مقر، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إىل من مييل طبعه إليه، ألن ذلك 
يروى عن عمر، وألن الطبع مييل إىل الوالد ما ال مييل إىل غريه، فإذا تعدرت القافة رجعنا إىل اختياره، وال يصح 

  . الكايفقاله يف. انتسابه قبل بلوغه

وهو كاحلاكم . [يف إحلاق النسب، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، سر بقول جمزز وحده] ويكفي قائف واحد[
  .ألنه ينفذ ما يقوله خبالف الشاهد] فيكفي جمرد خربه

  .ألن القيافة حكم مستندها النظر، واإلستدالل، فاعتربت فيه الذكورة، كالقضاء] بشرط كونه مكلفاً ذكراً[
  .ألن الفاسق ال يقبل خربه، وعلم منه اشتراط إسالمه باألوىل] دالًع[



  .ألنه كحاكم] حراً[
ألنه أمر علمي، فال بد من العلم بعلمه له، وطريقه التجربة فيه، ويكفى أن يكون مشهوراً ] جمرباً يف اإلصابة[

يه، ويرى القائف، فإن أحلقه يترك الغالم مع عشرة غري مدع: قال القاضي. باإلصابة، وصحة املعرفة يف مرات
  .بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم جلعناه مع عشرين فيهم مدعيه، فإن أحلقه مبدعيه علمت إصابته

  اجمللد الثاين
  كتاب الوقف

  
  

  :كتاب الوقف
م إذا مات ابن آد: "وهو مستحب، حلديث. مل حتبس أهل اجلاهلية، وإمنا حبس أهل اإلسالم: قال الشافعي رمحه اهللا

رواه اجلماعة إال البخارى وابن " صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له: انقطع عمله إال من ثالث
وجيوز وقف األرض . مل يكن أحد من أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ذو مقدرة إال وقف: وقال جابر. ماجه

، فأتى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يستأمره فيها، أصاب عمر أرضاً خبيرب: واجلزء املشاع حلديث ابن عمر قال
إن شئت : "يا رسول اهللا، إين أصبت ماالً خبيرب مل أصب قط ماالً أنفس عندى منه، فما تأمرين فيه؟ فقال: فقال

فتصدق هبا عمر يف الفقراء، ويف : ، قال" حبست أصلها وتصدقت هبا غري أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث
، والرقاب، ويف سبيل اهللا، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف أو يطعم القرىب

إن : قال عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم: متفق عليه، وعنه أيضاً قال" غري متأثل: "ويف لفظ. صديقاً غري متمول فيه
: فقال صلى اهللا عليه وسلم. ا، وقد أردت أن أتصدق هبااملائة سهم اليت خبيرب مل أصب ماالً قط أعجب إيل منه

  .وهذا وصف املشاع. رواه النسائي وابن ماجه" احبس أصلها وسبل مثرهتا"

كأن يبين بنياناً على هيئة املسجد، ويأذن إذناً عاماً بالصالة فيه، أو : بالفعل، مع دليل يدل عليه: حيصل بأحد أمرين"
أو سقاية ويشرعها هلم، ويأذن يف دخوهلا، ألن العرف جار بذلك، " عاماً بالدفن فيها جيعل أرضه مقربة ويأذن إذناً

قال يف . وفيه داللة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول، وجرى جمرى من قدم طعاماً لضيفانه، أو نثر نثاراً
  .الكايف

منها صار وقفاً ألنه ثبت هلا مىت وقف بواحدة " وقفت وحبست وسبلت: وبالقول، وله صريح وكناية، فصرحيه"
" إن شئت حبست أصلها وسبلت مثرهتا: "عرف االستعمال، وعرف الشرع بقوله صلى اهللا عليه وسلم لعمر

وإضافة التحبيس إىل األصل والتسبيل إىل الثمرة ال يقتضي املغايرة يف املعىن، فإن الثمرة . فصارت كلفظ الطالق
  .أيضاً حمبسة على ما شرط صرفها إليه

  .فليست صرحية ألهنا مشتركة بني الوقف وغريه من الصدقات والتحرميات" تصدقت، وحرمت، وأبدت: وكنايته"
  .فمن نوى هبا الوقف لزمه حكماً، ألهنا بالنية صارت ظاهرة فيه" فال بد فيها من نية الوقف"
تصدقت به صدقةً ال تباع، أو ال  :أو يقرن الكناية حبكم الوقف كقوله" على قبيلة كذا، أو طائفة كذا: ما مل يقل"

  .توهب، أو ال تورث، ألن ذلك كله ال يستعمل يف غري الوقف



  فصل شروط الوقف سبعة

:  
  .فال يصح من حمجور عليه، وال من جمنون" كونه من مالك جائز التصرف" -١
  .كوكيله فيه" أو ممن يقوم مقامه"
  .د وكلب ومخر ومرهونفال يصح وقف أم ول" كون املوقوف عيناً يصح بيعها" -٢
إمنا الوقف يف األرضني والدور : قال اإلمام أمحد. كالعقار واحليوان والسالح" وينتفع هبا نفعاً مباحاً مع بقاء عينها"

. ال بأس به: على ما وقف أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقال فيمن وقف مخس خنالت على مسجد
: قال اخلطايب. متفق عليه" أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهللا"وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من احتبس فرساً يف سبيل اهللا : "وعن أيب هريرة مرفوعاً. ما يعده الرجل من مركوب وسالح وآلة اجلهاد: األعتاد
إن أبا : يا رسول اهللا: قلرواه البخاري، وقالت أم مع" إمياناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله يف ميزانه حسنات

  رواه أبو داود وروى اخلالل عن نافع ١" اركبيه فإن احلج من سبيل اهللا: "فقال. معقل جعل ناضحه يف سبيل اهللا
  ـــــــ

  .البعري أو الثور أو احلمار الذي يستقى عليه املاء: الناضح ١

  .انت ال خترج زكاتهأن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبسته على نساء آل اخلطاب، فك
فال يصح وقف مطعوم ومشروب غري املاء، وال وقف دهن ومشع وأمثان وقناديل نقد على املساجد، وال على "

ألن ما ال ينتفع به إال بإتالفه ال يصح وقفه، ألنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية، وال يوجد ذلك فيما  ١" غريها
  .ال تبقى عينه

والسقايات وكتب العلم، ألنه شرع " كاملساكني واملساجد والقناطر واألقارب: بةكونه على جهة بر وقر" -٣
كيف جاز : فإن قيل: قال يف الكايف. فإذا مل يكن على بر مل حيصل مقصوده الذي شرع ألجله. لتحصيل الثواب

  .هلمالوقف إمنا هو على املسلمني، لكن عني نفعاً خاصاً : الوقف على املساجد، وهي ال متلك؟ قلنا
وقطاع الطريق، ألن ذلك " فال يصح على الكنائس، وال على اليهود والنصارى، وال على جنس األغنياء والفساق"

وقد غضب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، حني رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، . إعانة على املعصية
وقال " لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إال اتباعيأيف شك أنت يا ابن اخلطاب؟ أمل آت هبا بيضاء نقية؟ : "وقال

أمحد يف نصارى وقفوا على البيعة ضياعاً كثرية، وماتوا وهلم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى، فلهم 
  .أخذها وللمسلمني عوهنم حىت يستخرجوها من أيديهم

  أن"ملا روي " لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غين معني صح"
  ـــــــ

  .يريد به الذهب والفضة: النقد ١

  .صفية بنت حيي زوج النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وقفت على أخ هلا يهودي
كونه على معني غري نفسه يصح أن ميلك فال يصح الوقف على جمهول، كرجل ومسجد، وال على أحد " -٤

  .ليك غري املعني ال يصحالرجلني أو املسجدين لتردده، كبعتك أحد هذين العبدين، وألن مت" هذين



ما مسعت هبذا وال أعرف الوقف إال ما أخرجه : نقل حنبل وأبو طالب عن اإلمام أمحد. عند األكثر" وال على نفسه"
اختاره مجاعة منهم ابن أيب : قال يف التنقيح. يصح: وعنه. ويصرف يف احلال ملن بعده، كمنقطع االبتداء. هللا تعاىل

صححه ابن عقيل واحلارثي وأبو املعايل يف النهاية وغريهم، وعليه العمل يف زمننا وقبله موسى والشيخ تقي الدين، و
وإن . انتهى. وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب يف فعل اخلري: ويف اإلنصاف. عند حكامنا، وهو أظهر

احتج . صح الوقف والشرطوقف شيئاً على غريه، واستثىن غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده 
أمحد مبا روي عن حجر املدري أن يف صدقة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن يأكل أهله منها باملعروف غري 

ال جناح على من وليها أن يكل منها، أو يطعم صديقاً غري متمول فيه : املنكر ويدل له أيضاً قول عمر ملا وقف
  .بنته حفصة مث ابنه عبد اهللاوكان الوقف يف يده إىل أن مات، مث 

ألن الوقف متليك، فال يصح على " وال على من ال ميلك كالرقيق ولو مكاتباً، واملالئكة واجلن والبهائم واألموات"
  .من ال ميلك

  .ألنه ال ميلك إذاً" وال على احلمل استقالال"

  .لهوقفت كذا على أوالدي مث على أوالدهم وفيهم محل فيشم: كقوله" بل تبعاً"
  .غري معلق وال موقت وال مشروط فيه خيار أو حنوه: أي" كون الوقف منجزاً" -٥
إن حدث يب حدث املوت : احتج بقول عمر" فال يصح تعليقه إال مبوته، فيلزم من حني الوقف إن خرج من الثلث"

 عليه وسلم، واشتهر يف ووقفه هذا كان بأمر النيب، صلى اهللا. ورواه أبو داود بنحوه. فإن مثغاً صدقة وذكر احلديث
  .قاله يف القاموس. بالفتح مال باملدينة لعمر وقفه: ومثغ. الصحابة فلم ينكر، فكان إمجاعاً

وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه مىت شيء ت، أو بشرط اخليار يل، أو : أن ال يشترط فيه ما ينافيه كقوله -٦"
قاله . ه مىت شاء، أو يهبه، أو يرجع فيه بطل الوقف والشرطفإذا شرط أن يبيع" بشرط أن أحوله من جهة إىل جهة
  .يف الشرح وغريه، ملنافاته ملقتضاه

ألنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم جيز " وقفته شهراً، أو إىل سنة وحنوها: أن يقفه على التأبيد، فال يصح -٧"
  .قاله يف الكايف. إىل مدة كالعتق

  .ال والًء وال نكاحاً" وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب: لوال يشرط تعيني اجلهة، فلو قا"
فإن عدموا . وقفاً عليهم، ألن الوقف مصرفه الرب، وأقاربه أوىل الناس بربه، فكأنه عينهم لصرفه" على قدر إرثهم"

  .فهو للفقراء واملساكني وقفاً عليهم، ألهنم مصرف الصدقات، ونصه يصرف يف مصاحل املسلمني

  ويلزم الوقف مبجرده وميلكه املوقوف عليه فصل

ومل خيرج عن املالية، فوجب أن ينتقل امللك إليه كاهلبة . إذا كان معيناً، ألن الوقف سبب نقل امللك عن الواقف
  .والبيع

  .املوقوف عليه إن كان مكلفاً رشيداً: أي" فينظر فيه هو"
  .١إن كان حمجوراً عليه كالطلق" أو وليه"
  .ألن عمر جعل وقفه إىل ابنته حفصة، مث يليه ذو الرأي من أهلها" ط الواقف ناظراً فيتعنيما مل يشتر"
ألن تعيينه هلا صرف له عما سواها، ألنه لو مل جيب إتباع تعيينه مل " ويتعني صرفه إىل اجلهة اليت وقف عليها يف احلال"



  .يكن له فائدة
  .ملا تقدم" أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك ما مل يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده"
مىت قلنا يرجع إىل أقارب الواقف وقفاً، وكان الواقف : أي" وحيث انقطعت اجلهة والواقف حي رجع إليه وقفاً"

  .حياً رجع إليه وقفاً
مسجداً أو مقربة أو ولو وقف . لوجود الوصف الذى هو الفقر فيه" ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه"

مدرسة فهو كغريه يف االنتفاع به، ملا روي أن عثمان، رضي اهللا عنه، سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدالء 
  .٢املسلمني

  ـــــــ
  .الطالق: كذا يف األصل وأظنها ١
  .اشتراها وسبلها: اليت حفرها عثمان بناحية املدينة، وقيل: بضم الراء: بئر رومة ٢

لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به، وألن الوقف عقد الزم ال ميكن إبطاله، " ق الرقيق املوقوف حبالوال يصح عت"
وإن كان بعضه غري موقوف فأعتقه مالكه صح، ومل يسر إىل البعض املوقوف، ألنه . ويف القول بنفوذ عتقه إبطال له

  .إذا مل يعتق باملباشرة مل يعتق بالسراية
وال . ألن ملكه هلا ناقص، وال حد بوطئه للشبهة، وال مهر ألنه لو وجب لكان له" ليه حرملكن لو وطئ املوقوفه ع"

  .جيب لإلنسان على نفسه شيء
  .لوالدهتا منه وهو مالكها" فإن محلت صارت أم ولد تعتق مبوته"
  .ألنه أتلفها على من بعده من البطون" وجتب قيمتها يف تركته"
اهنا، وولده منها حر للشبهة، وعليه قيمته يوم وضعه حياً، لتفويته رقه على من يكون وقفاً مك" يشترى هبا مثلها"

  .يؤول إليه الوقف بعده

  فصل ويرجع يف مصرف الوقف إىل شرط الواقف

ألن عمر، رضي اهللا عنه، شرط يف وقفه شروطاً، ولو مل جيب إتباع شرطه مل يكن يف اشتراطه فائدة أن الزبري وقف 
  .ردودة من بناته أن تسكن غري مضرة وال مضراً هبا، فإذا استغنت بزوج فال حق هلا فيهعلى ولده، وجعل للم

ألن العادة املستمرة، والعرف املستقر يدل على شرط " فإن جهل، عمل بالعادة اجلارية، فإن مل تكن فبالعرف"
  .قاله الشيخ تقي الدين. الواقف أكثر مما يدل لفظ االستفاضة

  ال عرف ببلد الواقفعادة، و" فإن مل يكن"
  .لثبوت الشركة دون التفضيل" فالتساوي بني املستحقني"
  .على أوالدي، مث أوالدهم، مث أوالد أوالدهم: بأن يقول" ويرجع إىل شرطه يف الترتيب بني البطون"
  .كأن يقف على أوالده وأوالدهم" أو االشتراك"
  .إال عند الضرورة" زاد على ما قدرويف إجيار الوقف أو عدمه، ويف قدر مدة اإلجيار، فال ي"
  .قاله الشيخ تقي الدين. يف الفهم والداللة ال يف وجوب العمل" ونص الواقف كنص الشارع"
  .الشرعي" جيب العمل جبميع ما شرطه ما مل يفض إىل اإلخالل باملقصود"



ت بوقفه فوجب أن يتبع فيه ألنه ثب" فيعمل به فيما إذا شرط أن ال ينزل يف الوقف فاسق وال شرير وال ذو جاه"
  .شرطه

  .هبم عمالً بشرطه" وإن خصص مقربة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة ختصصت"
  .فال ختتص هبم، ولغريهم الصالة هبا لعدم التزاحم، ولو وقع فهو أفضل، ألن اجلماعة تراد له" ال املصلني هبا"
  يعمل بشرطه" وال"
إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فاملتأهل : قال الشيخ" من ارتكب طريق الصالحإن شرط عدم استحقاق "

  .أحق من املتعزب إذا استويا يف سائر الصفات

  فصل فيما يشترط يف الناظر

:  
يف الوقف إما بالتعيني كفالن، أو بالوصف كاألرشد أو األعلم، فمن وجد فيه الشرط " ويرجع يف شرطه إىل الناظر"

  .لنظر عمالً بالشرطثبت له ا
  :"ويشترط يف الناظر مخسة أشياء"
إن كان الوقف على مسلم، أو جهة من جهات اإلسالم كاملساجد واملدارس والربط وحنوها، لقوله " اإلسالم -١"

  .١} َولَْن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْكَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني سَبِيالً{: تعاىل
  .ال ينظر يف ملكه الطلق، ففي الوقف أوىل ألن غري املكلف" التكليف -٢"
وإذا مل يكن الناظر . ألن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاً" والقوة عليه -٥واخلربة به  -٤الكفاية للتصرف  -٣"

  .متصفاً هبذه الصفات مل ميكنه مراعاة حفظ الوقف
  .ليحصل املقصود" فإن كان ضعيفاً ضم إليه قوي أمني"
  .ألن عمر، رضي اهللا عنه، جعل النظر يف وقفه إىل ابنته حفصة مث إىل ذي الرأي من أهلها" وال تشترط الذكورة"

  ـــــــ
  .١٤١/النساء من اآلية ١

ويضم إىل الفاسق أمني حلفظ الوقف، ومل تزل يده ألنه أمكن اجلمع بني " وال العدالة حيث كان جبعل الواقف له"
  .احلقني

  .ف، كمن واله حاكم أو ناظرغري الواق: أي" فإن كان من غريه"
  .ألهنا والية على مال، فاشترط هلا العدالة، كالوالية على مال يتيم" فال بد فيه من العدالة"
عدالً كان أو فاسقاً، رجالً أو امرأة، رشيداً أو : أي" فإن مل يشترط الواقف ناظراً فالنظر للموقوف عليه مطلقاً"

  .حمجوراً عليه
  .الده وأوالد أوالده كل واحد منهم ينظر على حصته كامللك املطلقكأو" حيث كان حمصوراً"
أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غري معني كالوقف على الفقراء أو املساجد والربط وحنوها إذا مل " وإال فللحاكم"

فوض األمر فيه إىل يعني الواقف ناظراً عليه ألنه ليس له مالك معني، ويتعلق به حق املوجودين ومن يأيت بعدهم، ف
  .احلاكم



  .أطلقه األصحاب: قال يف الفروع" وال نظر للحاكم مع ناظر خاص"
  .فعله لعموم واليته" لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما ال يسوغ"
حفظ الوقف وعمارته، وإجياره وزرعه، واملخاصمة فيه وحتصيل ريعه، واالجتهاد يف تنميته، : ووظيفة الناظر"

ألن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه، وحفظ " جهاته من عمارة وإصالح وإعطاء املستحقني وصرف الريع يف
  .ريعه وتنفيذ شرط واقفه، وطلب احلفظ فيه مطلوب شرعاً، فكان ذلك إىل الناظر

  .من أجر مثله" وإن آجره بأنقص"

  عقد اإلجارة،" صح"
  الناظر" وضمن"
  . مال غريه على وجه احلط، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيلإن كان املستحق غريه ألنه يتصرف يف" النقص"
  .نص عليه" وله األكل مبعروف"
  قاله يف القواعد" ولو مل يكن حمتاجاً"
ألنه من مصاحله، فينصب إمام املسجد ومؤذنه وقيمه وحنوهم، وجيب أن يويل يف الوظائف " وله التقرير يف وظائفه"

  .وإمامة املساجد األحق شرعاً
قال الشيخ تقي . كتعطيله القيام هبا" ر يف وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بال موجب شرعيومن قر"

  .ومن مل يقم بوظيفته غريه من له الوالية مبن يقوم هبا إذا مل يتب األول ويلتزم بالواجب: الدين
  .من غريه" ومن نزل عن وظيفة بيده ملن هو أهل هلا صح، وكان أحق هبا"
يف أصح األقوال، فال ينقص به األجر " الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت املال ال كجعل وال كأجرة وما يأخذه"

وما يؤخذ من بيت املال فليس عوضاً وأجرة بل رزق لإلعانة على الطاعة : قال الشيخ تقي الدين. مع اإلخالص
وينبين عليه أن . ١انتهى. كاألجرة واجلعلوكذلك املال املوقوف على أعمال الرب، واملوصى به، أو املنذور له ليس 

  القائل
  ـــــــ

قوم هلم رواتب أضعاف حاجتهم، وقوم هلم : ومن أكل املال بالباطل: ١٧٨/قال شيخ اإلسالم يف االختيارات ص ١
  .جهات معلومها كثري يأخذونه، وينيبون غريهم بيسري

  .قاله احلارثي. روط يف الوقفباملنع من أخذ األجرة على نوع القرب ال مينع ممن أخذ املش

  فصل ومن وقف على ولده أو ولد غريه دخل املوجودون

  .حال الوقف ولو محالً
  .نص عليه" فقط"
  .ألن اللفظ يشملهم، ألن اجلميع أوالده" من الذكور واإلناث"
اختاره . فيدخل ولد حدث بعد الوق: ألنه شرك بينهم، وكما لو أقر هلم ب شيء وعنه" بالسوية من غري تفضيل"

ابن أيب موسى، وأفىت به ابن الزاغوين، وهو ظاهر كالم القاضي وابن عقيل، وجزم به يف املبهج و املستوعب، 
  .واختاره يف اإلقناع



ألن كل موضع ذكر اهللا  ١} يُوصِيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُْم{: ألهنم دخلوا يف قوله تعاىل" ودخل أوالد الذكور خاصة"
فاملطلق من كالم اآلدمي إذا خال عن قرينة حيمل على املطلق من كالم اهللا تعاىل ويفسر . ولد البننيفيه الولد دخل 

  .مبا فسر به
  .ألوالده املوجودين: أي" على ولدي، دخل أوالده املوجودون ومن يولد هلم: وإن قال"
  .دينللموجو" ال احلادثون، وعلى ولدي ومن يولد يل دخل املوجودون واحلادثون تبعاً"

  ـــــــ
  .١١/ النساء من اآلية ١

ألهنم مل يدخلوا يف " ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور واإلناث ال أوالد اإلناث"
: وقال تعاىل. ألهنم إمنا ينسبون إىل قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاهتم ١} يُوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالدِكُْم{: قوله تعاىل

  :وقال الشاعر ٢} اْدُعوُهْم لِآبَاِئهِْم{
  ٣بنوهن أبناء الرجال األباعد... بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 

  .وحنوه، فمن خصائصه انتساب أوالد فاطمة إليه" إن ابين هذا سيد: "وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم
الدي فالن وفالن وفالنة، مث أوالدهم، وقفت على أو: وقوله. من مات عن ولد فنصيبه لولده: كقوله" إال بقرينة"
  .على أن لولد الذكر سهمني ولولد األنثى سهماً وحنوه: أو
أَْصطَفَى الَْبنَاِت {: قال تعاىل. ألن لفظ البنني وضع لذلك حقيقة" ومن وقف على بنيه أو بين فالن فللذكور خاصة"

وإن وقف على بناته اختص هبن، وإن  ٥} ...َواِت ِمَن النَِّساِء وَالَْبنَِنيُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّه{: وقال ٤} َعلَى الَْبنَِني
  كانوا قبيلة كبين هاشم ومتيم دخل نساؤهم،

  ـــــــ
  .١١/ النساء من اآلية ١
  .٥/ األحزاب من اآلية ٢
وهذا البيت ال ... ناأن بين أبنائنا مثل بني: املعىن: "مايلي ٧٣/ جاخزانة األدب لعبد القادر البغدادي يف الشاهد ٣

هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقدمي اخلرب، : قال العيين. يعرف قائله مع شهرته يف كتب النحاة وغريهم
والرضيون على دخول أبناء األبناء يف املرياث، وأن االيساب إىل اآلباء، والفقهاء كذلك يف الوصية، وأهل املعاين 

  .".اـه. أحدا منهم عزاه إىل قائلهومل أر . والبيان يف التشبيه
  .١٥٣/ الصافات من اآلية ٤
  .١٤/ آل عمران من اآلية ٥

  :وروي أن جواري من بين النجار قلن. ألن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها
  يا حبذا حممد من جار... حنن جوار من بين النجار 

  .تقدمدون أوالدهن من رجال غريهم ألهنم إمنا ينتسبون آلبائهم كما 
  .فما الوقف: أي" ويكره هنا"
  .شرعي ألنه يؤدي إىل التقاطع" أن يفضل بعض أوالده على بعض لغري سبب"

فرجع أيب يف : قال" . اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم: "...ولقوله، صلى اهللا عليه وسلم، يف حديث النعمان بن بشري



  .تلك الصدقة رواه مسلم
للذكر مثل حظ األنثيني على : واختار املوفق، وتبعه يف الشرح و املبدع وغريه" أنثىوالسنة أن ال يزاد ذكر على "

  .حسب قسمة اهللا يف املرياث، كالعطية، والذكر يف مظنة احلاجة غالباً بوجوب حقوق تترتب عليه خبالف األنثى
  .فخصه بالوقف أو فضله" فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب"
  .نص عليه، ألنه لغرض مقصود شرعاً" املشتغلني بالعلم، أو خص ذا الدين والصالح فال بأس بذلك أو خص"

  فصل والوقف عقد الزم

  .مبجرد القول أو الفعل الدال عليه
  .ألنه عقد يقتضي التأبيد، سواء حكم به حاكم أو ال، أشبه العتق" ال يفسخ بإقاله وال غريها"
قال " ال يباع أصلها وال توهب وال تورث: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وال يباعوال يوهب وال يرهن وال يورث "

  .العمل على هذا احلديث عند أهل العلم، وإمجاع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه وال يصح: الترمذي
  كخشب تشعث وخيف سقوطه" إال أن تتعطل منافعه خبراب أو غريه"
إذا كان يف املسجد خشبات : نص عليه أمحد، قال" نه يف مثله أو بعض مثلهومل يوجد ما يعمر به، فيباع ويصرف مث"

قال أبو . حيول املسجد خوفاً من اللصوص، وإذا كان موضعه قذراً: وقال. هلا قيمة جاز بيعها وصرف مثنها عليه
ى جواز بيع الفرس وبالقول األول أقول، إلمجاعهم عل: قال. وروي عنه أن املساجد ال تباع، إمنا تنقل آلتها ١:بكر

نص عليه، ألن الوقف مؤبد، فإذا مل . احلبيس إذا مل يصلح للغزو، فإن مل يبلغ مثن الفرس أعني به يف فرس حبيس
  .ميكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو االنتفاع على الدوام يف عني أخرى

  ـــــــ
ن أصحاب اإلمام أمحد املسائل الكثرية، وله نقل ع ٣١١هو أمحد بن حممد أبوبكر املعروف باخلالل، املتوىف  ١

  .املؤلفات القيمة

واتصال اإلبدال جيري جمرى األعيان، ومجودنا على العني مع تعطلها تضييع للغرض، كذبح اهلدي إذا أعطب يف 
. قاله ابن عقيل وغريه. موضعه مع اختصاصه مبوضع آخر، فلما تعذر حتصيل الغرض بالكلية استويف منه ما أمكن

  .كما مال إليه يف الفروع، ونقل معناه القاضي وأصحابه، واملوفق والشيخ تقي الدين -وجوباً : أي -فيباع : قولهو
كبدل أضحية، وبدل رهن أتلف، ألنه كالوكيل يف الشراء، وشراء الوكيل يقع " ومبجرد شراء البدل يصري وقفاً"

  .وقفه مبجرد الشراءملوكله، واالحتياط وقفه، لئال ينقضه بعد ذلك من ال يرى 
  .ومل متكن توسعته يف موضعه: نص عليه، ويف املغين" وكذا حكم املسجد لو ضاق على أهله"
  .يعين إذا كان ذلك مينع من الصالة فيه فيباع: قال القاضي. ملا تقدم" أو خربت حملته اًو استقذر موضعه"
ملا روى أن عمر، رضي اهللا عنه، كتب إىل " بيعه وجيوز نقل آلته وحجارته ملسجد آخر احتاج إليها وذلك أوىل من"

سعد ملا بلغه أن بيت املال الذي يف الكوفة نقب، أن انقل املسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت املال يف قبلة 
  .املسجد، فإنه لن يزال يف املسجد مصل وكان هذا مبشهد من الصحابة، ومل يظهر خالفه، فكان كاإلمجاع

نص عليه، يف رواية حممد بن احلكم ألنه . من حنو كالب" املسجد وجعلها يف حائطه لتحصينهوجيوز نقض منارة "
  .نفع



  .قاله يف التنقيح" ومن وقف على ثغر فاختل صرف يف ثغر مثله"
  كسقاية فإذا تعذر" وحنومها ١وعلى قياسه مسجد ورباط "

  ـــــــ
  .مساكن جمتمعة يسكنها الغرباء والفقهاء: الرباط ١

ونص أمحد يف رواية حرب فيمن وقف على . فيها صرف يف مثلها حتصيالً لغرض الواقف حسب اإلمكان الصرف
قال يف . إىل القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها -املاء : أي -يرصد لعله يرجع : قنطرة فاحنرف املاء

. واحلكورة املشهورةوجوز مجهور العلماء تغيري صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت : االختيارات
يريد بذلك أن كثرياً من األوقاف كان بساتني، فأحكروها وجعلت بيوتاً وحوانيت، ومل ينكر : قال ابن قندس. انتهى

من حصر وزيت وأنقاض : وما فضل من حاجة املوقوف عليه مسجداً كان أو غريه. انتهى. ذلك العلماء األعيان
واحتج بأن . نص عليه. نتفاع به يف جنس ما وقف له، وجيوز صرفه إىل فقريوآلة جديدة، جيوز صرفه يف مثله، ألنه ا

وروي اخلالل بإسناده أن عائشة أمرته بذلك وألنه مال اهللا ومل . شيبة بن عثمان احلجيب كان يتصدق خبلقان الكعبة
  .يبق له مصرف، فصرف إىل املساكني

حقة للصالة فتعطيلها عدوان، فإن فعل طمث البئر ألن البقعة مست" وحيرم حفر البئر وغرس الشجر باملساجد"
  .غرست بغري حق ظامل غرس فيما ال ميلك: قال. نص عليه. وقلعت الشجرة

  .حترمي حفر البئر يف املسجد: أي" ولعل هذا"
قال يف . ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ومل حيصل به ضيق: قال يف اإلقناع" حيث مل يكن فيه مصلحة"

  .مل يكره أمحد حفرها فيه: يةالرعا

  باب اهلبة
  

  باب اهلبة

  .خرج الوصية" وهي التبع باملال يف حال احلياة"
وهي أفضل من الوصية، حلديث أيب هريرة سئل النيب، " هتادوا حتابوا: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وهي مستحبة"

شحيح تأمل الغىن وختشى الفقر، وال متهل أن تصدق وأنت صحيح : "صلى اهللا عليه وسلم، أي الصدقة أفضل؟ قال
  .رواه مسلم مبعناه" لفالن كذا، ولفالن كذا: حىت إذا بلغت احللقوم قلت

  .وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك وحنوه: يدل على اهلبة بأن يقول" منعقدة بكل قول"
ويفرق الصدقات، ويأمر  ألنه صلى اهللا عليه وسلم، كان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى،" أو فعل يدل عليها"

سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ومل ينقل عنهم إجياب وال قبول، ولو كان شرطاً لنقل عنهم 
  .نقالً متواتراً أو مشهوراً، وألن داللة الرضى بنقل امللك تقوم مقام اإلجياب والقبول

  :"وشروطها مثانية"
  .ر املكلف الرشيدوهو احل" كوهنا من جائز التصرف -١"



  .فال تصح من مكره وال هازل" كونه خمتاراً غري هازل -٢"
  اختاره القاضي وقدمه يف الفروع،" كون املوهوب يصح بيعه -٣"

وجتوز هبة الكلب وما جيوز االنتفاع به من النجاسات، : قال يف الكايف. ألنه عقد يقصد به متليك العني، أشبه البيع
  .كالوصية، وال جتوز يف جمهول وال عجوز عن تسليمهألنه تربع فجاز يف ذلك 

  .فال تصح حلمل، ألن متليكه تعليق على خروجه حياً، واهلبة ال تقبل التعليق" كون املوهوب له يصح متليكه -٤"
  .ملا تقدم" كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه -٥"
  .يلهعلى ما تقدم تفص" قبل تشاغلهما مبا يقطع البيع عرفاً"
فال تصح معلقه كإذا قدم زيد فهذا لعمرو، ألهنا متليك ملعني يف احلياة، فلم جيز تعليقها على " كون اهلبة منجزة -٦"

إين " -شرط كالبيع إال تعليقها مبوجب الواهب فيصح، وتكون وصية، وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم، ألم سلمة 
أرى النجاشي إال قد مات، وال أرى هدييت إال مردودةً علي، فإن  قد أهديت إىل النجاشي حلةً، وأواقي مسك، وال

  .فوعد ال هبة -احلديث رواه أمحد " ردت فهي لك
  .كوهبتكه شهراً أو سنة، ألنه تعليق النتهاء اهلبة، فال تصح معه كالبيع" كوهنا غري مؤقتة -٧"
  .كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري" لكن لو وقتت بعمر أحدمها"
أمسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوها فإنه من أعمر عمرى : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" لزمت ولغى التوقيت"

ويف لفظ قضى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بالعمرى . رواه أمحد ومسلم" فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه
  وعن جابر أن رجالً. ملن وهبت له متفق عليه

فأىب، فاختصموا : قال. أعطى أمه حديقة من خنل حياهتا فماتت، فجاء إخوته، فقالوا حنن فيه شرع سواءمن األنصار 
  .إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقسمها بينهم مرياثاً رواه أمحد

هي لآلخر مىن : هي أن يقول: قال جماهد. إن مت قبلي عادت إيل، وإن مت قبلك فهي لك: أن يقول: والرقىب
هي الزمة ال تعود إىل األول، : إحدامها. ففيها روايتان. موتاً مسيت رقىب، ألن كالً منهما يرقب موت صاحبهومنك 

" ال تعمروا وال ترقبوا فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته: "لعموم األخبار، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم
وهو قول . رواه اخلمسة" جائزة ألهلها، والرقىب جائزة ألهلهاالعمرى : "رواه أمحد ومسلم ويف حديث جابر مرفوعاً

قال يف . جابر بن عبد اهللا وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى هبا طارق باملدينة بأمر عبد امللك
نافياً حلكم وألن األمالك املستقرة كلها مقدرة حبياة املالك، وتنتقل إىل الورثة فلم يكن تقديره حبياته م. الشرح

األمالك، وألنه شرط رجوعها على غري املوهوب له، وهو وارثه بعد ما زال ملك املوهوب له فلم يؤثر، كما لو 
املؤمنون : "ترجع إىل املعمر واملرقب، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: وعنه. شرط بعد لزوم العقد شرطاً ينايف مقتضاه

: وقال جابر. أدركت الناس إال على شروطهم يف أمواهلم، وما أعطواما : وسئل القاسم عنها، فقال" عند شروطهم
هي لك ما : فأما إذا قال. هي لك ولعقبك: إمنا العمرى الذي أجاز رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن يقول

 وأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه، فال يعارض ما روي عن النيب،. عشت فإهنا ترجع إىل صاحبها متقق عليه
  صلى اهللا عليه وسلم، وقول القاسم ال يقبل يف مقابلة من



  .قاله يف الشرح! مسينا من الصحابة والتابعني، فكيف يف خمالفة سيد املرسلني؟
يغلب فيها : وعنه. يثبت فيها اخليار، والشفعة، وضمان العهدة" وكوهنا بغري عوض فإن كانت بعرض معلوم فبيع"

من وهب هبةً أراد هبا الثواب فهو على هبته، يرجع : م البيع املختصة به، لقول عمرحكم اهلبة، فال تثبت فيها أحكا
رواه ابن  ١" الواهب أحق هببته ما مل يثب منها"وعن أيب هريرة مرفوعاً . فيها إذا مل يرض منها رواه مالك يف املوطأ

  .له إال أن يثيبه منهاإذا وهب على وجه اإلثابة فال جيوز : وقال أمحد. ماجه والدارقطين والبيهقي
: وعنه. وإن تلفت ضمنها ببدهلا. كالبيع بثمن جمهول، فترد بزيادهتا املتصلة واملنفصلة" وبعوض جمهول فباطلة"

قاله . تصح، ويعطيه ما يرضيه، أو يردها، وحيتمل أن يعطيه قيمتها، فإن مل يفعل فللواهب الرجوع، ملا روى عن عمر
  .يف الكايف

، لقوله ٢لغري النيب، صلى اهللا عليه وسلم" املستعذر يثاب من هبة"حلديث " له أكثر فال بأسومن أهدى ليهدى "
  .وملا فيه من احلرص واملضنة ٣} َوال َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر{: تعاىل

  ـــــــ
د عليه ومعىن احلديث أن للواهب الرجوع يف هبته، وأنه إذا رجع تر. مامل يعوض عنها: مامل يثبت منها، أي: قوله ١

انظر حاشية السندي على سنن ابن ماجه واملناوي يف فيض . انتهى. هبته مامل يعوض عنها، وهو مذهب أيب حنيفة
  .القدير

  .بتحقيقنا ففيه الكثري من خصوصياته، صلى اهللا عليه وآله وسلم. ٣/١٢انظر غاية املنتهى  ٢
  .٦/ املدثر من اآلية ٣

  .رواه أمحد" ال تردوا اهلدية: "مسعود مرفوعاًحلديث ابن " ويكره رد اهلبة وإن قلت"
من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئوه فادعوا له حىت تروا "حلديث " بل السنة أن يكاىف أو يدعو"

ترك املكافآت من التطفيف، وقاله : وحكى أمحد يف رواية مثىن عن وهب قال. رواه أمحد وغريه" أنكم قد كافأمتوه
  .اتلمق
وهو قول حسن، ألن املقاصد يف العقود : قال يف اآلداب. قاله ابن اجلوزي" وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد"

  .عندنا معتربة

  فصل ومتلك اهلبة بالعقد

اهلبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو مل تقبض فيصح تصرف : ملا روي عن علي وابن مسعود أهنما قاال
  .قاله يف اإلنصاف. والنماء للمتهب. نص عليه. ل القبض على املذهباملوهوب له فيها قب

اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن اهلبة ال : قال املروزي" وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بأذن الواهب"
ولو كنت  عشرين وسقاً، ١يا بنية إين كنت حنلتك جاد: وقال الصديق ملا حضرته الوفاة لعائشة. جتوز إال مقبوضة

  .جددتيه واحتزتيه كان لك، وإمنا هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب اهللا تعاىل رواه مالك يف املوطأ
  ـــــــ

. ما حيصل من مثرته ذلك: أي. أعطاها ما جيد عشرين وسقا: بتشديد الدال املهملة، أي: قوله جاد عشرين ١
  .صرام النخل: واجلد



إين قد أهديت إىل النجاشي حلةً وأواقي : "ا، لقوله صلى اهللا عليه وسلم ألم سلمةوتبطل مبوت متهب قبل قبضه
فكان ما قال : قالت" . مسك، وال أرى النجاشي إال قد مات، وال أرى هدييت إال مردودةً علي، فإن ردت فهي لك
مسك، وأعطى أم سلمة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من 

  .بقية املسك واحللة رواه أمحد
فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وقبض الصربة، وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، "

  .كقبض مبيع" وقبض غري ذلك بالتخلية
ال : قال أمحد. يع والشراءوهو أب، أو وصيه، أو احلاكم، أو أمينه كالب" ويقبل ويقبض لصغري وجمنون وليهما"

أمجع كل من حنفظ عنه أن : وال حيتاح أب وهب موليه إىل توكيل، النتفاء التهمة قال ابن املنذر. أعرف لألم قبضاً
أهنا تامة، وأن اإلشهاد : الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها، أو عبداً بعينه، وقبض له من نفسه، وأشهد عليه

  .أن األب وغريه يف هذا سواء النتفاء التهمه هنا خبالف البيع: وصحح يف املغين. فيها يغين عن القبض
  .حنو شهر وسنة كالبيع" ويصح أن يهب شيئاً ويستثين نفعه مدة معلومة"
  .كالعتق" وأن يهب حامالً، ويستثين محلها"
فساد الشرط، كالبيع  ألنه شرط ينافيها، فتصح هي مع" وإن وهبه وشرط الرجوع مىت شاء لزمت ولغى الشرط"

  .بشرط أن ال خيسر

ألن تأجيله ال مينع ثبوته يف " وإن وهب دينه ملدينه، أًو أبرأه منه، أو تركه له صح، ولزم مبجرده، ولو قبل حلوله"
  .الذمة

ما، اقتسما وتوخيا احلق، واسته: "هلما أو ألحدمها، لقوله صلى اهللا عليه وسلم للرجلني" وتصح الرباءة ولو جمهوالً"
  " .مث حتاال

  .فإهنا تصح لتعلقه يف ذمته" إال إن كان ضامناً"ألنه غري مقدور على تسليمه " وال تصح هبة الدين لغري من هو عليه"

  فصل ولكل واهب أن يرجع يف هبته قبل إقباضها

متفق " ود يف قيئهالعائد يف هبته كالعائد يع"تلزم بالعقد، حلديث : لبقاء ملكه مع الكراهة خروجاً من خالف من قال
  .وألنه يروى عن علي، وابن مسعود. عليه

حنو رجعت يف هبيت أو إرجتعتها، أو رددهتا، ألن امللك ثابت للموهوب له يقيناً، فال " وال يصح الرجوع إال بالقول"
  .يزول إال بيقني، وهو صريح الرجوع

" هبته كالكلب يقيء القيء، مث يعود يف قيئه العائد يف: "حلديث ابن عباس مرفوعاً" وبعد إقباضها حيرم وال يصح"
  .وال أعلم القيء إال حراماً: قال قتادة: قال أمحد يف رواية. متفق عليه

ال حيل للرجل أن "فيما وهبه لولده، قصد التسوية أو ال، لقوله صلى اهللا عليه وسلم " ما مل يكن أباً فإن له أن يرجع"
  .رواه اخلمسة، وصححه الترمذي" ما يعطي ولدهيعطي العطية فريجع فيها إال الوالد في

  ":بشروط أربعة" 
  .فإن أسقطه سقط" أن ال يسقط حقه من الرجوع -١"
وأما الزيادة املنفصلة فهي لالبن، وال متنع . كالسمن والتعلم فإن زادت فال رجوع" أن ال تزيد زيادة متصلة -٢"



  .الرجوع
  .ها بعد خروجها عن ملكه إبطال مللك غريهألن الرجوع في" أن تكون باقيةً يف ملكه -٣"
  .الولد فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع، ملا فيه من إسقاط حق املرهتن والغرماء" أن ال يرهنها -٤"
رواه سعيد وابن " أنت ومالك ألبيك: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" ولألب احلر أن يتملك من مال ولده ما شاء"

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من : "اين يف معجمه مطوالً وعن عائشة مرفوعاًماجه، ورواه الطرب
  .رواه سعيد والترمذي وحسنه" كسبكم

  :"بشروط مخسة"
  .وألنه أحق مبا تعلقت به حاجته" ال ضرر وال ضرار"حلديث " أن ال يضره -١"
  .نعقاد سبب اإلرثاملخوف فال يصح فيه، ال" أن ال يكون يف مرض موت أحدمها -٢"
نص عليه، ألنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه فألن مينع من ختصيصه مبا أخذه " أن ال يعطيه لولد آخر -٣"

  .من مال ولده اآلخر أوىل
  .ألن القبض يكون للتملك وغريه فاعترب ما يعني وجهه" أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية -٤"

كإبرائه " ناً موجودة، فال يصح أن يتملك ما يف ذمته من دين ولده، وال أن يربئ نفسهأن يكون ما متلكه عي -٥"
  .غرميه، ألن الولد ال ميلكه إال بقبضه

  " .أنت ومالك ألبيك"وقيمة املتلف وغري ذلك، حلديث " وليس لولده أن يطالبه مبا يف ذمته من الدين"
ثابت عليه ال هتمة فيه، كدين األجنيب، وله مطالبته بنفقته  ألنه حق" بل إذا مات أخذه من تركته من رأس املال"

  .الواجبة، لفقره وعجزه عن التكسب، لضرورة حفظ النفس

  فصل يباح لإلنسان أن يقسم ماله بني ورثته يف حال حياته

  .على فرائض اهللا عز وجل، لعدم اجلور فيها
  .ليحصل التعديل الواجب" ويعطي من حدث حصته وجوباً"
وسائر . وقياساً حلال احلياة على حال املوت. إقتداء بقسمة اهللا تعاىل" ليه التسوية بينهم على قدر إرثهموجيب ع"

كانوا يستحبون : ما كانوا يقسمون إال على كتاب اهللا تعاىل، وقال إبراهيم: قال عطاء. األقارب يف ذلك كاألوالد
سووا بني أوالدكم : "وما ذكر عن ابن عباس مرفوعاً. نيالتسوية بينهم حىت يف القبلة فيجعل للذكر مثل حظ األنثي

  .الصحيح أنه مرسل، ذكره يف الشرح" ولو كنت مؤثراً آلثرت النساء
ال تشهدين "لقوله صلى اهللا عليه وسلم، يف حديث النعمان " فإن زوج أحدهم أو خصصه بال إذن البقية حرم عليه"

  .متفق عليه" على جور

يكرهه، وجييزه يف القضاء، وأجازه مالك والشافعي، خلرب أيب بكر ملا حنل عائشة ولنا  وكان احلسن. واجلور حرام
. إين حنلت ابين هذا غالماً كان يل: حديث النعمان بن بشري أن أباه أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ذكره . متفق عليه" فأرجعه: "فقال. ال: ؟ فقال" أكل ولدك حنلته مثل هذا: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يف الشرح

رواه " اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم: "نص عليه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم" ولزمه أن يعطيهم حىت يستووا"



  .مسلم
نص . فال رجوع لبقية الورثة عليه" فإن مات قبل التسوية، وليس التخصيص مبرض موته املخوف ثبت لآلخذ"

. وهو قول أكثر أهل العلم.. ال عطية إال ما حازه الولد: وددت لو أنك حزتيه وقول عمر: صديقعليه، لقول ال
  .قاله يف الشرح

ال وصية : "ألن حكمه كالوصية، ويف احلديث" وإن كان مبرض موته مل يثبت له شيء زائد عنهم إال بإجازهتم"
  " .لوارث

حبديث عمر، وتقدم يف الوقف، وبأن الوقف ال يباع، وال  احتج أمحد" ما مل يكن وقفاً، فيصح بالثلث كاألجنيب"
فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال،  ١إن كان على طريق األثرة: وقال أمحد. يورث، وال يصري ملكاً للورثة

  .أو به حاجة فال بأس، ألن الزبري خص املردودة من بناته ذكره يف الشرح
  ـــــــ

  .تح اهلمزة والثاء االسم من آثر يؤثر إيثارا إذا أعطىبف: األثرة، كما يف اللسان ١

  فصل يف املرض املخوف وغريه

:  
  والرمد، ومحى ساعة، وحنوها" املرض غري املخوف كالصداع، ووجع الضرس"
  .ألن مثل هذه ال خياف منها يف العادة" تربع صاحبه نافذ يف مجيع ماله كتصرف الصحيح"
  .اعتبارا حبال العطية ألنه إذ ذاك يف حكم الصحيح" عد ذلكحىت ولو صار خموفاً، ومات منه ب"
هو ورم يف الدماغ يتغري منه عقل : وقال عياض. وجع يف الدماغ خيتل به العقل: وهو" واملرض املخوف كالربسام"

  .اإلنسان ويهذي
  .قروح بباطن اجلنب" وذات اجلنب"
  .ألنه يصفي الدم فتذهب القوة" والرعاف الدائم"
 -داء معروف يرخي بعض البدن : وهو -وأول فاجل . اإلسهال معه دم، ألنه يضعف القوة: أي" املتداركوالقيام "

وما قال طبيبان مسلمان . وآخر سل، واحلمى املطبقة، ومحى الربع، ومن أخذها الطلق مع أمل حىت تنجو، نص عليه
  .أنه خموف

  وأحلق باملرض املخوف: أي" وكذلك"
  .وكل من الطائفتني مكافئ أو كان من املقهورة" ربمن بني الصفني وقت احل"

ثوران البحر بريح عاصف، ألن اهللا وصف من يف هذه احلالة بشدة اخلوف، : أي" أو كان باللجة وقت اهليجان"
  .١} َوَجاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن وَظَنُّوا أَنَُّهمْ أُِحيطَ بِهِْم{: فقال

هو املرض العام، : قال أبو السعادات فيه. ن توقع التلف من أولئك كتوقع املريض وأكثرأل" أو وقع الطاعون ببلده"
ال يلبث  ٢هو قروح خترج من املغابن: وقال عياض. والوباء الذي يفسد له اهلوى، فتفسد به األمزجة واألبدان

ه هلب، ويسود ما حوله، هو بثر وورم مؤمل جداً خيرج مع: وقال النووي يف شرح مسلم. صاحبها، وتعم إذا ظهرت
فناء أميت بالطعن : "وعن أيب موسى مرفوعاً. انتهى. وخيضر، وحيمر محرة بنفسجية، وحيصل معه خفقان القلب



وخز أعدائكم من اجلن، ويف كل : "يا رسول اهللا، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: فقيل" . والطاعون
غدة كغدة البعري، املقيم به كالشهيد، والفار "ويف حديث عائشة . لطرباينرواه أمحد وأبو يعلى والبزار وا" شهادة

  .رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين" منه كالفار من الزحف
  .لظهور التلف وقربه" أو قدم للقتل أو حبس له"
اً فخرج من مهلكاً مع ثبات عقله ألن عمر، رضي اهللا عنه، ملا جرح سقاه الطبيب لبن: أي" أو جرح جرحاً موحياً"

  اعهد إىل الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول: جرحه، فقال له الطبيب
  ـــــــ

  .٢٢/ يونس من اآلية ١
بطن الفخذ عند احلالب من غنب الثوب إذا أثناه وعطفه، : اإلبط والرفع وما أطاف به، أي: ج مغنب وهو: املغابن ٢

  .وهي معاطف اجللد أيضا

وعلي، رضي اهللا عنه، بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر وهنى فإن مل يثبت عقله فال حكم لعطيته، عهده ووصيته 
  .بل وال لكالمه

ثلث ماله عند املوت، لقوله صلى اهللا : أي" فكل من أصابه شيء من ذلك، مث تربع ومات نفذ تربعه بالثلث فقط"
  .رواه ابن ماجة" يادةً يف أعمالكمإن اهللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ز: "عليه وسلم

  .رواه أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه" ال وصية لوارث: "حلديث" لألجنيب فقط"
  .من مرضه املخوف" وإن مل ميت"
  .يف نفوذ عطاياه كلها، وصحة تصرفه لعدم املانع" فكالصحيح"

  كتاب الوصايا

  
  :كتاب الوصايا
كُِتَب َعلَْيكُمْ إِذَا َحَضرَ أََحَدكُُم الَْمْوُت إِنْ َتَرَك َخْيراً {: ال اهللا تعاىلق. الكتاب والسنة واإلمجاع: األصل فيها

وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغريمها،  ٢} ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصَني بَِها أَْو َدْينٍ{: وقال تعاىل ١اآلية} الَْوِصيَّةُ
ا على أهنا غري واجبة، إال على من عليه حق بغري بينة، إال طائفة أمجعو: وأمجعوا على جوازها، قال ابن عبد الرب

أن أكثر الصحابة مل يوصوا، ومل ينقل بذلك : ولنا. شذت فأوجبتها، روي عن الزهري وأيب جملز، وهو قول داود
قاله . بحممول على من عليه واج: نسختها آية املرياث وحيث ابن عمر: قال ابن عباس وابن عمر: وأما اآلية. نكري

  .يف الشرح
ألن أبا بكر وصى باخلالفة لعمر، ووصى هبا عمر ألهل الشورى ومل " تصح الوصية من كل عاقل مل يعاين املوت"

منهم : أوصى إىل الزبري سبعة من الصحابة: وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال. ينكره من الصحابة منكر
  .ابن مسعود، فكان حيفظ عليهم أمواهلم، وينفق على أيتامهم من مالهعثمان، واملقداد، وعبد الرمحن بن عوف، و

  ـــــــ



  .١٨٠/ البقرة من اآلية ١
  .١١/ النساء من اآلية ٢

لفالن كذا، : وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت"ويف احلديث . فإن عاين املوت مل تصح وصيته، ألنه ال قول له
قاربت بلوغ : واملراد -إما من عنده، أو حكاية عن اخلطايب  -: رح مسلمقال يف ش" ولفالن كذا، وقد كان لفالن

  .١احللقوم، إذ لو بلغته حقيقة مل تصح وصيته، وال صدقته، وال شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء
ه أن ويف املوطأ حنوه وفي. ألن صبياً من غسان أوصى إىل أخواله فرفع إىل عمر فأجاز وصيته رواه سعيد" ولو مميزاً"

من أصاب احلق أجزنا : وقال شريح وعبد اهللا بن عتبة. الوصية بيعت بثالثني ألفاً وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر
  .وصيته

ألنه إمنا حجر عليه، حلفظ ماله وليس يف وصيته إضاعة له، ألنه إن عاش فهو له، وإن مات مل حيتج إىل " أو سفيهاً"
  .غري الثواب، وقد حصله

  .قاله يف الشرح. نون فال جتوز وصيتهما يف قول أكثر أهل العلموأما الطفل واجمل
وكتب، صلى اهللا عليه  -ويأيت  -وتصح الوصية بلفظ مسموع من املوصي بال خالف، وخبط، حلديث ابن عمر 

ا وكذا اخللفاء إىل والهتم باألحكام اليت فيها الدماء والفروج خمتومة، ال يدرى حاملها ما فيه. وسلم، إىل عماله
  وذكر أبو عبيد استخالف سليمان عمر بن عبد

  ـــــــ
َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم وََيذَُرونَ {: مشارفته حنو: إهنم يعربون بالفعل عن أمور، منها: قال ابن هشام يف مغين اللبيب ١

  .والذين يشارفون املوت وترك األزواج يوصون وصية: أي} ...أَزَْواجاً َوِصيَّةً

وعن أنس كانوا يكتبون يف صدور . قاله يف الشرح. وال نعلم أحداً أنكر ذلك مع شهرته فيكون إمجاعاً: ز، قالالعزي
يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، : هذا ما أوصى به فالن ابن فالن. بسم اهللا الرمحن الرحيم: وصاياهم

وأن اهللا يبعث من يف القبور، وأوصى من ترك من أهله أن  وأن حممداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية ال ريب فيها،
يتقوا اهللا، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا اهللا ورسوله إن كانوا مؤمنني، وأوصاهم مبا أوصى به إبراهيم بنيه 

رواه سعيد ورواه الدار قطين  ١} ونََيا َبنِيَّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن فَال َتُموُتنَّ إِلَّا َوأَنُْتْم ُمْسِلُم{: ويعقوب
  .بنحوه

  .وجيب العمل بالوصية إذا ثبتت، ولو طالت مدهتا ما مل يعلم رجوعه عنها، ألن حكمها ال يزول بتطاول الزمان
  .الوصية" فتسن"
قال ابن عباس وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النيب " وهو املال الكثري عرفاً -خبمس من ترك خرياً "

صاحب الربع أفضل من صاحب : كانوا يقولون: وعن إبراهيم. متفق عليه" والثلث كثري"صلى اهللا عليه وسلم 
رضيت مبا : وأوصى أبو بكر الصديق باخلمس، وقال. الثلث، وصاحب اخلمس أفضل من صاحب الربع رواه سعيد

  وقال علي، رضي اهللا ٢} ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُهَواْعلَُموا أَنََّما غَنِمُْتْم {: رضي اهللا به لنفسه يريد قوله تعاىل
  ـــــــ

  .١٣٢/ البقرة من اآلية ١
  .٤١/ األنفال من اآلية ٢



أوصى أيب أن أسال العلماء أي الوصية أعدل؟ فما : عنه ألن أوصي باخلمس أحب إيل من الربع وعن العالء قال
  .تتابعوا عليه فهو وصية، فتتابعوا على اخلمس

إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خري من أن تدعهم عالةً : "حمتاجون، لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وتكره لفقري له ورثة"
  " .يتكففون الناس

  .نص عليه يف رواية ابن منصور" وتباح له إن كانوا أغنياء"
وصي به يبيت ليلتني إال ما حق امرئ مسلم له شيء ي: "حلديث ابن عمر مرفوعاً" وجتب على من عليه حق بال بينة"

  .متفق عليه" ووصيته مكتوبة عند رأسه
وعن عمران . لنهيه، صلى اهللا عليه وسلم، سعداً عن ذلك متفق عليه" وحترم على من له وارث بزائد عن الثلث"

، بن حصني أن رجالً أعتق ستة مملوكني له عند موته ومل يكن له مال غريهم، فجزأهم النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أثالثاً، مث أقرع بينهم، فأعتق اثنني، وأرق أربعة، وقال له قوالً شديداً رواه اجلماعة إال البخاري

رواه اًمحد، وأبو داود، " ال وصية لوارث: "مطلقاً نص عليه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم" ولوارث ب شيء"
  .والترمذي وحسنه

  .الوصية بزائد عن الثلث، ولوارث مع احلرمة" وتصح"
وعن عمرو بن " ال جتوز وصية لوارث إال أن يشاء الورثة : "حلديث ابن عباس مرفوعاً" وتقف على إجازة الورثة"

قال ابن . وألن املنع حلق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً حنوه، روامها الدار قطين
  أمجعوا على أهنا تبطل فيما زاد: املنذر

  .ذكره يف الشرح. برد الورثة، وبردهم يف الوصية للوارث، وإن أجازوا جازت يف قول األكثر على الثلث
روي عن ابن مسعود، وعبيدة، ومسروق، ألن املنع من الزيادة على . وتصح الوصية ممن ال وارث له جبميع ماله

  .الثلث حلق الوارث، وهو معدوم
ال نعلم فيه : قال يف الشرح. موت موص، وواهب: أي" ند املوتواالعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثاً أو ال ع"

  .خالفاً
  .نص عليه. بعد موته، وما قبله ال عربة به: أي" وباإلجازة أو الرد بعده"
من الوصية لعدم " فإن امتنع املوصى له بعد موت املوصي من القبول ومن الرد، حكم عليه بالرد وسقط حقه"

  .ه وبني الورثة، فأشبه من حتجر مواتاً، وامتنع من إحيائهقبوله، وألن امللك متردد بين
ألن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر أمالكه إال أن يرضى الورثة " وإن قبل، مث رد لزمت ومل يصح الرد"

  .بذلك، فتكون هبةً منه هلم تعترب شروطها
يف ملكه، واحلكم ال يتقدم سببه، فال  كسائر العقود، ألن القبول سبب دخوله" وتدخل يف ملكه من حني قبوله"

  .يصح تصرفه يف العني املوصى هبا قبل القبول ببيع، وال هبة وال غريمها، لعدم ملكه هلا
  .والنماء املتصل يتبعها كسائر العقود والفسوخ. ورثة املوصي: أي" فما حدث من مناء منفصل قبل ذلك فلورثته"

  :"وتبطل الوصية خبمسة أشياء"
  .يغري الرجل ما شاء يف وصيته: لقول عمر، رضي اهللا عنه" املوصي برجوع -١"
  .كرجعت يف وصييت، أو أبطلتها وحنوه" بقول"



واتفق أهل العلم على أن : قال يف الشرح. على الرجوع، كبيعه ما وصى به، ورهنه وهبته: أي" أو فعل يدل عليه"
أمجع كل من : قال ابن املنذر. كثر على جواز الرجوعله أن يرجع يف كل ما أوصى به، ويف بعضه إال العتق، فاأل

  .أنه إذا أوصى لرجل بطعام، أو ب شيء فأتلفه، أو وهبه، أو جبارية فأحبلها، أنه رجوع: حنفظ عنه
قاله يف الشرح، ألهنا عطية صادفت املعطى ميتاً فلم تصح، إال . يف قول األكثر" مبوت املوصى له قبل املوصي -٢"

  .دينه، لبقاء اشتغال الذمة حىت يؤدى الدينإن كانت بقضاء 
  .قتالً مضموناً ولو خطأً، ألنه مينع املرياث، وهو آكد منها فهي أوىل" بقتله للموصي -٣"
  .بعد موت املوصي، ألنه أسقط حقه يف حال ميلك قبوله وأخذه" برده للوصية -٤"
أمجع كل من : قال ابن املنذر. ه مل يتعلق بغريهاقبل قبول موصى له، ألن حق" بتلف العني املعينه املوصى هبا -٥"

  .أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له ب شيء فهلك الشيء، أنه ال شيء له يف مال امليت

  باب املوصى له

  
  :باب املوصى له

إِلَّا أَنْ {: ال نعلم فيه خالفاً، لقوله تعاىل: قال يف الشرح" تصح الوصية لكل من يصح متليكه، ولو مرتداً أو حربياً"
  .هو وصية املسلم لليهودي والنصراين: قال حممد بن احلنفية، وعطاء، وقتادة ١} َتفَْعلُوا إِلَى أَْوِليَاِئكُْم َمْعُروفاً

. إذا علم وجوده حني الوصية: أي. وال نعلم خالفاً يف صحة الوصية للحمل: قال يف الشرح" أو ال ميلك، كحمل"
  .ال يرث فإن انفصل ميتاً بطلت، ألنه

ألن الوصية هلا أمر بصرف املال يف مصلحتها، فإن ماتت البهيمة املوصى هلا قبل صرف " وهبيمة ويصرف يف علفها"
  .مجيع املوصى به يف علفها، فالباقي للورثة، لتعذر صرفه إىل املوصى له، كما لو رد موصى له الوصية

  .احلها األهم فاألهم عمالً بالعرفكالثغور، ويصرف يف مص" وتصح للمساجد، والقناطر وحنوها"
  .كالفيء" وهللا ورسوله، وتصرف يف املصاحل العامة"
صرف يف تكفني : وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف يف جتمري الكعبة، وتنوير املساجد، وبدفنه يف التراب"

  :وبرميه يف املاء. املوتى
  ـــــــ

  .٦/ األحزاب يف اآلية ١

  .يف سبيل اهللا تصحيحاً لكالمه حسب اإلمكان "صرف يف عمل سفن للجهاد
  .أو مكان من أماكن الكفر، ألنه معصية" وال تصح لكنيسة، أو بيت نار"
ألهنما منسوخان، وفيهما تبديل وقد غضب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، حني رأى مع " أو كتب التوراة واإلجنيل"

  .عمر شيئاً مكتوباً من التوراة
  .ألهنم ال ميلكون، أشبه ما لو وصى حلجر" جينأو ملك أو ميت أو "
أنه أراد معيناً منهما، وأشكل صحت : ألن التعيني شرط، فإن كان مث قرينة أو غريها" وال ملبهم كأحد هذين"

  .قاله ابن رجب يف القاعدة اخلامسة بعد املائة. الوصية، وأخرج املستحق بقرعة يف قياس املذهب



نص عليه، ألن من أشركه معه " له الوصية، وملن ال تصح له كان الكل ملن تصح له فلو وصى بثلث ماله ملن تصح"
  .ال ميلك، فال يصح التشريك

  .علم موته أو ال" لكن لو أوصى حلي وميت"
ألنه أضاف الوصية إليهما، فإذا مل يكن أحدمها أهالً للتمليك بطلت الوصية يف نصيبه " كان للحي النصف فقط"

  .لوه عن املعارض، كما لو كان حليني فمات أحدمهادون نصيب احلي، خل

  فصل يف الوصية ألهل صفة

:  
  .نص عليه، ألنه قد يلحظ أعيان سكاهنا املوجودين حلصرهم" وإذا أوصى ألهل سكته فألهل زقاقه حال الوصية"
ون داراً هكذا، أربع: اجلار: "نص عليه، حلديث أيب هريرة مرفوعاً" وجلريانه تناول أربعني داراً من كل جانب"

  .قاله يف الشرح. مستدار أربعني داراً من كل جانب، واحلديث حمتمل: وقال أبو بكر" وهكذا، وهكذا
  .فتطلق هذه األمساء على الولد من والدته إىل بلوغه" من مل يبلغ: والصغري، والصيب، والغالم، واليافع، واليتيم"
قارب : راهق الغالم: قال يف القاموس" من قارب البلوغ: املراهقو. من دون سبع: والطفل. من بلغ سبعاً: واملميز"

  .احللم
  .سنة" من البلوغ إىل ثالثني: والشاب، الفىت"
من وخطه الشيب، ورأيت له جبالة، أو من جاوز : الكهل: قال يف القاموس" من الثالثني إىل اخلمسني: والكهل"

  .الثالثني، أو أربعاً وثالثني إىل إحدى ومخسني
  .إىل آخر عمره" لشيخ من اخلمسني إىل السبعني، مث بعد ذلك هرموا"
  وَأَْنِكُحوا{: قال تعاىل" من ال زوج له من رجل أو امرأة: واألمي، والعزب"

وحيتمل أن خيتص العزاب بالرجال، واأليامى بالنساء، ألن االسم يف العرف : اآلية قال يف الكايف ١} الْأََياَمى مِْنكُْم
  .له دون غريهم

  .من رجل وامرأة" من مل يتزوج: والبكر"
كزواهلا بيد، أو وطء " زوال البكارة، ولو من غري زوج: والثيوبة. إذا كانا قد تزوجا: ورجل ثيب وامرأة ثيبة"

  .شبهة، أو زىن
  .ألنه املعروف بني الناس" النساء الاليت فارقهن أزواجهن مبوت أو حياة: واألرامل"
ما بني الثالثة إىل العشرة وكذا النفر : الرهط: قال يف كشف املشكل" من الرجال خاصةما دون العشرة : والرهط"

  .فإذا أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقريهم، لشمول االسم هلم، ومل يدخل غريهم. من ثالثة إىل عشرة
  ـــــــ

  .٣٢/ النور من اآلية ١

  باب املوصى به



ألهنا تصح " والشارد والطري باهلواء واحلمل بالبطن واللنب بالضرع تصح الوصية حىت مبا ال يصح بيعه، كاآلبق"
وللموصى له السعي يف حتصيله، فإن . باملعدوم فهذا أوىل، وألن الوصية أجريت جمرى املرياث، وهذه تورث عنه

  .قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث
  .مبقتضى الوصية" حصل شيء فللموصى لهمبا حتمل أمته أو شجرته أبداً أو مدة معلومة، فإن : وباملعدوم، ك"

لعله حلرمة التفريق، وإن مل حيصل شيء بطلت الوصية، ألهنا مل : قال ابن قندس" إال محل األمة فقيمته يوم وضعه"
  .تصادف حمالً

  .ألن فيه نفعاً مباحاً وتقر اليد عليه ١" وتصح بغري مال ككلب مباح النفع"
  .بح به، خبالف املسجد فإنه حيرم فيهلغري مسجد، ألنه يستص" وزيت متنجس"
  .لصحة املعارضة عنها كاألعيان" وتصح باملنفعة املفردة كخدمة عبد وأجرة دار وحنومها"
  .وعبد وشاة ألهنا إذا صحت باملعدوم فاجملهول أوىل" وتصح باملبهم، كثوب"
  .ألنه اليقني كاإلقرار" ويعطى ما يقع عليه االسم"
  .اللغوية" واحلقيقة فان اختلف االسم بالعرف"
واختار املوفق . ألهنا األصل، وهلذا حيمل عليها كالم اهللا تعاىل، وكالم رسوله، صلى اهللا عليه وسلم" غلبت احلقيقة"

  .يقدم العرف ألنه املتبادر إىل الفهم: ومجاعة
يف "عز، لعموم حديث ويشمل لفظ الشاة الضأن وامل" اسم للذكر واألنثى من صغري وكبري: فالشاة والبعري والثور"

  .يريدون الناقة: حلبت البعري: ويقولون" أربعني شاةً شاة
  "اسم للذكر خاصة: واحلصان واجلمل واحلمار والبغل والعبد"

  ـــــــ
  .مل تكن هذه اجلملة واضحة يف األصل وصححت من خمطوطات املنت ١

وقيل يف العبد للذكر . والعطف للمغايرة ١}  ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِمَاِئكُْمَوأَْنِكحُوا الْأََياَمى ِمْنكُْم وَالصَّاِلِحَني{: لقوله تعاىل
  .واألنثى

  .األنثى من اخليل" واحلجر"
  .قاله يف اإلنصاف" اسم لألنثى: واألتان والناقة والبقرة"
  .لذكر وأنثى: أي" اسم هلما: والفرس والرقيق"
  .من الضأن: أي" الكبري منهاسم للذكر : اسم لألنثى من الضأن، والكبش: والنعجة"
  "اسم للذكر الكبري من املعز: والتيس"
ومل تغلب احلقيقة هنا ألهنا . ألن ذلك هو املتعارف" اسم للذكر واألنثى من اخليل والبغال واحلمري: والدابة عرفاً"

  .صارت مهجورة فيما عدا األجناس الثالثة، أشار إليه احلارثي
  ـــــــ

  .٣٢/ النور من اآلية ١

  باب املوصى إليه



  
  :باب املوصى إليه

روي عن أيب عبيدة أنه . ال بأس بالدخول يف الوصية ملن قوي عليه ووثق من نفسه، لفعل الصحابة، رضي اهللا عنهم
ملا عرب الفرات أوصى إىل عمر، وأوصى إىل الزبري ستة من الصحابة وقياس قول أمحد أن عدم الدخول فيها أوىل، ملا 

  .فيها من اخلطر
  .إمجاعاً" تصح وصية املسلم إىل كل مسلم مكلف رشيد عدل"
  .مستوراً ظاهر العدالة: أي" ولو ظاهراً"
  .ألنه من أهل الشهادة والتصرف، فأشبه البصري" أو أعمى"

  .ألن عمر أوصى إىل حفصة" أو امرأة"
  .له أو لغريه، ألنه يصح توكيله، فأشبه احلر" أو رقيقاً"
وال تصح وصية املسلم إىل كافر . ألن منافعه مستحقة له، فال يفوهتا عليه بغري إذنه" سيدهلكن ال يقبل إال بإذن "

  .قاله يف الشرح. بغري خالف
  .كافر" وتصح من كافر إىل"
  .ألنه يلي على غريه بالنسب، فيلي بالوصية كاملسلم" عدل يف دينه"
  .ت حال وجودهألهنا شروط للعقد فاعترب" ويعترب وجود هذه الصفات عند الوصية"
  .ألنه إمنا يتصرف بعد موت املوصي، فاعترب وجودها عنده" واملوت"
  .ألنه متصرف باإلذن كالوكيل" وأن يعزل نفسه مىت شاء. وللموصى إليه أن يقبل"
  .فهو وصيي وتسمى الوصية ملنتظر" كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه: وتصح الوصية معلقة"
أمريكم "لقوله صلى اهللا عليه وسلم " كزيد وصيي سنة مث عمرو: وتصح مؤقتة. و مكانهإن مات زيد فعمر: أو"

وجيوز أن يوصي إىل . والوصية كالتأمري. رواه أمحد والنسائي" زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد اهللا بن رواحه
  بري وابنه عبد اهللا وإننفسني، ملا روي أن ابن مسعود كتب يف وصيته أن مرجع وصييت إىل اهللا، مث إىل الز

وصى إىل رجل وبعده إىل آخر فهما وصيان، إال أن يعزل األول، وليس ألحدمها اإلنفراد بالتصرف إال أن جيعل 
  .ذلك إليه

له أن : وعنه. كالوكيل، اختاره أبو بكر، وهو ظاهر كالم اخلرقي" وليس للوصي أن يوصي إال إن جعل له ذلك"
  .ملك ذلك كاألب، قال معناه يف الكايفيوصي ألنه قائم مقام األب ف

وإمنا للوايل العام االعتراض لعدم أهليته أو فعله حمرما قاله الشيخ " وال نظر للحاكم مع الوصي اخلاص إذا كان كفأ"
  .تقي الدين

  فصل وال تصح الوصية إال يف شيء معلوم

  .ليعلم املوصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر
  .ألنه أصيل والوصي فرعه، وال ميلك الفرع ما ال ميلكه األصل" ك املوصي فعلهميل"
كغصب ورعاية وأمانة، وكإمام أعظم يوصي باخلالفة كما " كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد احلقوق إىل أهلها"



  .١أوصى أبو بكر لعمر، وعهد عمر إىل أهل الشورى
وال تصح وصية املرأة بالنظر . ج مولياته ويقوم وصيه مقامه يف اإلجبارمن أوالده وتزوي" والنظر يف أمر غري مكلف"

  يف حق أوالدها األصاغر،
  ـــــــ

عثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب، وعبد الرمحن بن عوف، والزبري بن العوام، وطلحة : وهم ستة من الصحابة ١
  .بن عبد اهللا، وسعد بن أيب وقاص

وأما من ال والية له عليهم : قال يف الشرح. لغ رشيد لعدم والية املوصي حال احلياةوال وصية الرجل بالنظر على با
ال نعلم فيه خالفاً، إال أن أبا حنيفة والشافعي . كاإلخوة واألعمام وسائر من عدا األوالد، فال تصح الوصية عليهم

  .انتهى. للجد والية على ابن ابنه وإن سفل: قاال
  .وبلوغه، النتقال املال إىل من ال والية له عليه" وارثه ال باستيفاء الدين مع رشد"
ألنه استفاد التصرف باإلذن، فكان مقصوراً على ما أذن له فيه " ومن وصي يف شيء مل يصر وصياً يف غريه"

  .كالوكيل
  .من ليس بوارث وال وصي: أي" وإن صرف أجنيب"
  املوصى به فيها" املوصى به ملعني يف جهته"
  .صادفة الصرف مستحقهمل" مل يضمنه"
ألنه منفذ، " ضع ثلث مايل حيث شيء ت، أو أعطه، أو تصدق به على من شيء ت، مل جيز له أخذه: وإذا قال له"

  .كالوكيل يف تفرقة مال
  .نص عليه، ألنه متهم يف حقهم. ولو كانوا فقراء" وال دفعه إىل أقاربه الوارثني"
  .صى بإخراجه فال يرجع إىل ورثتهنص عليه، ألنه قد و" وال إىل ورثة املوصي"
  .كجزائر ال عمران هبا" ومن مات بربية وحنوها"
  .حضر موته" وال حاكم"
  .له بأن مل يوص إىل أحد" وال وصي"

منها كسريع الفساد واحليوان، ألنه موضع ضرورة حبفظ مال املسلم عليه، " فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه"
  .إذ يف تركه إتالف له

  .موجودة ١" يزه منها إن كانتوجته"
أو على من تلزمه نفقته غري الزوج إن مل . على تركته حيث وجدت" وإال جهزه من عنده وله الرجوع مبا غرمه"

  .تكن له تركة
  .ألنه قام عنه بواجب، ولئال ميتنع الناس من فعله مع احلاجة إليه" إن نوى الرجوع"

  ـــــــ
  .صل، وما ذكرناه من نسخة املكتيب وشرح التغليبمل تكن هذه اجلملة واضحة من األ ١

  كتاب الفرائض



  
  

  :كتاب الفرائض
ويسمى . أي فقه املواريث، ومعرفة احلساب املوصل إىل قسمتها بني مستحقيها" العلم بقسمة املواريث: وهي"

: عليمه يف أحاديث منهاوقد حث صلى اهللا عليه وسلم، على تعلمه وت. فارضاً، وفريضاً، وفرضياً: العارف هبذا العلم
تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإين امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفنت : "حديث ابن مسعود مرفوعاً

وعن أيب هريرة . رواه أمحد والترمذي واحلاكم، ولفظه له" حىت خيتلف اثنان يف الفريضة فال جيدان من يفصل بينهما
رواه ابن ماجه " موها، فإهنا نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أميتتعلموا الفرائض وعل: "مرفوعاً

إذا حتدثتم فتحدثوا : وقال عمر، رضي اهللا عنه. والدار قطين من حديث حفص بن عمر، وقد ضعفه مجاعة
  .بالفرائض، وإذا هلومت فاهلوا بالرمي

من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو  وإذا مات اإلنسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة جتهيزه"
  .كما يقدم املفلس بنفقته على غرمائه" أرش جناية أو ال

  .تعاىل كالزكاة، والكفارة، واحلج الواجب، والنذر" وما بقي بعد ذلك تقتضى منه ديون اهللا"
  كالقرض، والثمن، واألجرة، وقيم املتلفات،" وديون اآلدميني"

قال علي، رضي اهللا عنه إن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قضى  ١} َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني بَِها أَْو َدْينٍ ِمْن{: لقوله تعاىل
  .أن الدين قبل الوصية رواه الترمذي وابن ماجه

  .لآلية، إال أن جييزها الورثة، فتنفذ من مجيع الباقي" وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه"
  .٢لآليات يف سورة النساء" ذلك على ورثته مث يقسم ما بقي بعد"

  ـــــــ
  .١١/ النساء من اآلية ١
  .١٧٦/ ١٢/ ١١/ النساء من اآلية ٢

  فصل أسباب اإلرث ثالثة

:  
والنكاح . ١} َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ{: القرابة قربت أو بعدت، لقولة تعاىل: أي" النسب -١"

  .اآلية ٢} َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزوَاُجكُْم{: ىلالصحيح لقوله تعا
وال يورث . رواه ابن حبان و احلاكم وصححه" الوالء حلمة كلحمة النسب: "حلديث ابن عمر مرفوعاً" والوالء"

  .نص عليه. بغري هذه الثالثة
  فأما املؤاخاة يف الدين، واملواالة يف النصرة،: قال يف الكايف

  ـــــــ
  .٦/ اب من اآليةاألحز ١
  .١٢/ النساء من اآلية ٢



َوأُولُو الْأَْرَحامِ {: وإسالم الرجل على يد اآلخر، فال يورث هبا، ألن هذا كان يف بدء اإلسالم، مث نسخ بقوله تعاىل
الدين،  بلى عند عدم غريه ذكره الشيخ تقي: وال يرث املوىل من أسفل، وقيل. اآلية انتهى ١} َبْعضُُهْم أَْولَى بِبَْعضٍ

أن رجالً مات ومل يترك وارثاً إال عبداً هو أعتقه، فأعطاه النيب صلى اهللا عليه : خلرب عوسجة موىل ابن عباس عنه
أن : والعمل عند أهل العلم يف هذا الباب: قال. وسلم، مرياثه رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه

  .ال يصح: جة وثقه أبو زرعة، وقال البخاري يف حديثهوعوس. من ال وارث له فمرياثه يف بيت املال
  :"وموانعه ثالثة"
أنه أعطى دية ابن قتادة املدجلي ألخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف : ملا روي عن عمر، رضي اهللا عنه" القتل -١"

املوطأ وألمحد  رواه مالك يف" ليس لقاتل شيء : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: وقال عمر. فقتله
من قتل قتيالً فإنه ال يرثه، وإن مل يكن له : "وعن ابن عباس مرفوعاً. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده حنوه

فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة مينع . رواه أمحد" وارث غريه، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل مرياث
  .لقتل يف احلد ال مينع، ألنه فعل مباح، فلم مينع املرياثاملرياث لذلك وما ال يضمن كالقصاص، وا

  فال العبد قريبه، ألنه لو ورث شيئاً لكان لسيده،" والرق -٢"
  ـــــــ

  .٦/ األحزاب من اآلية ١

وأمجعوا على أن اململوك ال يورث، ألنه ال ملك له، وإن ملك فملكه ضيف يرجع إىل . فيكون التوريث لسيده دونه
. فكذلك مبوته" من باع عبداً وله مال فماله للبائع، إال أن يشترطه املبتاع: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم سيده ببيعه،

رواه أبو " . املكاتب عبد ما بقي عليه درهم: "وكذا املكاتب، حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً
  .داود

ال يرث الكافر : "ماً، حلديث أسامة بن زيد مرفوعاًفال يرث مسلم كافراً، وال كافر مسل" واختالف الدين -٣"
  .متفق عليه" املسلم، وال املسلم الكافر

: مبحض الذكور، لقوله تعاىل" االبن، وابنه وإن نزل: عشرة -باالختصار  -واجملمع على توريثهم من الذكور "
  .وابن االبن ابن ملا تقدم يف الوقف. ١اآلية} ...ْينِيُوصِيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََي{
واجلد أب، وقيل  ١} ...َولِأََبَوْيِه ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس{ : مبحض الذكور، لقوله تعاىل" واألب وأبوه وإن عال"

  .ثبت إرثه بالسنة، ألنه صلى اهللا عليه وسلم أعطاه السدس
َولَُه أٌَخ أَْو {: وقوله. ٢} ...َوُهَو َيرِثَُها إِنْ لَْم َيكُْن لََها َولٌَد{: م أو هلما، لقوله تعاىلألب أو أل: أي" واألخ مطلقاً "

  .٣} ...أُْخٌت فَِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس
  ـــــــ

  .١١/ النساء من اآلية ١
  .١٧٦/ النساء من اآلية ٢
  .١٢/ النساء من اآلية ٣

  .ألنه من ذوي األرحام، وابن األخ ألبوين، أو ألب عصبة" وابن األخ ال من األم"
  .ال من األم" والعم"



  " .أحلقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فألوىل رجل ذكر: "ال من األم، حلديث: أي" وابنه كذلك"
  .١} ...َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزوَاُجكُْم{: لقوله تعاىل" والزوج"
  .ولإلمجاع. متفق عليه" . الوالء ملن أعتق: "املتعصبون بأنفسهم، حلديثوعصبته " واملعتق"
يُوصِيكُُم اللَّهُ {: مبحض الذكور، لقوله تعاىل" البنت وبنت االبن وإن نزل أبوها: سبع -باالختصار  -ومن اإلناث "

  .وحديث ابن مسعود يف بنت، وبنت ابن، وأخت ويأيت ٢} ِفي أَْوالدِكُْم
  .٢} ...وََورِثَُه أََبوَاُه{: تعاىللقوله " واألم"
  .ملا يأيت" واجلدة مطلقاً"
  .٣شقيقة كانت أو ألب أو ألم، آلييت الكاللة" واألخت مطلقاً"
  .٤اآلية} ...َولَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َترَكُْتْم{: لقوله تعاىل" والزوجة"
  .-هم إن شاء اهللا ويأيت حكم -وما عدا هؤالء فمن ذوي األرحام . ملا تقدم" واملعتقة"

  ـــــــ
  .١٢/ النساء من اآلية ١
  .١١/ النساء من اآلية ٢
  .١٢/١٧٦/ النساء من اآلية ٣
  .١٢/ النساء من اآلية ٤

  فصل الوارث ثالثة

  :فصل والوارث ثالثة
  .ولكل كالم خيصه" ورحم -٣وعصبة  -٢ذو فرض  -١"
  .يف كتاب اهللا تعاىل" والفروض املقدرة"
  .وأما ثلث الباقي فثبت باالجتهاد" لربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدسالنصف، وا: ستة"
الزوجان، واألبوان، واجلد، واجلدة مطلقاً، واألخت مطلقاً، : عشرة -باالختصار  -وأصحاب هذه الفروض "

بين : ثاً يسمونعلى ما يأيت مفصالً، واإلخوة ألبوين، ذكوراً كانوا أو إنا" والبنت وبنت االبن، واألخ من األم
قال يف . بنو الضرات: الضرة، فكأنه قيل: مجع علة، وهي: األعيان، ألهنم من عني واحدة، وألب وحده بين العالت

من  ١وبنو العالت بنو أمهات شىت من رجل، ألن الذي يتزوجها على أوىل قد كان قبلها تأهل، مث عل: القاموس
األخالط، ألهنم من أخالط الرجال، وليسوا من : ، باخلاء املعجمة، أيبنو األخياف: واإلخوة لألم فقط. انتهى. هذه

  .رجل واحد
  :"فالنصف فرض مخسة"
  ابن أو بنت منه: أي" فرض الزوج حيث ال فرع وارث للزوجة -١"

  ـــــــ
  .اشرب الثاين: العلل ١



  .١} ...َك أَْزوَاُجكُْم إِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَدَولَكُْم نِْصُف َما َتَر...{: أو من غريه، أو ابن ابن، أو بنت ابن لقوله تعاىل
ال خالف يف هذا بني : قال يف املغين. ٢} ...َوإِنْ كَاَنْت َواِحَدةً فَلََها النِّْصُف{: لقوله تعاىل" وفرض البنت -٢"

  .علماء املسلمني
  .وإن نزل أبوها مبحض الذكور" وفرض بنت االبن -٣"
إلمجاع، ألن ولد االبن كولد الصلب، الذكر كالذكر واألنثى كاألنثى، ألن كل موضع با" مع عدم أوالد الصلب"

  .مسى اهللا الولد دخل فيه ولد االبن
  "وفرض األخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث -٤"
َولَدٌ  إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه...{: وعدم الفرع الوارث، لقوله تعاىل" وفرض األخت لألب مع عدم األشقاء -٥"

وحيل . قاله يف املغين. وهذه اآلية يف ولد األبوين، أو األب بإمجاع أهل العلم ٣} ...َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك
  .فرض النص للبنت، وبنت االبن واألخت إذا انفردن ومل يعصنب

  :"والربع فرض اثنني"
  .٤} كَانَ لَُهنَّ وَلٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّا َتَركَْن فَإِنْ{: لقوله تعاىل" وفرض الزوج مع الفرع الوارث -١"

  ـــــــ
  .١٢/ النساء من اآلية ١
  .١١/ النساء من اآلية ٢
  .١٧٦/ النساء من اآلية ٣
  .١٢/ النساء من اآلية ٤

  .الفرع الوارث: أي" وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه -٢"
للزوج ذكراً أو أنثى منها، أو من غريها باإلمجاع، " ع الوارثالزوجة فأكثر، مع الفر: والثمن فرض واحد، وهو"

  .١} َركُْتْموَلَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَركُْتْم إِنْ لَْم َيكُْن لَكُْم َولٌَد فَإِنْ كَانَ لَكُْم وَلٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َت...{: لقوله تعاىل
  ـــــــ

  .١٢/ النساء من اآلية ١

  نيفصل يف الثلث

:  
  :"فرض أربعة: والثلثان"
فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوقَ اثَْنَتْينِ {: مع عدم البنات إذا مل يعصنب، لقوله تعاىل" فرض البنتني فأكثر، وبنيت االبن فأكثر -١"

وقد وردت هذه اآلية  ٢ }...فَاْضرِبُوا فَْوَق الْأَْعنَاقِ...{: كقوله تعاىل. و فوق يف اآلية صلة ١} فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك
جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : على سبب خاص، حلديث جابر قال

هاتان ابنتا سعد، قتل أبومها معك، يوم أحد شهيداً، وإن عمهما اًخذ ماهلما، فلم يدع هلما شيئاً من ماله، : فقالت
، فنزلت آية املواريث، فدعا النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عمهما " ضي اهللا يف ذلكيق: "فقال. وال ينكحان إال مبال

رواه أبو داود، وصححه الترمذي " . أعط ابنيت سعد الثلثني، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك: "فقال



  فدلت اآلية. واحلاكم
  ـــــــ

  .١١/ النساء من اآلية ١
  .١٢/ األنفال من اآلية ٢

وقال تعاىل يف . وهذا تفسري لآلية، وتبيني ملعناها ١زاد على البنتني، ودلت السنة على فرض البنتني على فرض ما
وبنات االبن كبنات الصلب كما . والبنتان أوىل ٢} ...فَإِنْ كَاَنَتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا تََرَك...{: األخوات

  .تقدم
فَإِنْ كَاَنَتا اثْنََتْينِ فَلَُهَما ...{: لقوله تعاىل" وفرض األختني لألب فأكثر -٤كثر، وفرض األختني الشقيقتني فأ -٣"

ولد األبوين، أو ولد األب بإمجاع أهل العلم، وقيس ما زاد : املراد هبذه اآلية: قال يف املغين ٢} ...الثُّلُثَاِن ِممَّا َتَرَك
  .على األختني على ما زاد على البنتني

  :"رض اثننيف: والثلث"
أَوِ امَْرأَةٌ َولَهُ  ٣َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَاللَةً{: لقوله تعاىل" فرض ولدي األم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم -١"

وأمجعوا على أن املراد  ٤ }أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَإِنْ كَانُوا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهمْ ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث
والتشريك  ٤]من أم[} َولَُه أَخٌ أَْو أُْخٌت{وقرأ ابن مسعود وسعد بن أيب وقاص . ولد األم: باألخ واألخت هنا
  .يقتضي املساواة
  ـــــــ

إذا ترك الرجل امرأة وبنتا، فلها النصف، وإن كانتا اثنتني أو أكثر، فلهن : "ومن ذلك خري زيد بن ثابت ١
  .أخرجه البخاري..." انالثلث
  .١٧٦/ النساء من اآلية ٢
أي الذي ال ولد له وال -اسم للميت نفسه : اسم للورثة ما عدا الوالدين واملولودين، واختار مجع: الكاللة ٣

  .٢/٣٨٣غاية املنتهى . وال خالف يف إطالقه على األخوة من اجلهات كلها -والد
  .من أمه كما يف تفسري الطربي: واملنقول عن سعد. ١٢/ النساء من اآلية ٤

فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه وَلٌَد {: لقوله تعاىل" وفرض األم حيث ال فرع وارث للميت وال مجع من اإلخوة واألخوات -٢"
ظ اإلخوة يتناول األخوين، هنا لف ٢:قال الزخمشري. ١} َوَورِثَُه أََبوَاُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَُه إِخَْوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس

وقسنا األخوين على اإلخوة، ألن كل فرض تغري : ويف الكايف. انتهى. ألن املقصود اجلمعية املطلقة من غري كمية
ال أستطيع أن أرد شيئاً كان : األم؟ فقال. انتهى. بعدد كان االثنان فيه مبنزلة اجلماعة، كفرض البنات واألخوات

توارث الناس به وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل خمالفة ابن قبلي، ومضى يف البلدان، و
  .عباس

نص عليه، ألن الفريضة مجعت . بعد فرضهما" لكن لو كان هناك أب، وأم، وزوج، أو زوجة كان لألم ثلث الباقي"
  األبوين مع ذي فرض

  ـــــــ
  .١١/ النساء من اآلية ١



مجع فيه " الكشاف عن حقائق التنزيل"و " الغةأساس الب"له " ٤٦٧"ولد سنة . أبو القاسم حممود بن عمر: هو ٢
  :الكثري من ضالالت املعتزلة وقيل إنه تاب يف أواخر عمره وراجع عن مذهب االعتزال وقال

  يف ظلمة الليل البهيم األليلل... يامن يرى مد البعوض جناحها 
  واملخ يف تلك العظام النحل... ويرى نياط عروقها يف حنرها 

  ما كان مين يف الزمان األول... حو هبا أمنن علي بتوبة مت
  .٥٣٨وكانت وفاته سنة . وعلى كل حال فإن تاب فما تاب كشافه

واحد فكان لألم ثلث الباقي، كما لو كان معهما بنت، وأبقى لفظ الثلث يف الصورتني، وإن كان يف احلقيقة سدساً 
عمريتني لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان، وزيد بن أو ربعاً تأدباً مع القرآن، وتسميان بالغراوين لشهرهتما، وبال

هلا الثلث : وقال ابن عباس. ثابت، وابن مسعود، وروي عن علي، وهو قول مجهور العلماء ومنهم األئمة األربعة
م واحلجة معه لوال انعقاد اإلمجاع من الصحابة على خالفه، وألنا لو أعطيناها الثلث كامالً لز. كامالً، لظاهر اآلية

إما تفضيل األم على األب يف صورة الزوج، وإما أنه ال يفضل عليها التفضيل املعهود يف صورة الزوجة مع أن األم 
  .واألب يف درجة واحدة

  :"والسدس فرض سبعة"
ا السُُّدسُ َوِلأَبََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد مِْنُهَم...{: لقوله تعاىل" أو مجع اإلخوة واألخوات: فرض األم مع الفرع الوارث -١"

  .١} ...فَإِنْ كَانَ لَُه إِْخَوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس{إىل قوله } ِممَّا َتَرَك إِنْ كَانَ لَُه وَلٌَد
حلديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءت اجلدة إىل أيب بكر " فرض اجلدة فأكثر إىل ثالث إن تساوين مع عدم األم -٢"

ء، وما أعلم لك يف سنة رسول اهللا، يف، شيئاً، ولكن ارجعي حىت ما لك يف كتاب اهللا شي: تطلب مرياثها، فقال
هل معك : حضرت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أعطاها السدس فقال: فقال املغرية بن شعبة. أسأل الناس

  غريك؟ فشهد له حممد بن مسلمة، فأمضاه
  ـــــــ

  .١١/ النساء من اآلية ١

ما لك يف كتاب اهللا شيء، وما كان القضاء الذي : دة األخرى، فقال عمرفلما كان عمر جاءت اجل. هلا أبو بكر
قضي به إال يف غريك، وما أنا بزائد يف الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما 

ني من أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قضى للجدت: وعن عبادة بن الصامت. صححه الترمذي. خلت به فهو هلا
أم األم، وأم األب، وأم : وال يرث أكثر من ثالث. رواه عبد اهللا ابن أمحد يف زوائد املسند. املرياث بالسدس بينهما

وروى سعيد بإسناده . روي عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود. اجلد، وما كان من أمهاهتن وإن علت درجتهن
اثنتني من قبل األب، وواحدة من قبل األم : م، ورث ثالث جداتعن إبراهيم النخعي أن النيب، صلى اهللا عليه وسل

وأمجع أهل العلم على . رواه سعيد. كانوا يورثون من اجلدات ثالثاً: وقال إبراهيم. وأخرجه أبو عبيد، والدار قطين
  .قاله يف الكايف. أن أم أيب األم ال ترث، وكذلك كل جدة أدلت بأب بني أمني، ألهنا تديل بغري وارث

َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَاللَةً أَوِ امَْرأَةٌ َولَهُ {: ذكراً كان أو أنثى باإلمجاع، لقوله تعاىل" فرض ولد األم الواحد -٣"
  .} وله أخ أو أخت من أم{ويف قراءة عبد اهللا وسعد . ١} أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس



  ـــــــ
  .١٢/يةالنساء من اآل ١

إمجاعاً، حلديث ابن مسعود، وقد سئل عن بنت، وبنت ابن، " فرض بنت االبن فأكثر، مع بنت الصلب -٤"
لالبنة النصف، والبنة االبن السدس تكملة : وأخت، فقال أقضي فيها مبا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يفرض للبنات إال الثلثني، وهؤالء بنات، وقد سبقت وألن اهللا مل . رواه البخاري خمتصراً. الثلثني، وما بقي فلألخت
بنت الصلب فأخذت النصف، ألهنا أعلى درجة منهن، فكان الباقي هلن السدس، فلهذا تسميه الفقهاء تكملة 

  .الثلثني، وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن
  .ت الصلب، ألهنا يف معناهتكملة الثلثني قياساً على بنت االبن مع بن" فرض األخت لألب مع األخت الشقيقة -٥"
  .لآلية السابقة" فرض األب مع الفرع الوارث -٦"
  .مع الفرع الوارث، ألنه أب: أي" فرض اجلد كذلك -٧"
  .األب واجلد: أي" وال ينزالن"
  .عن السدس: أي" عنه"
  .لآلية، وقد يكون عائالً" حبال"

  فصل يف اجلد مع اإلخوة

  .حكاه ابن املنذر إمجاعاً. أبو األب، ال حيجبه حرماناً غري األب: دذكوراً أو إناثاً ألبوين، أو ألب واجل
  وقد كان السلف يتوقون الكالم فيه جداً، فعن علي رضي اهللا عنه

سلونا عن عضلكم واتركونا من : وقال ابن مسعود. من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بني اجلد واإلخوة
ال : أحفظوا عين ثالثاً: عمر، رضي اهللا عنه، أنه ملا طعن، وحضرته الوفاة قالوروي عن . اجلد ال حياه اهللا وال بياه

  .أقول يف اجلد شيئاً، وال أقول يف الكاللة شيئاً، وال أويل عليكم أحداً
إىل أن اجلد يسقط مجيع اإلخوة واألخوات من مجيع اجلهات : وذهب أبو بكر الصديق، وابن عباس، وابن الزبري

ثمان، وعائشة، وأيب بن كعب، وجابر بن عبد اهللا، وأيب الطفيل، وعبادة بن الصامت، وهو وروي عن ع. كاألب
  .مذهب أيب حنيفة

إىل توريثهم معه، وال حيجبوهنم به على اختالف بينهم، : وذهب علي بن أيب طالب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود
ت مرياثهم بالكتاب العزيز فال حيجبون إال ، لثبو١وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد بن حنبل، وأيب يوسف وحممد

بنص، أو إمجاع أو قياس، ومل يوجد ذلك، ولتساويهم يف سبب االستحقاق، فإن األخ واجلد يدليان باألب اجلد 
  .أبوه، واألخ ابنه، وقرابة البنوة ال تنقص عن قرابة األبوة، بل رمبا كانت أقوى فإن االبن يسقط تعصيب األب

  "األشقاء، أو األب، ذكوراً كانوا أو إناثاً كأحدهم واجلد مع اإلخوة"
  ـــــــ

حممد بن احلسن : وحممد هو. ١٩٢أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب اإلمام أيب حنيفة املتوىف سنة  ١
  .١٨٩الشيباين صاحب اإلمام أيب حنيفة املتوىف سنة 



  . اإلدالء باألب فتساووا يف املرياثيف مقامستهم املال، أو ما أبقت الفروض، ألهنم تساووا يف
  .إن كان اإلخوة أقل من مثليه" إما املقامسة: فإن مل يكن هناك صاحب فرض فله معهم خري أمرين"
وال ينقص اجلد عن الثلث مع . وإن كانوا مثليه استوى له األمران. إن كانوا أكثر من مثليه" أو ثلث مجيع املال"

ع األم مثلي ما تأخذه، ألهنا ال تزاد على الثلث، واإلخوة ال ينقصون األم عن عدم ذي الفرض، ألنه إذا كان م
  .الثلث: السدس، فوجب أن ال ينقصوا اجلد عن ضعفه وهو

  .اجلد: أي" وإن كان هناك صاحب فرض فله"
 ألن له الثلث مع عدم الفروض، فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من املال،" أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض"

  .فصار ثلث الباقي مبنزلة ثلث مجيع املال
  .ألنه ال ينقص عنه مع الولد، فمع غريه أوىل" أو سدس مجيع املال"
  .اجلد" فإن مل يبق بعد صاحب الفرض إال السدس أخذه"
  .مطلقاً الستغراق الفروض التركة" وسقط اإلخوة"
  "إال األخت الشقيقة أو ألب يف املسألة املسماة باألكدرية"

بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعاهلا، وال عول يف مسائل اجلد واإلخوة يف غريها، وفرض لألخت مع  مسيت
اجلد، ومل يفرض هلا معه ابتداء يف غريها، ومجع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، وال نظري لذلك، أو لتكدير زيد 

مللك بن مروان سأل عنها رجالً امسه وقيل ألن عبد ا. على األخت نصيبها بإعطائها النصف، واسترجاعه بعضه
  .أكدر

  .لغري أم" وهي زوج، وأم، وجد، وأخت"
ومل حيجب األم عن " النصف، فتعول لتسعة: السدس، ويفرض لألخت: الثلث، وللجد: النصف، ولألم: فللزوج"

  .الثلث، ألنه تعاىل إمنا حجبها عنه بالولد واإلخوة، وليس هنا ولد وال إخوة
ألهنا إمنا تستحق معه حبكم املقامسة، وإمنا أعيل هلا لئال " جلد واألخت بينهما أربعة على ثالثةمث يقسم نصيب ا"

ولو كان . تسقط، وليس يف الفريضة من يسقطها، ومل يعصبها اجلد ابتداء، ألنه ليس بعصبة مع هؤالء، بل يفرض له
فاضرب الثالثة يف املسألة بعوهلا . وتباينهامكاهنا أخ لسقط ألنه عصبة بنفسه، واألربعة ال تنقسم على الثالثة، 

  .تسعة
أربعةً ورثوا : للزوج تسعة، ولألم ستة، ولألخت أربعة، وللجد مثانية، ويعايا هبا، فيقال" فتصح من سبعة وعشرين"

  .مال ميت، أخذ أحدهم ثلثه، والثاين ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي
  "شقيق ولد األب عده على اجلد إن احتاج لعدهوإذا اجتمع مع ال"

ألن اجلد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن حيجبه أخ وارث، وأخ غري وارث كاألم، وألن ولد األب حيجبونه 
نقصاناً إذا انفردوا فكذلك مع غريهم كاألم، خبالف ولد األم فإن اجلد حيجبهم بال خالف، فمن مات عن جد وأخ 

  .ألب، فللجد منه الثلثألبوين وأخ 
ألنه أقوى تعصيباً منه، فال يرث معه شيئاً، كما لو انفردا عن اجلد، فإن " مث يأخذ الشقيق ما حصل لولد األب"

  .استغىن عن املعادة كجد وأخوين ألبوين وأخ فأكثر ألب، فال معادة ألنه ال فائدة فيها
ألنه ال ميكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ اجلد األحظ له " إال أن يكون الشقيق أختاً واحدة فتأخذ متام النصف"



  .على ما تقدم
  .واحداً كان أو أكثر" وما فضل فهو لولد األب"
  .املنسوبات إىل زيد بن ثابت، رضي اهللا عنه:" فمن صور ذلك الزيديات األربع"
: ، ولألخت النصفللجد سهمان: أصلها عدد رؤوسهم مخسة" جد، وشقيقة، وأخ ألب: العشرية، وهي -١"

فتنكسر على النصف، فاضرب خمرجه اثنني يف مخسة، فتصح من عشرة، للجد . سهمان ونصف، والباقي لألخ
  .أربعة، وللشقيقة مخسة، ولألخ لألب واحد

كاليت قبلها، إال أنه يبقى لألختني لألب نصف، لكل واحدة ربع، " جد، وشقيقة، وأختان ألب: العشرينية، وهي ٢"
  .عشرين، ومنها تصح للجد مثانية، وللشقيقة عشرة، ولكل أخت ألب واحد= جه أربعة يف اخلمسة فتضرب خمر

ألن زيداً صححها من مائة ومثانية، وردها " أم، وجد، وشقيقة، وأخ، وأخت ألب: خمتصرة زيد، وهي -٣"
تة تباينها، فاضرب الستة لألم واحد، يبقى مخسة، للجد واإلخوة على س: أصلها ستة. باالختصار إىل أربعة ومخسني

: لألم سدسها ستة، وللجد عشرة، ولألخت الشقيقة مثانية عشر يبقى سهمان: يف أصل املسألة تبلغ ستة وثالثني
لألخ، واألخت لألب على ثالثة تباينهما، فاضرب ثالثة يف ستة وثالثني تبلغ مائة ومثانية، لألم مثانية عشر، وللجد 

سون، ولألخ ألب أربعة، وألخته سهمان، واألنصباء كلها متوافقة بالنصف، فترد ثالثون، وللشقيقة أربعة ومخ
ولو اعتربت للجد فيها ثلث الباقي لصحت . املسألة لنصفها، ونصيب كل وارث لنصفه، فترجع ألربعة ومخسني

  .ابتداء من أربعة ومخسني
دس ثالثة من مثانية عشر، وللجد لألم الس" أم، وجد، وشقيقة، وأخوان، وأخت ألب: تسعينية زيد، وهي -٤"

تسعة، يبقى ألوالد األب واحد على مخسة ال يصح، فاضرب مخسة يف مثانية : مخسة، وللشقيقة النصف: ثلث الباقي
لألم مخسة عشر، وللجد مخسة وعشرون، وللشقيقة مخسة وأربعون، وألوالد األب مخسة، : عشر تبلغ تسعني

  .ألنثاهم واحد، ولكل ذكر اثنان

  احلجبباب 

:  
  .قاله يف شرح الترتيب. وحيرم على من مل يعرف احلجب أن يفيت يف الفرائض. وهو باب عظيم

  .كالقتل والرق واختالف الدين" اعلم أن احلجب بالوصف"
  .ملا تقدم" يتأتى دخوله على مجيع الورثة"
لنصف إىل الربع، دخوله على مجيع الورثة، كحجب الزوج من ا ١" واحلجب بالشخص نقصاناً كذلك يتأتى"

  .والزوجة من الربع إىل الثمن، وحنوه مما تقدم
ذكراً كان أو أنثى إمجاعاً، ألهنم يدلون إىل امليت بغري " الزوجني، واألبوين، والولد: وحرماناً فال يدخل على مخسة"

  .واسطة، فهم أقوى الورثة
  .حابة ومن بعدهمحكاه ابن املنذر إمجاع من حيفظ عنه من الص" وان اجلد يسقط باألب"
  .إلدالئه به، ولقربه" وكل جد أبعد جبد أقرب"
  .من قبل األم أو األب" وإن اجلدة مطلقاً"



  .ألن اجلدات يرثن بالوالدة، فاألم أوىل منهن مبباشرهتا الوالدة" تسقط باألم"
  ـــــــ

  .ضى بأهنا من الشرحيف املنت، وهي غري موجودة يف أصول املنت كلها، والسياق يق" يتأتى"كانت كلمة  ١

ألن اجلدات أمهات يرثن مرياثاً واحداً من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فاملرياث " وكل جدة بعدى جبدة قرىب"
روي عن عمر وابن مسعود وأيب موسى . وال حيجب األب أمه أو أم أبيه كالعم. ألقرهبن، كاآلباء واألبناء واإلخوة

أول جدة أطعمها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، السدس : مسعود وعمران بن حصني وأيب الطفيل، حلديث ابن
أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها وألن : ورواه سعيد بلفظ. أم أب مع ابنها وابنها حي رواه الترمذي

  .وكذا اجلد ال حيجب أم نفسه. اجلدات يرثن مرياث األم ال مرياث األب، فال حيجنب به، كأمهات األم
  .ولو مل يدل به لقربه" ابن أبعد يسقط بابن أقربوإن كل "
حكاه ابن املنذر إمجاعاً، ألن اهللا تعاىل جعل " باالبن وإن نزل، وباألب األقرب: وتسقط اإلخوة األشقاء باثنني"

  .اسم ملن عدا الوالد والولد: إرثهم يف الكاللة، وهي
  .باالبن وابنه، وباألب" واإلخوة لألب يسقطون"
أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قضى بالدين قبل : لقوته بزيادة القرب، حلديث علي" قيق أيضاًوباألخ الش"

رواه أمحد . الوصية، وأن أعيان بين األم يتوارثون دون بين العالت، يرث الرجل أخاه ألبيه وأمه دون أخيه ألبيه
يقة إذا صار عصبة مع البنت، أو بنت ويسقط ولد األب أيضاً باألخت الشق. والترمذي من رواية احلارث عن علي
  .االبن، ألهنا تصري مبنزلة األخ الشقيق

  .بال خالف، ألنه أقرب منهم" وبنو اإلخوة يسقطون حىت باجلد أيب األب وإن عال"

  :ألن جهتهم أقرب، وهذا معىن قول اجلعربي" األعمام يسقطون حىت ببين اإلخوة وإن نزلوا"
  وبعدمها التقدمي بالقوة أجعال ...فباجلهة التقدمي مث بقربه 

  .ذكوراً كانوا أو إناثاً، وإن نزلوا" بفرع امليت مطلقاً: واألخ لألم يسقط باثنني"
من مل خيلف : ألن اهللا تعاىل شرط يف إرث اإلخوة ألم الكاللة، وهي يف قول اجلمهور" وبأصوله الذكور وإن علوا"

  .، وولد االبن كذلك، والوالد يشمل األب واجلدوالولد يشمل الذكر واألنثى. ولداً، وال والداً
  .الستكمال الثلثني، ملفهوم حديث ابن مسعود السابق" وتسقط بنات االبن ببنيت الصلب فأكثر"
  .بنات االبن: أي" ما مل يكن معهن"
  .سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن" من يعصبهن من ولد االبن"
  .الستكمال الثلثني" فأكثر وتسقط األخوات لألب باألختني الشقيقتني"
  .يف الباقي، للذكر مثل حظ األنثيني" ما مل يكن معهن أخوهن فيعصبهن"
  ملانع" ومن ال يرث"
  .نص عليه" ال حيجب أحداً"
  .ال حرماناً، وال نقصاناً، بل وجوده كعدمه، روي عن عمر وعلي، ألنه ليس بوارث كاألجنيب" مطلقاً"



  .أو ألب أو ألمأشقاء " إال اإلخوة من حيث هم"
  .من الثلث إىل السدس، وإن كانوا حمجوبني باألب يف أم وأب وإخوة" فقد ال يرثون وحيجبون األم نقصاناً"

  باب العصبات

  
  :باب العصبات

  .من يرث بغري تقدير: وهم
  .فإهنا عصبة بنفسها" اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إال املعتقة"
ال فرض هلن، بل " وإن األخوات مع البنات عصبات. جال كلهم عصبات بأنفسهم، إال الزوج وولد األموإن الر"

اآلية  ١} ...إِِن اْمُرٌؤ َهلَكَ لَْيسَ لَُه َولٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك{: يرثن ما فضل عن الفروض، لقوله تعاىل
فال فرض هلن، إال أن لألخوات قوة بوالدة األب هلن، وال مسقط  فشرط يف الفرض عدم الولد، فمىت وجد الولد

" وما بقي فلألخت"هلن، فكان أدىن حاالهتن مع البنات أو بنات االبن التعصيب، وحلديث ابن مسعود السابق وفيه 
فضل،  وذهب مجهور العلماء إىل أن األخت مع البنت عصبة هلا ما: قال ابن رجب يف شرح األربعني. رواه البخاري

  .عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وتابعهم سائر العلماء: منهم
  إن البنات، وبنات االبن، واألخوات الشقيقات، واألخوات لألب،"

  ـــــــ
  .١٧٦/ النساء من اآلية ١

أَْوالِدكُْم لِلذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفي {: لقوله تعاىل" كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثال ما هلا
  .٢} َوإِنْ كَانُوا إِْخَوةً رَِجاالً َونَِساًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ{: وقوله تعاىل ١} الْأُْنثََييْنِ

أحلقوا : "وحديث ٣ }وََورِثَُه أََبوَاُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ{: لقوله تعاىل" وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض"
" وما بقي فهو لك: ".. وقوله صلى اهللا عليه وسلم، ألخي سعد" الفرائض بأهلها، فما بقي فألوىل رجل ذكر

  .وتقدم
  .ملفهوم اخلرب، وألن حقه يف الباقي، وال باقي" وإن مل يبق شيء سقط"
أضاف مجيع املرياث إليه، وقيس عليه باقي  ٢} لٌَدَوُهوَ َيرِثَُها إِنْ لَْم َيكُْن لََها َو{" وإذا انفرد أخذ مجيع املال"

  .العصبات
  :"لكن للجد واألب ثالث حاالت"
 ١} فَإِنْ لَمْ َيكُْن لَُه وَلٌَد َوَورِثَُه أَبََواُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ{: لقوله تعاىل" يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث -١"

  .بالثلث دل على أن باقية لألب أضاف املرياث إليهما، مث خص األم منه
َوِلأَبََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد مِْنُهَما السُُّدُس ِممَّا {: مع االبن أو ابنه، لقوله تعاىل: أي" يرثان بالفرض فقط مع ذكوريته -٢"

  .١} َتَرَك إِنْ كَانَ لَُه َولٌَد
  ـــــــ

  .١١/ النساء من اآلية ١



  .١١/ النساء من اآلية ٢
  .١٧٦/ اآلية النساء من ٣

فما أبقت : "السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب، لقوله صلى اهللا عليه وسلم،" بالفرض والتعصيب مع أنوثيته -٣"
  .واألب أوىل رجل ذكر بعد االبن وابنه، واجلد مثل األب يف هذه احلاالت الثالث" الفروض فألوىل رجل ذكر

: ثالثة، ولألم= النصف : للزوج" وإخوة ألم، وإخوة أشقاء زوج، وأم،: وال تتمشى على قواعدنا املشركة وهي"
وتسمى املشركة . اثنان، وسقط األشقاء، الستغراق الفروض التركة= الثلث : واحد، ولإلخوة لألم= السدس 

يا أمري املؤمنني، هب أن أبانا : واحلمارية ألنه يروى أن عمر أسقط ولد األبوين، فقال بعضهم، أو بعض الصحابة
وأسقطهم . محاراً، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم وهو قول عثمان، وزيد بن ثابت،، ومالك والشافعيكان 

اإلمام أمحد، وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي، وابن مسعود، وأيب بن كعب، وابن عباس، وأيب موسى لقوله 
فإذا شرك معهم غريهم مل يأخذوا  ١} ...ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث فَإِنْ كَانُوا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم...{: تعاىل يف اإلخوة ألم

القياس ما قال علي، : قال العنربي. ومن شرك مل يلحق الفرائض بأهلها" أحلقوا الفرائض بأهلها"الثلث، وحلديث 
  .واالستحسان ما قال عمر، ولو كان مكاهنم أخوات ألبوين، أو ألب عالت إىل عشرة وتأيت

  ـــــــ
  .١٢/ ساء من اآليةالن ١

  فصل وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثالثة

  "االبن، واألب والزوج"
  .اثنان، ولالبن الباقي= ثالثة، ولألب السدس = للزوج الربع : فاملسألة من اثين عشر

أو ألب، " البنت، وبنت االبن، األم، والزوجة، واألخت الشقيقة: وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن مخس"
  :سألة من أربعة وعشرينفامل

السدس تكملة : اثنا عشر، ولبنت االبن= النصف : أربعة، وللبنت= السدس : ثالثة، ولألم= الثمن : للزوجة
  .واحد، لألخت تعصيباً= أربعة، والباقي = الثلثني 

امليت الزوج  فإن كان" األبوان، والولدان، وأحد الزوجني: وإذا اجتمع ممكن اجلمع من الصنفني ورث منهم مخسة"
وإن كان امليت الزوجة فاملسألة من اثين عشر، وتصح من ستة . املسألة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنني وسبعني

  .وثالثني
ألهنن من ذوي األرحام، والعصبة مقدم " ومىت كان العاصب عماً أو ابن عم أو ابن أخ انفرد باإلرث دون أخواته"

  .على ذي الرحم
وحديث . متفق عليه" الوالء ملن أعتق"حلديث " ات من النسب ورث املوىل املعتق ولو أنثىومىت عدمت العصب"
  وروى سعيد بسنده كان لبنت محزة موىل أعتقته، فمات" . الوالء حلمة كلحمة النسب"

وترك ابنته وموالته، فأعطى النيب، صلى اهللا عليه وسلم ابنته النصف، وأعطى موالته بنت محزة النصف ورواه 
  .النسائي وابن ماجه عن عبد اهللا بن شداد بنحوه

  .عصبة املعتق: أي" مث عصبته"



حلديث زياد بن أيب مرمي أن امرأة أعتقت عبداً هلا، مث توفيت وتركت ابنا هلا " الذكور األقرب فاألقرب، كالنسب"
يه وسلم، يف مرياثه، فقال، صلي وأخاها، مث تويف موالها من بعدها، فأتى أخو املرأة وابنها رسول اهللا، صلى اهللا عل

! يا رسول اهللا، لو جر جريرةً كانت علي، ويكون مرياثه هلذا؟: ، فقال أخوها" مرياثه البن املرأة: "اهللا عليه وسلم
  .وألهنم يدلون باملعتق، وبالوالء مشبه بالنسب، فأعطي حكمه. رواه أمحد" نعم: "قال

  للميت عصبة وال والء" فإن مل يكن"
  على ذوى الفروض، فيقدم على ذوى األرحام" بالردعملنا "
  ذو فرض يرد عليه" فإن مل يكن"
  .١} ...َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ{: لقوله تعاىل" ورثنا ذوي األرحام"

  ـــــــ
  .٦/ األحزاب من اآلية ١

  باب الرد وذوي األرحام

  
  :باب الرد وذوي األرحام

كالغرماء يقتسمون مال " ق الفروض التركة وال عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدرهتستغر ١حيث ال"
من ترك : "وقوله، صلى اهللا عليه وسلم ٢} َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ{: املفلس بقدر ديوهنم، لقوله تعاىل

  .متفق عليه" ماالً فللوارث
وهذا . نص عليه، ألهنما ال رحم هلما، فلم يدخال يف اآلية" من حيث الزوجية ما عدا الزوجني، فال يرد عليهما"

وما روي عن عثمان أنه رد على . قاله يف الكايف. يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، رضي اهللا عنهم
  .زوج فلعله كان عصبة، أو ذا رحم، أو أعطاه من بيت املال ال على سبيل املرياث

  .ألن تقدير الفروض شرع ملكان املزامحة، وقد زال" ال صاحب فرض أخذ الكل فرضاً ورداًفإن مل يكن إ"
  .كالعصبة من البنني وحنوهم" وإن كان مجاعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية"
ألن الفروض كلها توجد يف الستة، إال الربع والثمن، " وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائماً"

  .للزوجني، وال يرد عليهما، فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم، وينحصر ذلك يف أربعة أصول ومها
  ـــــــ

  .حيث مل: يف أصول املنت األخرى ١
  .٦/ األحزاب من اآلية ٢

اثنان منها، فيقسم = واحد من الستة، والسدسان = السدس : ألن لكل منهما" فجدة وأخ ألم، تصح من اثنني"
  .فني فرضاً ورداًاملال بينهما نص

  .فيقسم املال بينهما أثالثاً، وكذا أم وولداها" وأم وأخ ألم من ثلثه"
  أو بنت أو بنت ابن" وأم وبنت"
ربعه، : لألم. فيقسم املال بينهما أرباعاً. ثالثة= النصف : واحد، وللبنت أو بنت االبن= لألم السدس " من أربعة"



  .ثالثة أرباعه: وللبنت، أو بنت االبن
  أو بنتا ابن، أو أختان لغري أم" وأم وبنتان"
أربعة : لألم مخسه، ولألخريني. فاملال بينهن على مخسة. أربعة= الثلثان : السدس، ولألخريني: لألم" من مخسة"

  .أمخاسه
  .مسائل الرد" وال تزيد"
  .اخلمسة: أي" عليها"
  .إذاً فال رد" ألهنا لو زادت سدساً آخر الستغرقت الفروض"
ان هناك أحد الزوجني فاعمل مسألة الرد، مث مسألة الزوجية، مث يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على وإن ك"

  .فيبدأ بإعطاء أحد الزوجني فرضه، والباقي ملن يرد عليه" مسألة الرد
= الربع : ومل حيتج لضرب كزوجة وأم وأخوين ألم، فللزوجة" فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية"

  .من أربعة، والباقي ثالثة بني األم وولديها أثالثاً واحد
  .ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد" وإال"

  .لعدم املوافقة" فاضرب مسألة الرد يف مسألة الزوجية"
مث من له شيء يف مسألة الزوجية أخذه مضروباً يف مسألة الرد، ومن له شيء يف مسألة الرد أخذه مضروباً يف "
يف مسألة الزوجية  -اثنان : وهي -فاضرب مسألة الرد : فزوج، وجدة، وأخ ألم مثالً. فاضل عن مسألة الزوجيةال
  .سهم: سهم، ولألخ ألم: اثنان، وللجدة: مسطح االثنني يف االثنني، فللزوج" فتصح من أربعة -اثنان : وهي -
ثالثة على مسألة : والباقي منها بعد فرض الزوجة الزوجة من أربعة،: لو كان مكان الزوج زوجة، فاملسألة" وهكذا"

: اثنان وللجدة= ربع : تبلغ مثانية، للزوجة -أربعة : وهي -اثنني تباينها، فاضرب مسألة الرد يف مسألتها . الرد
  .ثالثة، ولألخ ألم ثالثة

  فصل يف ذوي األرحام

:  
وبتوريثهم قال عمر، وعلي، وعبد اهللا . مةكاخلال، واجلد ألم، والع" كل قرابة ليس بذي فرض وال عصبة: وهم"

َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي كَِتابِ {: وأبو عبيدة بن اجلراح، ومعاذ بن جيل، وأبو الدرداء، لقوله تعاىل
عن املقداد  وأليب داود. رواه أمحد والترمذي وحسنه" اخلال وارث من ال وارث له: "وعن عمر مرفوعاً ١} اللَِّه

وروى أبوعيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات، ومل " اخلال وارث من ال وارث له، يعقل عنه ويرثه: "مرفوعاً
وقسنا سائر هم على : خيلف إال ابنة أخ له، فقضى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، مبرياثه البنة أخيه قال يف الكايف

  .هذين
  ـــــــ

  .٦/ األحزاب من اآلية ١

  :"أصنافهم أحد عشرو"
ولد البنات لصلب أو البن، وولد األخوات، وبنات اإلخوة، وبنات األعمام، وولد ولد األم، والعم ألم، "



  .كأم أيب األم" والعمات، واألخوال، واخلاالت، وأبو األم، وكل جدة أدلت بأب بني أمني
  من هؤالء كعمة العمة، وخالة اخلالة وحنومها" ومن أدىل بصنف"
فينزل كل منهم منزلة من أدىل به من الورثة بدرجة، أو درجات حىت يصل إىل " ثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهوير"

أهنما نزال بنت البنت مبنزلة البنت، وبنت األخ مبنزلة األخ، : ملا روي عن علي وعبد اهللا. من يرث، فيأخذ مرياثه
وعن . وروي ذلك عن عمر يف العمة واخلالة. ة منزلة األموبنت األخت منزلة األخت، والعمة منزلة األب، واخلال

العمة مبنزلة األب إذا مل يكن : "وعن الزهري أنه، صلى اهللا عليه وسلم، قال. أنه نزل العمة مبنزلة العم: علي أيضاً
  .رواه أمحد" . بينهما أب، واخلالة مبنزلة األم، إذا مل يكن بينهما أم

بال سبق كأوالده، وكإخوته املتفرقني الذين ال واسطة بينه " استوت منزلتهم منهوإن أدىل مجاعة منهم بوارث و"
  وبينهم

  .لكن هنا . كإرثهم منه" فنصيبه هلم"
اختاره األكثر، ونقله . ألهنم يرثون بالرحم اجملردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كولد األم" الذكر كاألنثى: بالسوية"

  .األثرم، وحنبل، وإبراهيم بن احلارث
  معلوم" ومن ال وارث له"
مع أنه ال خيلو من بين عم أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم، : قال يف القواعد. حيفظه كاملال الضائع" فماله لبيت املال"

  فمن كان أسبق إىل

االجتماع مع امليت يف أب من آبائه فهو عصبته، ولكنه جمهول، فلم يثبت له حكم، وجاز صرف ماله يف املصاحل، 
  .انتهى. ك لو كان له موىل معتق لورثه يف هذه احلال، ومل يلتفت إىل هذا اجملهولولذل

  بيت املال" وليس"
  .كأموال الفيء" وارثاً وإمنا حيفظ املال الضائع وغريه"
ألن اشتباه الوارث بغريه ال يوجب احلكم باإلرث للكل، فيصرف يف املصاحل، للجهل " فهو جهة ومصلحة"

  .مبستحقه عيناً

  أصول املسائل باب

:  
  .املخارج اليت خترج منها فروضها: أي

  :"وهي سبعة"
فنصفان " وأربعة وعشرون -٧واثنا عشر،  -٦ومثانية،  -٥وستة،  -٤وأربعة،  -٣وثالثة،  -٢اثنان  -١"

كزوج وأخت ألبوين، أو ألب من اثنني خمرج النصف، وتسميان اليتيمتني تشبيها بالدرة اليتيمة، ألهنما فرضان 
تساويان ورث هبما املال كله، وال ثالث هلما، ويسميان أيضاً النصفيتني ونصف، والبقية كزوج وأب، أو أخ لغري م

  .أم، أو عم أو ابنه كذلك من اثنني خمرج النصف
وثلثان وثلث من ثالثة الحتاد . وثلثان، والبقية من ثالثة كبنتني وأخ لغري أم. وثلث، والبقية من ثالثة كأبوين

  .ني، كأختني ألم وأختني لغريهااملخرج



وربع والبقية من أربعة كزوج وابن، وربع مع نصف، والبقية من أربعة، لدخول خمرج النصف يف خمرج الربع 
  .كزوج وبنت عم

وال يكون كل من أصلي األربعة . ومثن مع نصف والبقية كزوجة وبنت عم من مثانية. ومثن، والبقية كزوجة وابن
فهذه األصول األربعة ال . فيها عاصب، واالثنان والثالثة تارةً كذلك، وتارةً تكونان عادلتني: اً أيوالثمانية إال ناقص

  .تعول، ألهنا ال تزحم فيها الفروض
وسدس ونصف والبقية كبنت وأم وعم من ستة، لدخول خمرج النصف يف . وسدس، والبقية كأم وابن من ستة

: من ستة لتباين املخرجني، ونصف، وثلث، وسدس من ستةونصف وثلث، والبقية كزوج وأم وعم . السدس
كزوج، وأم، وأخوين ألم وتسمى مسألة اإللزام، ومسألة املناقضة ألن ابن عباس، رضي اهللا عنهما، ال حيجب األم 
عن الثلث إىل السدس إال بثالثة من اإلخوة، أو األخوات، وال يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على 

فإن أعطى . وهن البنات واألخوات لغري أم، فألزم هبذه املسألة. ري عصبة يف بعض األحوال بتعصيب ذكر هلنمن يص
وإن أعطاها سدساً فقد . األم الثلث لكون اإلخوة أقل من ثالثة، وأعطى ولديها الثلث، عالت املسألة، وهو ال يراه

اً وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه يف ناقض مذهبه يف حجبها بأقل من ثالثة إخوة، وإن أعطاها ثلث
  .إدخاله النقص على من ال يصري عصبة حبال

وربع مع ثلث، كزوجة، وأم، وأخ . وكزوجة، وشقيقتني، وعم من اثين عشر. كزوج، وبنتني، وعم: وربع مع ثلثني
  وكزوجة،. لغريها

كزوج، وأم، وابن، أو زوجة، وجدة، وعم من : أو ربع مع سدس. وإخوة، ألم وعم من اثين عشر لتباين املخرجني
وال يكون يف االثين عشر واألربعة والعشرين صورة عادلة أصالً، بل إما ناقصة وإما . اثين عشر، لتوافق املخرجني

  .عائلة
كزوجة، وأم، وابن من أربعة وعشرين، لتوافق املخرجني بالنصف، وحاصل ضرب أحدمها يف : ومثن مع سدس
كزوجة، وبنتني، وأم، : كزوجة، وبنتني، وعم، أو معهما سدس: أو مثن مع ثلثني. ة وعشرونأربع: نصف اآلخر

وال جيتمع . وعم، من أربعة وعشرين، للتوافق بني خمرج السدس والثمن، مع دخول خمرج الثلثني يف خمرج السدس
  .سألة فيها فرع وارثالثمن مع الثلث، ألن الثمن ال يكون إال لزوجة مع فرع وارث، وال يكون الثلث يف م

  .هذه األصول: أي" وال يعول منها"
  .االثنا عشر: أي" إال الستة وضعفها"
األربعة والعشرون، فتعول إذا تزامحت فيها الفروض باإلمجاع، قبل إظهار ابن عباس اخلالف : أي" وضعف ضعفها"

  .يف ذلك
  .شفعاً ووتراً" فالستة تعول متوالية إىل عشرة"
= النصف : ثالثة ولألخت لغري أم= النصف : أو ولد أم، للزوج" كزوج، وأخت لغري أم، وجدة :فتعول إىل سبعة"

  .السدس، وكذا زوج وأختان ألبوين، أو ألب وحنوها: ثالثة، وللجدة، وولد األم
: اثنان، ولألخت= الثلث : ثالثة، ولألم= النصف : للزوج" وإىل مثانية كزوج، وأم، وأخت، وأخت لغري أم"

  .ثالثة=  النصف



ألهنا أول مسألة عائلة حدثت يف زمن عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، فجمع الصحابة للمشورة " وتسمى املباهلة"
أرى أن يقسم املال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر، وأتبعه الناس على ذلك، حىت : فيها، فقال العباس

عدداً أعدل من أن  ١ال تعول، إن الذي أحصى رمل عاجل من شاء باهلته، إن املسائل: خالفهم ابن عباس، فقال
وأمي اهللا، لو قدموا من قدم : جيعل يف مال نصفاً ونصفاً، وثلثاً هذان نصفان ذهبا باملال، فأين موضع الثلث؟ وقال

ن ذا فمن ذا الذي قدمه اهللا؟ وم: فقال له زفر بن أوس البصري. اهللا، وأخروا من أخر اهللا، ما عالت فريضة أبداً
الذي أهبطه من فرض إىل فرض، فذلك الذي قدمه اهللا، والذي أهبطه من فرض إىل ما بقي، : الذي أخره اهللا؟ فقال
أال أشرت عليه؟ : عمر بن اخلطاب، فقلت: فمن أول من أعال الفرائض؟ قال: فقال له زفر. فذلك الذي أخره اهللا

إن هذا : فقال له عطاء بن أيب رباح.  بن عبد اهللا بن عتبه عنههبته وكان امرأ مهيباً رواه الزهري عن عبيد اهللا: فقال
فَلَْنْدُع أَْبَناَءَنا {: فإن شاءوا: قال. ال يغين عين وال عنك شيئاً، لو مت أو مت لقسم مرياثنا على ما عليه الناس اليوم

جني واألم لكل واحد منهم فرض، أن الزو: قوله أهبط من فرض إىل فرض، يريد: اآلية قال يف املغين ٢} َوأَْبَناءَهم
البنات واألخوات، فإهنن يفرض : وأما من أهبط من فرض إىل ما بقي، يريد. مث حيجب إىل فرض آخر ال ينقص منه

  هلن، فإذا كان معهن إخوهتن ورثوا بالتعصيب،
  ـــــــ

  .كما يف اللسانما تراكم من الرمل ودخول بعضه يف بعض، : موضع بالبادية هبا رمل، وهو أيضا: عاجل ١
} فَقُلْ َتعَالَْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا َوأَبَْناَءكُْم{: ال يقصد به لفظ اآلية وإمنا يريد معناها ونصها: قوله ولندع أبناءنا وأبناءهم ٢

  .٦١/ من اآلية: آل عمران

النقص على من  فكان ابن عباس، رضي اهللا عنهما، ال يرى العول، ويدخل. انتهى. فكان هلم ما بقي قل أو كثر
قال يف املغين وال نعلم اليوم قائالً مبذهب ابن . وخالفه اجلمهور، وألزم مبسألة اإللزام كما تقدم. يصري عصبة حبال

  .انتهى. عباس، وال نعلم خالفاً بني فقهاء العصر يف القول بالعول حبمد اهللا ومنه
: اثنان، ولألختني= الثلث : ثالثة، ولولدي األم= النصف : للزوج" كزوج، وولدي أم، وأختني لغريها: وإىل تسعة"

  .أربعة= الثلثان 
  .ألهنا حدثت بعد املباهلة، واشتهر هبا العول" وتسمى الغراء"
  .وكذا زوج، وأم، وثالث أخوات مفترقات. حلدوثها زمن مروان" واملروانية"
واحد، = السدس : الثة، ولألمث= النصف : للزوج" كزوج، وأم، وأختني ألم، وأختني لغريها: وإىل عشرة"

  .أربعة= الثلثان : اثنان، ولألختني لغريها= الثلث : ولألختني ألم
وليس يف الفرائض ما يعول بثلثيه سواها . لكثرة عوهلا، شبهوا أصلها باألم، وعوهلا بفروخها" وتسمى أم الفروخ"

رجالً أتاه، وهو قاض بالبصرة، فسأله أن : روي. وتسمى الشرحيية أيضاً، حلدوثها زمن القاضي شريح. وشبهها
النصف مع عدم : ما يصيب الزوج من زوجته؟ فيقول: عنها، فأعطاه ثالثة أعشار املال، فكان إذا لقي الفقيه يقول

إذا رأيتين ذكرت يب : فكان شريح إذا لقيه يقول. واهللا ما أعطاين شريح نصفاً وال ثلثاً: فيقول. الولد، والربع معه
  ، وإذاحكماً جائراً

أنك تذيع : ويف رواية. رأيتك ذكرت بك رجالً فاجراً، بني يل فجورك أنك تكتم القضية، وتشيع الفاحشة
  .الشكوى، وتكتم الفتوى



  .على توايل األفراد: أي" واالثنا عشر تعول أفراداً"
= السدس : مثانية، ولألم= الثلثان : ثالثة، وللبنتني= الربع : للزوج" كزوج، وبنتني، وأم: فتعول إىل ثالثة عشر"

  .اثنان
  .اثنان= السدس : ويزاد لألب. كاليت قبلها" كزوج، وبنتني، وأبوين: وإىل مخسة عشر"
: ثالثة= الربع : للزوجات" كثالث زوجات، وجدتني، وأربع أخوات ألم، ومثان أخوات لغريها: وإىل سبعة عشر"

لكل واحدة : أربعة= الثلث : ولألخوات لألم. واحد لكل واحدة: اثنان= السدس : وللجدتني. لكل واحدة واحد
  .لكل واحدة واحد: مثانية= الثلثان : ولألخوات لغريها. واحد

ولو كانت التركة فيها سبعة عشر ديناراً، حصل لكل . وأم الفروج باجليم، ألنوثة اجلميع" وتسمى أم األرامل"
  .١غرىوتسمى السبعة عشرية، والدينارية الص. واحدة منهن دينار

ثالثة، = الثمن : للزوجة" كزوجة، وبنتني، وأبوين: واألربعة والعشرون تعول مرة واحدة إىل سبعة وعشرين"
  .٢أربعة= السدس : ستة عشر، ولكن من األبوين= الثلثان : وللبنتني

  ـــــــ
  .وال بد يف هذا األصل أن يكون امليت أحد الزوجني: ٢٩٥/ ٢" غاية املنتهى"قال املاتن يف  ١
  .ويكون امليت فيها إال زوجا: ٢/٣٩٦" غاية املنتهى"قال املاتن يف  ٢

احلمد : ألن علياً، رضي اهللا عنه، سئل عنها وهو على املنرب خيطب، ويروى أن صدر خطبته كان" وتسمى املنربية"
مثنها تسعاً ومضى صار : فسئل فقال. هللا الذي حيكم باحلق قطعاً، وجيزي كل نفس مبا تسعى، وإليه املآب والرجعى

  .ثالثة من سبعة وعشرين: وهو. قد كان للمرأة قبل العول مثن، فصار بالعول تسعاً: يف خطبته أي
  :تسمى أيضاً" و"
  .ألهنا مل تعل إال مرة واحدة" البخيلة لقلة عوهلا"

  باب مرياث احلمل

:  
خروجاً من اخلالف، ولتكون : ىلوعن ورثة غريه، ورضوا بوقف األمر على وضعه فهو أو" من مات عن محل يرثه"

  وإال،. القسمة مرة واحدة
ألن وضعهما كثري معتاد، فال " فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت، ووقف له األكثر من إرث ذكرين أو أنثيني"

  .جيوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر، فال يوقف له شيء
كالزوجة واألم، فيعطيان الثمن، " ملن حيجبه حجب نقصان أقل مرياثهودفع ملن ال حيجبه احلمل إرثه كامالً، و"

  .والسدس
  .احلمل" وال يدفع ملن سقطه"
  .الحتمال أن حيجبه" شيء" 

  .فإن أعوز شيء رجع على من هو يف يده" فإذا ولد أخذ نصيبه، ورد ما بقي ملستحقه"
رواه " . إذا استهل املولود صارخاً ورث: "وعاًنص عليه، حلديث أيب هريرة مرف" وال يرث إال إن استهل صارخاً"



  .حال مؤكدة: فصارخاً. رفع الصوت: واالستهالل. أمحد وأبو داود
كسعال وارتضاع، لداللة هذه " كاحلركة الطويلة وحنوها: أو عطس، أو تنفس، أو وجد منه ما يدل على احلياة"

  .لاألشياء على احلياة املستقرة، فيثبت له حكم احلي، كاملسته
  .ألنه مل يثبت له أحكام الدنيا وهو حي" ولو ظهر بعضه فاستهل، مث انفصل ميتاً مل يرث"

  باب مرياث املفقود

:  
كاألسر، واخلروج للتجارة، والسياحة، وطلب العلم، انتظر تتمة : من انقطع خربه لغيبة ظاهرها السالمة: وهو"

ينتظر به حىت يتيقن موته، أو : ه ال يعيش أكثر من هذا، وعنهيف أشهر الروايتني، ألن الغالب أن" تسعني سنة منذ ولد
الشافعي، وحممد بن احلسن، وهو : وهو قول. ميضي عليه مدة ال يعيش يف مثلها، وذلك مردود إىل اجتهاد احلاكم

  .املشهور عن مالك، وأيب حنيفة، وأيب يوسف، ألن األصل حياته
  .مدة انتظارهيف تقدير " فإن فقد ابن تسعني اجتهد احلاكم"
  كمن فقد من بني أهله، أو يف مهلكه كدرب: وإن كان ظاهرها اهلالك"

  .١صف املسلمني، وصف املشركني: أي" احلجاز، أو فقد بني الصفني
" حال احلرب، أو غرقت سفينة، وجنا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة أربع سنني منذ فقد، مث يقسم ماله يف احلالتني"

فانقطاع خربه عن أهله إىل هذه الغاية يغلب . مل، وألهنا مدة يتكرر فيها تردد املسافرين والتجارألهنا أكثر مدة احل
: قال أمحد. نص عليه، التفاق الصحابة على ذلك. ظن اهلالك، وتعتد زوجته عدة الوفاة، وحتل لألزواج بعد ذلك
زعموا : ن عمر من مثانية أوجه، قيليروى ع: وقال. من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ هو عن مخسة من الصحابة

  هؤالء الكذابون،: أن عمر رجع، قال
وال تفتقر امرأة املفقود إىل . ال إال أن يكون إنسان يكذب: فريوى من وجه ضعيف أن عمر قال خبالفه، قال: قيل

اً إىل طالق ويل وال يفتقر أيض. حكم حاكم بضرب املدة وعدة الوفاة، ألن الظاهر موته، أشبه ما لو قامت به بينة
أنه أمر -وما روي عن عمر. زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثالثة قروء، ألنه ال والية لوليه يف طالق امرأته

فقد رجل يف عهد عمر، : "وقال عبيد بن عمري. قد خالفه قول ابن عباس، وابن عمر -ويل املفقود أن يطلقها
انطلقي فاعتدي : انطلقي فتربصي أربع سنني، ففعلت، مث أتته، فقال: الفجاءت امرأته إىل عمر فذكرت ذلك له، فق
انطلقي : طلقها، ففعل، فقال عمر: أين ويل هذا الرجل؟ فجاء وليه، فقال: أربعة أشهر وعشراً، ففعلت، مث أتته فقال

  أين كنت؟: فتزوجي من شيء ت، فتزوجت، مث جاء زوجها األول، فقال له عمر
  ـــــــ

  .م من أن يقصر على املسلمني واملشركنياألمر أع ١

استهوتين الشياطني، فواهللا ما أدري يف أي أرض، كنت عند قوم يستعبدونين حىت غزاهم قوم مسلمون، : فقال
بأية : أنت رجل من اإلنس، وهؤالء اجلن، فما لك وما هلم؟ فأخربهتم خربي، فقالوا: فكنت فيمن غنموه، فقالوا يل

فأما  -: وزاد البيهقي، قال -هي أرضي، فأصبحت وأنا أنظر إىل احلرة : باملدينة: ؟ فقلتأرض اهللا حتب أن تصبح
  .الليل فال حيدثوين، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إىل آخره



إن شاء امرأته، وإن شاء الصداق، فاختار الصداق رواه األثرم واجلوزجاين، وقضى بذلك عثمان وعلي : فخريه عمر
وإذا ثبت ذلك يف . قاله يف الكايف. هو قول ابن عباس، وهذه قضايا انتشرت، ومل تنكر فكانت إمجاعاًوابن الزبري، و

  .إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله: قال اإلمام أمحد. النكاح مع االحتياط لألبضاع ففي املال أوىل
  .لتبني عدم انتقال ملكه عنه" فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه"
  .ببدله على من أخذه، لتعذر رده بعينه: أي" ع بالباقيورج"
  .ينتظر به فيها: يف املدة اليت قلنا: أي" فإن مات مورث هذا املفقود يف زمن انتظاره"
  غري املفقود" أخذ كل وارث"
  .ما ال ميكن أن ينقص عنه مع حياة املفقود أو موته: أي" اليقني"
  .نقضي مدة االنتظار، فإن قدم املفقود أخذه، وإال فحكمه كبقية مالهحىت يتبني أمره، أو ت" ووقف له الباقي"
  .ورجي انكشافه" ومن أشكل نسبه"

بأن مل : يف أنه إذا مات أحد الواطئني ألمه وقف له منه نصيبه على تقدير إحلاقه به، فإن مل يرج انكشافه" فكاملفقود"
  .وحنوه، مل يوقف له شيءفأشكل عليهم  ١ينحصر الواطئون ألمه، أو عرض على القافة

  ـــــــ
وهنا الذين يلحقون الولد بأبيه . تبعه: من يعرف اآلثار، من قاف أثر فالن يقوفه قوفا: مجع قائف، وهو: القافة ١

  .على الشبه

  باب مرياث اخلنثى

:  
  .نقل ابن حزم اإلمجاع على توريثه

  .أمره يف توريثه" من له شكل الذكر، وفرج املرأة ويعترب: وهو"
فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول املرأة فله حكم املرأة، ألن اهللا تعاىل " ببوله"

  أجرى العادة بذلك، فإن بال منهما
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن مولود له : ملا روى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس" فبسبقه من أحدمها"

: وروي أنه صلى اهللا عليه وسلم، أيت خبنثى من األنصار فقال" من حيث يبول: "رث؟ قالقبل وذكر، من أين يو
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن اخلنثى يورث من : وقال ابن املنذر" ورثوه من أول ما يبول منه"

  .ات إمنا توجد بعد الكربوألن خروج البول أعم العالمات، لوجوده من الصغري والكبري، وسائر العالم. حيث يبول
يف رواية إسحاق بن -قال أمحد : قال يف املغين. ألن األكثر أقوى يف الداللة" فإن خرج منهما معاً اعترب أكثرمها"

  .يرث من املكان الذي يبول منه أكثر -:إبراهيم

  .بلوغه: أي" فإن استويا فمشكل، فإن رجي كشفه بعد كربه"
  .ما يرثونه بكل تقدير: كة وهومن التر" أعطي ومن معه اليقني"
  .حىت يبلغ" ووقف الباقي"
  .زاد يف املغىن وكونه مين رجل" لتظهر ذكورته بنبات حليته، أو إمناء من ذكره"



  .نص عليهما -الثدي : أي -استدارته، أو سقوطه : أي" أو أنوثته حبيض، أو تفلك ثدي"
  .اخلنثى قبل البلوغ" أو إمناء من فرج فإن مات"
  .عالمة على ذكورته أو أنوثته: أي" غ بال أمارةأو بل"
أربعة أسهم، : ففي ابن، وبنت، وولد خنثى، للذكر" واختلف إرثه، أخذ نصف مرياث ذكر، ونصف مرياث أنثى"

وقال أصحابنا تعمل املسألة على أنه ذكر، مث على أنه أنثى، مث تضرب إحدامها . سهمان: ثالثة، وللبنت: وللخنثى
تباينتا، أو وفق إحدامها يف األخرى إن توافقتا، وجتتزئ بإحدامها إن متاثلتا، أو بأكثرمها إن تناسبتا، مث يف األخرى إن 

من أربعة، : من مخسة، واألنوثية: مسألة الذكورية: ففي هذه املسألة. عدد حايل اخلنثى: تضرب اجلامعة يف اثنني
سهم يف مخسة، وسهم يف أربعة، : للبنت:  تبلغ أربعنياضرب إحدامها يف األخرى للتباين تكن عشرين، مث يف اثنني

سهمان يف أربعة، : سهمان يف مخسة، وسهمان يف أربعة جيتمع له مثانية عشر، وللخنثى: حيصل هلا تسعة، وللذكر
  فإن مل خيتلف إرث اخلنثى بالذكورة واألنوثة، كولد األم واملعتق أخذ إرثه مطلقاً،. وسهم يف مخسة، تكن ثالثة عشر

وإن ورث بكونه ذكراً فقط، كولد أخ أو عم خنثى، أو بكونه أنثى فقط، كولد أب خنثى مع زوج، وأخت ألبوين 
  .أعطي نصف مرياثه

  باب مرياث الغرقى وحنوهم

:  
  .كاهلدمى ومن وقع هبم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم

ياً حني موت اآلخر، وشرط اإلرث حياة ألحدمها من اآلخر، ألنه مل يكن ح" إذا علم موت املتوارثني معاً فال إرث"
  .الوارث بعد موت املورث

  .أو علم وجهلوا عينه" وكذا إن جهل األسبق، أو علم مث نسي"
  منهما" وادعى ورثة كل"
نص عليه، . حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه، ومل يتوارثا: أي" سبق اآلخر وال بينة، أو تعارضتا، وحتالفا"

الصديق، وزيد، ومعاذ، وابن عباس، واحلسن بن علي، رضي اهللا عنهم، لعدم وجود شرطه، أيب بكر : وهو قول
ال ينبغي أن يرث أحد : وقال مالك يف املوطأ. وسقوط الدعويني فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوماً، وال جمهوالً

، ٣، مث يوم قديد٢، ويوم احلرة١فنيأنه مل يتوارث من قتل يوم اجلمل، ويوم ص: وروى يف املوطأ أيضاً. أحداً بالشك
  .انتهى. فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئاً إال من علم أنه قتل قبل صاحبه

  ـــــــ
موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات نشب فيه القتال بني علي ومعاوية رضي : بكسر الصاد وبشديد الفاء: صفني ١

  .اهللا عنهما
ذات حجارة سود ومنها احلرة اليت بظاهر املدينة كانت هبا الوقعة بني  أرض: بفتح احلاء وتشديد الراء: احلرة ٢

  .أهلها وبني جيش يزيد بن معاوية
  .موضع قرب مكة: بضم القاف مصغر: قديد ٣



، وصفني، واحلرة مل يورث بعضهم من بعض، ومبا روى جعفر بن حممد عن أبيه ١بأن قتلى اليمامة: واحتج يف املغين
توفيت هي وابنها، فالتقت الصيحتان يف الطريق، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فلم ترثه  أن أم كلثوم بنت علي

  .ومل يرثها
  منهما" وإن مل يدع ورثة كل"
ماله دون ما ورثه من اآلخر، لئال يدخله الدور، ألن ذلك يروى  ٢من تالد" سبق اآلخر ورث كل ميت صاحبه"

وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت : قال الشعيب. هيمعن عمر وعلي، وإياس املزين، وشريح، وإبرا
أذهب إىل : ورثوا بعضهم من بعض قال اإلمام أمحد: ميوتون عن آخرهم، فكتب يف ذلك إىل عمر، فكتب عمر أن

م وروي عن إياس املزين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن قو. وهو من املفردات: قال يف اإلنصاف. قول عمر
فيقدر أحدمها مات أوالً . ورواه سعيد يف سننه عن إياس موقوفاً" يرث بعضهم بعضاً: "وقع عليهم بيت فقال
  .ويورث اآلخر منه

  .مث يصنع بالثاين كذلك" مث يقسم ما ورثه على األحياء من ورثته"
  ـــــــ

ن خالد بن الوليد حيارب املرتدين كا. موطن بين حنيفة يف وسط جزيرة العرب، ويف اجتاه الشرق قليال: اليمامة ١
وقد انتصر فيها .هجرية كانت املعركة احلامسة يف اليمامة" ١١"يف اليمامة من أتباع مسيلمة الكذاب، ويف آخر سنة 

ويف هذه الوقعة قتل من . املسلمون على األعداء وهزموهم هزمية نكراء وقتلوا مسيلمة الكذاب، وشردوا أتباعه
  .الصحابة عدد كثري

  .املال القدمي األصلي الذي ولد عندك وضده الطارف. بالفتح: التالد ٢

  باب مرياث أهل امللل

:  
متفق " . ال يرث الكافر املسلم، وال املسلم الكافر: "حلديث أسامة بن زيد مرفوعاً" ال توارث بني خمتلفني يف الدين" 

  .ه خالفليس بني الناس في: وذكره املوفق إمجاعاً قال اإلمام أمحد. عليه
ال يرث املسلم النصراين إال أن يكون : "حلديث جابر مرفوعاً" إال بالوالء فريث به املسلم الكافر، والكافر املسلم"

وألن والءه له، وهو شعبة من الرق، واختالف الدين ال مينع الرجل أخذ مال . رواه الدارقطين" . عبده أو أمته
  .قاله يف الكايف. الدين، لعموم اخلربال يرثه مع اختالف : وعنه. رقيقه إذا مات

  "وكذا يرث الكافر ولو مرتداً إذا أسلم قبل قسم مرياث مورثه املسلم"
وروي عن عمر، وعثمان، واحلسن بن علي، وابن مسعود، . نص عليهما. وكذا زوجة أسلمت يف عدة قبل القسم

وابن أيب مليكة عن النيب صلى اهللا عليه عن عروة، : رواه سعيد من طريقني" من أسلم على شيء فهو له: "حلديث
كل قسم قسم يف اجلاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه اإلسالم فإنه على : "وعن ابن عباس مرفوعاً. وسلم

أنه من أسلم على مرياث : أن عمر قضى: وحدث عبد اهللا بن أرقم عثمان. رواه أبو داود وابن ماجه" قسم اإلسالم
واحلكمة فيه الترغيب يف . رواه ابن عبد الرب يف التمهيد بإسناده. يبه، فقضى به عثمانقبل أن يقسم فله نص
  .اإلسالم، واحلث عليه



" ال يتوارث أهل ملتني شىت: "روي عن علي رضي اهللا عنه، حلديث" والكفار ملل شىت ال يتوارثون مع اختالفها"
. اليهودية، والنصرانية، ودين من عداهم: الث مللالكفر ث: وقال القاضي. وهو خمصص للعمومات. رواه أبو داود

ورد بافتراق حكمهم فإن اجملوس يقرون باجلزية، وغريهم ال يقر هبا، وهم خمتلفون يف معبوداهتم ومعتقداهتم 
أن الكفار يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفت : وعنه. وآرائهم، يستحل بعضهم دماء بعض، ويكفر بعضهم بعضاً

ال يرث : "ألن مفهوم قوله صلى اهللا عليه وسلم: الل، قال يف الفروع، وقدمه يف الكايف، قالاختاره اخل. أدياهنم
  .أن الكفار يتوارثون" . مسلم كافراً، وال كافر مسلما

  .أدياهنم" فإن اتفقت"
  أسباب اإلرث: أي" ووجدت األسباب"
لعموم النصوص، ومل " ذمي أو حريب ولو أن أحدمها ذمي، واآلخر حريب أو مستأمن، واآلخر. ورث بعضهم بعضاً"

ال يتوارث أهل : "ومفهوم حديث. يرد بتخصيصهم نص وال إمجاع، وال يصح فيهم قياس، فوجب العمل بعمومها
  .أن أهل امللة الواحدة يتوارثون، وإن اختلفت الدار" ملتني شىت

قاله . ء، نص عليه يف اجلهمي، وغريهاملضلة، كالداعية إىل بدعة مكفرة، ما له يف" ومن حكم بكفره من أهل البدع"
  .يف الفروع

  .الذي يظهر اإلسالم، وخيفي الكفر" املنافق: واملرتد، والزنديق وهو"
  .يصرف يف املصاحل" فما هلم يفء"

ألن املسلم ال يرث الكافر، وكذا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غريهم، ألنه خيالفهم " ال يورثون وال يرثون"
وال يرثون أحداً مسلماً، وال . ال يقر على ردته، وال تؤكل ذبيحته، وال حتل مناكحته لو كان امرأة: يف حكمهم

اختاره . يرثه وارثه املسلم: وعنه. كافراً، ألهنم ال يقرون على ما هم عليه، فال يثبت هلم حكم دين من األديان
: وعند شيخنا: وقال يف املنافق. قاله يف الفروع. علي وابن مسعود: الشيخ تقي الدين، ألنه املعروف عن الصحابة

يرث ويورث ألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يأخذ من تركة املنافقني شيئاً، وال جعله فيئاً فعلم أن املرياث مداره على 
  .انتهى. واسم اإلسالم جيري عليهم يف الظاهر إمجاعاً: النصرة الظاهرة، قال

  .ح ذوات احملارم إذا أسلم، أو حاكم إليناممن حيل نكا" ويرث اجملوسي وحنوه"
عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد يف الصحيح عنه، وبه : نص عليه، وهو قول. إن أمكن" جبميع قراباته"

  .قال أبو حنيفة، وأصحابه
: رض لألمألن اهللا تعاىل ف" ورثت الثلث بكوهنا أماً، والنصف بكونه أختاً -أخته من أبيه : وهي -فلو خلف أمه "

فإذا كانت األم أختاً وجب إعطاؤها ما فرض اهللا هلا يف اآليتني، كالشخصني، وألهنما . النصف: الثلث، ولألخت
قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة ال حتجب إحدامها األخرى، وال ترجح هبا، فترث هبما جمتمعتني، كزوج هو 

  .قاله يف الفروع. يقر عليه كافر لو أسلموال إرث بنكاح ذات حمرم، وال بنكاح ال . ابن عم

وإن أولد مسلم ذات حمرم بشبهة نكاح، أو ملك ميني، ممن يكون ولدها ذات قرابتني ثبت نسبه للشبهة، وورث 
  .جبميع قراباته، ملا تقدم

  باب مرياث املطلقة



  .رجعياً أو بائناً يتهم فيه بقصد احلرمان
  .من اآلخر" يثبت اإلرث لكل من الزوجني"
. بغري خالف نعلمه: ما دامت يف العدة، سواء طلقها يف الصحة، أو املرض، قال يف املغين" يف الطالق الرجعي"

وذلك ألن الرجعية زوجة يلحقها طالقه وظهاره وإيالؤه وميلك . وروي عن أيب بكر وعثمان وعلي وابن مسعود
  .دإمساكها بالرجعة بغري رضاها، وال ويل، وال شهود، وال صداق جدي

  اإلرث" وال يثبت"
بأن طلقها يف مرض موته املخوف ابتداء، أو سألته رجعياً فطلقها بائناً، أو : يف البائن إال هلا إن اهتم بقصد حرماهنا"

: أو عقالً. كالصالة املفروضة، والصوم املفروض، والزكاة: شرعاً" علق يف مرض موته طالقها على ماال غىن عنه
  .كاألكل، والنوم، وحنومها

  .يف مرضه" أو أقر"
" أنه طلقها سابقاً يف حال صحته، أو وكل يف صحته من يبينها مىت شاء، فأباهنا يف مرض موته، فترث يف اجلميع"
  .مجيع الصور املذكورة: أي

  ملا روي أن عثمان، رضي اهللا عنه،" حىت ولو انقضت عدهتا"

طلقها يف مرض موته، فبتها واشتهر ذلك يف  ورث متاضر بنت األصبغ الكلبية من عبد الرمحن بن عوف، وكان
أن أباه طلق أمه وهو مريض، فمات، فورثته بعد : وروى أبو سلمة بن عبد الرمحن. الصحابة ومل ينكر، فكان إمجاعاً

قد علمت ذلك وما روي : لئن مت ألورثنها منك، قال: أن عثمان قال لعبد الرمحن: وروى عروة. انقضاء عدهتا
ال ترث مبتوتة فمسبوق باإلمجاع السكويت زمن عثمان، وألن املطلق قصد قصداً فاسداً يف : نه قالعن ابن الزبري أ

  .املرياث، فعورض بنقيض قصده كالقاتل
  .فيسقط مرياثها، ألهنا فعلت باختيارها ما ينايف نكاح األول فلم ترثه" ما مل تتزوج أو ترتد"
ألن املبانة للفرار " أربعاً سواهن، ورث الثمان على السواء بشرطهفلو طلق املتهم أربعاً، وانقضت عدهتن، وتزوج "

والثانية ال : وقال يف الكايف. على الصحيح من املذهب: قال يف اإلنصاف. وارثة بالزوجية، فكانت أسوة من سواها
لك يفضي إىل ألن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه، كما لو تزوجت، وألن ذ -بعد انقضاء العدة : يعين -ترثه 

وإن طلقها يف مرض . انتهى. توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعاً بعد انقضاء عدة املطلقة، وذلك غري جائز
غري خموف، أو يف خموف فصح منه، ومات بعده مل ترثه يف قول اجلمهور، ألن حكمه حكم الصحة يف العطايا 

  .والعتاق واإلقرار، فكذلك يف الطالق
  الزوج، اإلرث دوهنا: أي" ويثبت له"
  .كذا يف التنقيح، و اإلنصاف، و املنتهى" إن فعلت مبرض موهتا املخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة"

كإدخاهلا ذكر ابن زوجها، أو أبيه يف فرجها وهو نائم، أو إرضاعها ضرهتا الصغرية، : بقصد حرمانه" إن اهتمت"
وظاهر الفروع، ك املقنع، و الكايف، و الشرح، حيث . علها مرياث اآلخروحنوها، ألهنا أحد الزوجني، فلم يسقط ف
  .أطلقوا ولو بعد العدة، واختاره يف اإلقناع

  .مرياثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة" وإال سقط"



  باب اإلقرار مبشارك يف املرياث

:  
ولو من أمته، نص عليه يف رواية " تإذا أقر الوارث مبن يشاركه يف اإلرث، أو مبن حيجبه، كأخ أقر بابن للمي"

  .اجلماعة
صح وثبت اإلرث واحلجب، فإذا أقر الورثة املكلفون بشخص جمهول النسب وصدق، أو كان صغرياً أو جمنوناً "

  .ألن الورثة يقومون مقام امليت يف ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه" ثبت نسبه وإرثه
  .ألهنما من مجلة الورثة" الورثة حىت الزوج وولد األملكن يعترب لثبوت نسبه من امليت إقرار مجيع "
  .فيثبت نسبه وإرثه، لعدم التهمة، أشبه سائر احلقوق" أو شهادة عدلني من الورثة، أو من غريهم"
  .بل أقربه بعضهم، وأنكره الباقون، ومل يشهد به عدالن" فإن مل يقر مجيعهم"
لورثة، ألن النسب حق أقربه الوارث على نفسه، فلزمه كسائر دون امليت، وبقية ا" ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه"

  .احلقوق
  فإذا أقر أحد ابنيه بأخ هلما فللمقر به ثلث" فيشاركه فيما بيده"

نقله بكر بن حممد، ألن إقراره تضمن أنه ال يستحق أكثر من ثلث التركة، ويف يده نصفها، فيفضل . ما بيد املقر
  .بيده سدس للمقر به

  .كأخ أقر بابن، ألنه أقر باحنجا به عن اإلرث" لكل إن أسقطهأو يأخذ ا"

  باب مرياث القاتل

:  
إن لزمه قود، أو دية، أو كفارة، ملا تقدم يف موانع " ال إرث ملن قتل مورثه بغري حق، أو شارك يف قتله ولو خطأً"

  .اإلرث
أن من : ت، ألنه قاتل، واختار املوفقفما" فال يرث من سقى ولده دواًء فمات، أو أدبه، أو فصده، أو بط سلعته"

  .أدب ولده وحنوه، أو فصده، أو بط سلعته حلاجته يرثه، وصوبه يف اإلقناع، ألنه غري مضمون
  مخس من اإلبل: عبد أو أمة، قيمتها: وهي" وتلزم الغرة"
  .جنينها، ملا يأيت يف اجلنايات" من شربت دواء فأسقطت"
  .ألهنا قاتلة" وال ترث منها شيئاً"
كالصائل إن مل يندفع إال بالقتل، ألنه غري مضمون " وإن قتله حبق ورثه، كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه"

  .ب شيء مما تقدم
بأن قتل العادل الباغي فريثه، ألنه فعل مأذون فيه شرعاً، فلم مينع املرياث، " وكذا لو قتل الباغي العادل، كعكسه"

  .ه فأفضى إىل تلفهأشبه ما لو أطعمه باختيار

  باب مرياث املعتق بعضه



  :وما يتعلق به
كاملدبر، واملكاتب، وأم الولد، واملعلق عتقه على صفة قد تقدم يف املوانع : جبميع أنواعه: أي" الرقيق من حيث هو"
  :أنه
  .ألنه لو ورث لكان لسيده، وهو أجنيب" ال يرث"
ميلك بالتمليك، فملك ضعيف غري مستقر يرجع إىل : لك، ومن قالباإلمجاع، ألنه ال مال له فإنه ال مي" وال يورث"

  .فكذلك مبوته" من باع عبداً وله مال فماله للبائع، إال أن يشترطه املبتاع: "سيده ببيعه، حلديث
علي وابن مسعود، حلديث ابن عباس : وهو قول" لكن املبعض يرث ويورث، وحيجب بقدر ما فيه من احلرية"

وألنه جيب . رواه عبد اهللا بن أمحد بإسناده" . يرث ويورث على قدر ما عتق منه: "العبد يعتق بعضهقال يف : مرفوعاً
هو : ال يرث وال يورث وقال ابن عباس: وقال زيد بن ثابت. أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان اآلخر مثله

  .يف توريثه، واإلرث منه، وغريمها: كاحلر يف مجيع أحكامه
  .فكان خيدم سيده بنسبة ملكه، ويكتسب بنسبة حريته، أو قامسه يف حياته" وبني سيده مهاياهوإن حصل بينه "
  .ألنه مل يبق لسيده معه حق" فكل تركته لوارثه"
  -وارث املبعض : أي -" وإال فبينه"
  .ملا تقدم" بني سيده باحلصص"

  باب الوالء

  
  :باب الوالء

أو عتق عليه برحم، أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبري أو إيالد أو من أعتق رقيقاً أو بعضه، فسرى إىل الباقي، "
الوالء ملن : "باإلمجاع، لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وصية، أو أعتقه يف زكاته أو نذره أو كفارته، فله عليه الوالء

  .متفق عليه" أعتق
والفرع يتبع أصله، فأشبه ما لو باشر وإن سفلوا، ألنه ويل نعمتهم، وبسببه عتقوا، وألهنم فرعه، " وعلى أوالده"

  .عتقهم
  .ملعتقه أو غريه" بشرط كوهنم من زوجة عتيقة"
للعتيق، فإن كانوا من أمة الغري فتبع ألمهم حيث ال شرط وال غرور، وإن كانوا من حرة األصل فال والء " أو أمة"

  .عليهم، ألهنم يتبعوهنا يف احلرية، فتبعوها يف عدم الوالء
  العتيق: أي" وعلى من له"
  -أوالده : أي -" أو هلم"
  .ألنه ويل نعمتهم، وبسببه عتقوا" عليه الوالء"
  .بال عوض: أي" أعتق عبدك عين جماناً: وإن قال"
  .فقط" أو عين"
  .فال جيب عليه أن جييبه، ألنه ال والية له عليه" أو عنك، وعلي مثنه"



  .ولو بعد أن افترقا" إن أعتقه"
  .العتق" صح"
  .أطعم أو أكس عين: كما لو قال له" الؤه للمعتق عنهوكان و"
أعتقه والثمن علي، ففعل فالوالء للمعتق، ألنه مل : ولو قال. وعلي مثنه: بأن قال" ويلزم القائل مثنه فيما إذا التزم به"

  " .الوالء ملن أعتق: "قاله يف الكايف، حلديث. يعتقه عن غريه، فأشبه ما لو مل جيعل له جعالً
  وعلي مثنه" أعتق عبدك املسلم عين: قال الكافروإن "
  .عتقه، ألنه إمنا ميلكه زمناً يسرياً، فاغتفر يسري هذا الضرر، لتحصيل احلرية لألبد" فأعتقه صح"
ألن املعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالوالء روي عن علي، رضي اهللا عنه، واحتج أمحد بقول " ووالؤه للكافر"

  " .الوالء ملن أعتق: "ولعموم حديث. الرق الوالء شعبة من: علي

  فصل وال يرث صاحب الوالء إال عند عدم عصبات النسب

:  
املرياث : "ال نعلم يف ذلك خالفاً، ملا روى سعيد عن احلسن مرفوعاً. ألنه فرع على النسب، فال يرث مع وجوده

ما ترى يف ماله؟ : للنيب، صلى اهللا عليه وسلم وعنه أن رجالً أعتق عبداً، فقال" . للعصبة، فإن مل يكن عصبة فللموىل
  :وعن ابن عمر مرفوعاً" . إن مات ومل يدع وارثاً فهو لك: "فقال

واملشبه . رواه الشافعي وابن حيان، ورواه اخلالل من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف" الوالء حلمة كلحمة النسب"
تعلق به احملرمية، وترك الشهادة وسقوط القصاص، وال يتعلق دون املشبه به، وأيضاً فالنسب أقوى من الوالء، ألنه ي

  .ذلك بالوالء
وعن " . أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فألوىل رجل ذكر: "حلديث" وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم"

اهللا عليه وسلم  أعتقت ابنة محزة موىل هلا، فمات وترك ابنة، وابنة محزة، فأعطى النيب صلى: عبد اهللا بن شداد، قال
  .رواه النسائي وابن ماجه. النصف: النصف، وابنة محزة: ابنته

وقد نص النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك يف . بال خالف، لعموم ما تقدم" فعند ذلك يرث املعتق ولو أنثى"
  .حديث بريرة

املوىل أخ يف : "اهللا عليه وسلم قالأن النيب، صلى : ملا روى سعيد بإسناده عن الزهري" مث عصبته األقرب فاألقرب"
أن امرأة أعتقت عبداً هلا، مث توفيت : وروى أمحد عن زياد بن أيب مرمي" . الدين، وويل نعمة يرثه أوىل الناس باملعتق

وتركت ابنا هلا وأخاها، مث تويف موالها، فأتى أخو املرأة و ابنها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف مرياثه، فقال، 
يا رسول اهللا، لو جر جريرة كانت علي، ويكون مرياثه : فقال أخو املرأة" . مرياثه البن املرأة: "لى اهللا عليه وسلمص

موىل عميت وأنا أعقل عنه، : اختصم علي والزبري يف موىل صفية، فقال علي: وعن إبراهيم قال" . نعم: "قال! هلذا؟
  موىل أمي وأنا أرثه: وقال الزبري

  .علي بالعقل، وقضى للزبري باملرياث، رواه سعيد، واحتج به أمحد فقضى عمر على
  .نص عليه" وحكم اجلد مع اإلخوة يف الوالء كحكمه يف النسب"
  "والوالء ال يباع وال يوهب وال يوقف وال يوصى به وال يورث"



اهللا عليه وسلم، عن هنى رسول اهللا، صلى : وهو قول مجهور الصحابة، ومل يظهر عنهم خالفه، حلديث ابن عمر قال
وال يصح . رواه اخلالل" . الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب: "وحديث. متفق عليه. بيع الوالء وهبته

وشذ شريح، . أن يأذن لعتيقه فيوايل من شاء روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود، ألنه كالنسب
  .، وإمجاع الصحابةولنا ما تقدم. يورث كما يورث املال: فقال

إذا مات العتيق نظر إىل أقرب الناس إىل : قال ابن سريين" وإمنا يرث به أقرب عصبات املعتق يوم موت العتيق"
مرياث الوالء للكرب من الذكور، : "وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. الذي أعتقه، فيجعل مرياثه له

فلو مات املعتق وخلف ابنني، مث ماتا، وخلف أحدمها ابنا وخلف " ن أعتقوال يرث النساء من الوالء، إال والء م
: قال اإلمام أمحد. لكل واحد عشرة، كالنسب: اآلخر تسعة بنني، مث مات العتيق، كان الوالء بينهم على عددهم

  .عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود، وبه قال أكثر أهل العلم: روي هذا عن
وأخته أبامها فعتق عليهما، مث ملك قناً فأعتقه، مث مات األب، مث العتيق، ورثه االبن بالنسب دون  ولو اشترى أخ

  مسألة: أخته بالوالء، ألن عصبة املعتق من النسب تقدم على موىل املعتق، وتسمى

  .صافذكره يف اإلن. سألت سبعني قاضياً من قضاة العراق فأخطؤوا فيها: يروى عن مالك أنه قال. القضاة
  .يف مسائل جر الوالء" لكن يتأتى انتقاله من جهة إىل أخرى"
  .ألنه سبب اإلنعام عليهم ألهنم صاروا أحراراً بسبب عتق أمهم" فلو تزوج عبد مبعتقه فوالء من تلده ملن أعتقها"
النسبة إليه وإىل  ألنه بعتقه صلح لالنتساب إليه، وعاد وارثاً وولياً، فعادت" فإن عتق األب اجنر الوالء ملواليه"

أنه ملا قدم خيرب رأى فتية لعساً، فأعجبه ظرفهم وحاهلم، فسأل عنهم، فقيل : وروى عبد الرمحن عن الزبري. مواليه
إهنم موال لرافع بن خديج، وأبوهم مملوك آلل احلرقة، فاشترى الزبري أباهم فأعتقه، وقال ألوالده انتسبوا إيل، : له

فقضى بالوالء : الوالء يل، ألهنم عتقوا بعتقي أمهم، فاحتكموا إىل عثمان: بن خديجفإن والءكم يل، فقال رافع 
وإن عتق اجلد مل ينجر الوالء نص . سواد يف الشفتني تستحسنه العرب: واللعس. للزبري، فاجتمعت الصحابة عليه

صحابة عليه، فيبقى فيمن عليه، ألن األصل بقاء الوالء ملن ثبت له، وإمنا خولف هذا األصل يف األب، إلمجاع ال
  .قاله يف الكايف. عداه على األصل

  كتاب العتق

  
  

  :كتاب العتق
وقال . املندوب إليها إذا اقترنت به النية املعربة، ألن اهللا تعاىل جعله كفارة للقتل وغريه" وهو من أعظم القرب"

ا إرباً منه من النار، حىت إنه ليعتق اليد من أعتق رقبةً مؤمنةً أعتق اهللا تعاىل بكل إرب منه: "صلى اهللا عليه وسلم
وملا فيه من ختليص اآلدمي املعصوم من ضرر الرق، وملك . متفق عليه" . باليد، والرجل بالرجل، والفرج بالفرج

نفسه، ومنافعه، وتكميل أحكامه، ومتكينه من التصرف يف نفسه، ومنافعه على حسب اختياره، وأفضل الرقاب 
  .أغالها مثناً، نص عليه يف رواية اجلماعةأنفسها عند أهلها، و

  .النتفاعه به" فيسن عتق رقيق له كعب"



ألنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة بإعتاقه، فرمبا صار كالً على الناس، " ويكره إن كان ال قوة له، وال كسب"
  .واحتاج إىل املسألة

  .وحلوقه بدار احلربوكذا إن خيف ردته، . فيكره عتقه" أو خياف منه الزىن أو الفساد"
  .ألنه وسيلة احلرام، وإن أعتقه مع ذلك صح العتق، لصدوره من أهله يف حمله" وحيرم إن علم ذلك منه"
  .يف احلكم املذكور" وهكذا الكتابة"

فمن . ألن الشرع ورد هبما، فوجب اعتبارمها" العتق، واحلرية، كيف صرفا: وحيصل العتق بالقول، وصرحيه لفظ"
قال . بفتح التاء، أو أعتقتك، عتق وإن مل ينوه: نت حر، أو حمرر، أو حررتك، أو أنت عتيق، أو معتقأ: قال لقنه

وقال يف رجل قال . قد عتقت عليه: تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته، قال: أمحد يف رجل لقي امرأة يف الطريق، فقال
  .هذا به عندي تعتق أم ولده: م هبا، قالمروا أنتم أحرار، وكان فيهم أم ولده مل يعل: خلدم قيام يف وليمة

: هذا حمرر: أو أعتقه، أو: أحرره، أو: حرره، أو أعتقه، أو: فمن قال لرقيقه" غري أمر، ومضارع، واسم فاعل"
بكسر التاء، مل يعتق بذلك، ألنه طلب، أو وعد، أو خرب عن غريه، وليس واحد منها صاحلاً : معتق: بكسر الراء، أو
  .باراً عن نفسه فيؤاخذ بهلإلنشاء وال إخ

ويقع العتق من اهلازل، كالطالق، ال من نائم وجمنون ومغمى عليه ومربسم، لعدم عقلهم ما يقولون، وكذا حاك 
قالت سبيعة ترثي عبد . وال يقع إن نوى باحلرية عفته وكرم خلقه وحنوه، ألنه نوى بكالمه ما حيتمله. وفقيه يكرره

  :املطلب
  ويوم على حر كرمي الشمائل... كل ليلة وال تسأما أن تبكيا 

خليتك، وأطلقتك، وإحلق بأهلك، واذهب حيث شيء ت، وال سبيل يل أو ال : وكنايته مع النية ستة عشر"
سلطان، أو ال ملك، أو ال رق، أو ال خدمة يل عليك، وفككت رقبتك، ووهبتك هللا، وأنت هللا، ورفعت يدي عنك 

فال يعتق بذلك حىت " أنت طالق، أو حرام: وتزيد األمة ـب. أو ملكتك نفسك إىل اهللا، وأنت موالي، أو سائبة،
  ينويه، ألنه حيتمل

: ال رق يل عليك، وال ملك يل عليك، وأنت هللا: وقال القاضي يف قوله. العتق وغريه، أشبه كناية الطالق فيه
ن صرحيان يف نفي امللك، والعتق من أنت حر هللا، واللفظان األوال: أنت هللا، ألن معناه: نص عليه أمحد يف. صريح
  .انتهى. ضرورته

ألنه يتبعها يف البيع واهلبة ففي العتق أوىل، فإن استثين مل يعتق، وبه قال ابن عمر وأبو " ويعق محل مل يستثن بعتق أمه"
 املسلمون على: "أذهب إىل حديث ابن عمر يف العتق، وال أذهب إليه يف البيع، وحلديث: قال أمحد. هريرة

  " .شروطهم
ال تعتق األمة بعتق محلها، فيصح عتقه دوهنا، نص عليه، ألن حكمه حكم اإلنسان املنفرد، وألن : أي" ال عكسه"

  .األصل ال يتبع الفرع
  بأن كان السيد ابن عشرين سنة مثالً أو أقل، والرقيق ابن ثالثني فأكثر: من رقيقه" وإن قال ملن ميكن كونه أباه"
فيهما، وإن مل ينوه، ولو كان له نسب معروف، جلواز كونه " أنت ابين، عتق: ملن ميكن كونه ابنهأنت أيب، أو قال "

  .من وطء شبهة
  .كونه أباه أو ابنه، لصغر أو كرب" ال إن مل ميكن"



وال يصح العتق إال . أنت حر منذ ألف سنة، ألن حمال معلوم كذبه: أعتقتك، أو: لتحقق كذبه، كقوله" إال بالنية"
  .ائز التصرف، ألنه تربع يف احلياة، أشبه اهلبةمن ج

  فصل وحيصل بالفعل

:  
  .كما لو خصاه" فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه وحنومها"
خرق ما : أي" أو خرق أو حرق عضواً منه، أو استكرهه على الفاحشة، أو وطئ من ال يوطأ مثلها لصغر، فأفضاها"

  .بني سبيليها
أن زنباعاً أبا روح وجد : ، بال حكم حاكم، حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهنص عليه" عتق يف اجلميع"

غالماً له مع جاريته، فقطع ذكره، وجدع أنفه، فأتى العبد النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال النيب، 
. رواه أمحد وغريه" . حر اذهب فأنت: "فعل كذا كذا، قال: قال" ما محلك على ما فعلت؟: "صلى اهللا عليه وسلم

حكاه أمحد . وروي أن رجالً أقعد أمة له يف مقلى حار، فأحرق عجزها، فأعتقها عمر، رضي اهللا عنه، وأوجعه ضرباً
  .وكذلك أقول: يف رواية ابن منصور، وقال

  ألنه ال نص فيه، وال يف معىن املنصوص عليه، وال قياس يقتضيه،" وال عتق خبدش، وضرب، ولعن"
كأبيه وجده وإن عال، وولده وولد ولده وإن سفل، وأخيه " ل بامللك، فمن ملك لذي رحم حمرم من النسبوحيص"

  .وأخته وولدمها وإن نزل، وعمه وعمته وخاله وخالته

من ملك ذا : "كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه احلامل، حلديث احلسن عن مسرة مرفوعاً" عتق عليه ولو محالً"
ال : "وأما حديث. العمل على هذا عند أهل العلم: رواه اخلمسة وحسنه الترمذي، وقال" . و حررحم حمرم فه

: فيعتقه بشرائه، كما يقال: فيحتمل أنه أراد. رواه مسلم" . جيزئ ولد والده إال أن جيده مملوكاً فيشتريه فيعتقه
وال يعتق . و غنيمة أو غريها، لعموم اخلربوسواء ملكه بشراء، أو هبة، أو إرث، أ. هو القتل: ضربه فقتله، والضرب

. ابن عمه مبلكه، ألنه ليس مبحرم وال يعتق حمرم من الرضاع، ألنه ال نص يف عتقهم، وال هم يف معىن املنصوص عليه
جرت السنة بأنه يباع األخ من الرضاعة، ومال معتق غري مكاتب : قال الزهري. وكذا الربيبة، وأم الزوجة وابنتها

: وروى األثرم عن ابن مسعود أنه قال لغالمه عمري. روي عن ابن مسعود، وأيب أيوب، وأنس. داء لسيدهعتق باأل
أميا رجل : "يا عمري إين أريد أن أعتقك عتقاً هنيئاً، فأخربين مبالك إين مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول

ن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدمها فبقي يف وأل" . أعتق عبده أو غالمه، فلم خيربه مباله، فماله لسيده
قال . رواه أمحد وغريه" . من أعتق عبداً، وله مال فاملال للعبد: "وحديث ابن عمر مرفوعاً. اآلخر كما لو باعه

يرويه عبد اهللا بن أيب جعفر من أهل مصر، وهو ضيف احلديث، كان صاحب فقه، فأما احلديث فليس فيه : أمحد
  .لقويبا
لفعله سبب العتق اختيارا منه " وإن ملك بعضه عتق البعض، والباقي بالسراية إن كان موسراً، ويغرم حصة شريكه"

  وقصداً إليه فسرى

وإن ملك بعضه بإرث مل يعتق عليه إال ما ملك، ولو كان موسراً، ألنه مل يتسبب إىل إعتاقه، حلصول . ولزمه الضمان
  .ملكه بدون فعله وقصده



يف أنه يعتق عليه مجيعه بالعتق والسراية إن كان موسراً، وإال عتق منه " ا حكم كل من أعتق حصته من مشتركوكذ"
من أعتق شركاً له يف عبد، فكان له ما يبلغ مثن العبد، قوم عليه : "بقدر ما هو موسر به، حلديث ابن عمر مرفوعاً

رواه اجلماعة والدارقطىن، " . د عتق عليه ما عتققيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإال فق
  " .ورق ما بقي"وزاد 

وصار كل مدعياً على شريكه " فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق، العتراف كل حبريته"
  .بنصيبه من قيمته، فإن كان ألحدمها بينة حكم له هبا

حدمها قضي عليه لآلخر، يل إن نكال مجيعاً تساقط حقامها مع عدم البينة ويربأ، فإن نكل أ" وحيلف كل لصاحبه"
  .لتماثلهما

  .ألن أحدمها ال يدعيه، أشبه املال الضائع" ووالؤه لبيت املال"
  .والؤه" ما مل يعترف أحدمها بعتقه فيثبت له"
  .قيمة حصته، ملا تقدم: أي" ويضمن حق شريكه"

  فصل ويصح تعليق العتق بالصفة

:  
  .ألنه عتق بصفة فيصح كالتدبري" فأنت حرإن فعلت كذا : كـ"
  .كهبته والوصية به" وله وقفه، وكذا بيعه وحنوه"
ال طالق، وال عتاق، وال بيع فيما ال : "مث إن وجدت، وهو يف ملك غري املعلق مل يعتق، حلديث" قبل وجود الصفة"

  .وألنه ال ملك له عليه فال يقع عليه عتقه، كما لو جنزه" . ميلك ابن آدم
  .ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه" فإن عاد مللكه"
  .الصفة" عادت"
  .ألن التعليق والشرط وجدا يف ملكه، كما لو مل يتخللها زوال ملك" فمىت وجدت عتق"
  .ولو أبطله ما دام ملكه عليه، ألهنا صفة الزمة ألزمها نفسه، فال ميلك إبطاهلا بالقول كالنذر" وال يبطل"
  .طل به التعليق، لزوال ملكه زواالً غري قابل للعودةفيب" إال مبوته"
ألنه إعتاق له بعد استقرار ملك غريه عليه فلم يعتق، كما لو " إن دخلت الدار بعد مويت فأنت حر، لغو: فقوله"

  .إن دخلت الدار فأنت حر: وكقوله لعبد غريه. جنزه

ما لو وصى بإعتاقه، أو بأن تباع سلعته ك. ذكره القاضي وابن أيب موسى" أنت حر بعد مويت بشهر: ويصح"
  .ويتصدق بثمنها

  .قبل مضي الشهر، وكسبه قبله للورثة ككسب أم الولد حياة سيدها" فال ميلك الوارث بيعه"
  "كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق: ويصح قوله"

إن تزوجت فالنة فهي طالق، : ه، خبالفإلضافته العتق إىل حال ميلك عتقه فيه، أشبه ما لو كان التعليق وهو يف ملك
ألن العتق مقصود من امللك، والنكاح ال يقصد به الطالق، وفرق أمحد بأن الطالق ليس هللا تعاىل، وليس فيه قربة 

  .إىل اهللا



  .قن أملكه" أول: و"
  .حر" آخر قن أملكه: أو"
  إال واحداً،" أول، أو آخر من يطلع من رقيقي حر، فلم ميلك: و"
  .مل" أو"
وهلذا . ألنه ليس من شرط األول أن يكون له ثان، وال من شرط اآلخر أن يكون قبله أول" يطلع إال واحد عتق"

  .األول، اآلخر: من أمسائه تعاىل
واملعلق إمنا أراد عتق واحد . نص عليه، لوجود الصفة فيهما" ولو ملك اثنني معاً، أو طلعا معاً عتق واحد بقرعة"

  .فقط، فيعني بالقرعة
  .أول امرأة يل تطلع وحنوه طالق، فطلع اثنتان معاً طلق واحدة بقرعة: إذا قال" ومثله الطالق"

  :فصل وإن قال لرقيقه
ألنه أعتقه بغري شرط، وجعل عليه عوضاً مل يقبله، فعتق ومل يلزمه " أنت حر، وعليك ألف عتق يف احلال بال شيء"

  .شيء
  أنت حر: و
و على تستعمل للشرط، . ألنه أعتقه على عوض، فال يعتق بدون قبوله" يقبل على ألف أو بألف، ال يعتق حىت"

  .٢} أَنْ َتجَْعلَ بَْيَنَنا َوبَْيَنُهمْ َسّداً...{: وقوله ١} َعلَى أَنْ ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً{: والعوض، كقوله
  .على األصح" دمةعلى أن ختدمين سنة، يعتق بال قبول، وتلزمه اخل: ويلزمه األلف، و"
أعتقتين أم سلمة وشرطت علي أن : لقول سفينة" ويصح أن يعتقه، ويستثين خدمته مدة حياته، أو مدة معلومة"

وللسيد بيع اخلدمة . أخدم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ما عاش رواه أمحد وابن ماجه، ورواه أبو داود بنحوه
  .واية حربنص عليه يف ر. املستثناة من العبد أو من غريه

  ـــــــ
  .٦٦/ الكهف من اآلية ١
  .٩٤/ الكهف من اآلية ٢

كل " رقيقي حر أو زوجيت طالق، وله متعددة، ومل ينو معيناً، عتق وطلق الكل، ألنه مفرد مضاف فيعم: ومن قال"
يقع : سأذهب إىل قول ابن عبا: امرأته طالق: لو كان له نسوة، فقال: قال أمحد يف رواية حرب. رقيق وكل زوجة

 ١} َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه ال ُتْحُصوهَا{: كقوله تعاىل. إحدى زوجايت طالق: عليهن الطالق ليس هذا مثل قوله
صالة اجلماعة تفضل عن صالة الفرد بسبع وعشرين : "وحديث. ٢} ...أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ{: وقوله
  .عمة، وكل ليلة، وكل صالةوهذا شامل لكل ن" . درجة

  ـــــــ
  .٣٤/ إبراهيم من اآلية ١
  .١٨٧/ البقرة من اآلية ٢

  باب التدبري



:  
مسي بذلك ألن املوت دبر احلياة، وأمجعوا " إن مت فأنت حر بعد مويت: تعليق العتق باملوت، كقوله لرقيقه: وهو"

مملوكاً عن دبر فاحتاج، فقال رسول اهللا، صلى أن رجالً أعتق : على صحة التدبري يف اجلملة، وسنده حديث جابر
" أنت أحوج منه: "فباعه من نعيم بن عبد اهللا بثمامنائة درهم، فدفعها إليه، وقال" من يشتريه مين؟: "اهللا عليه وسلم

  .متفق عليه
  .التدبري: أي" ويعترب كونه"
  .فيصح من حمجور عليه لسفه، وفلس ومميز يعقله" ممن تصح وصيته"

  .التدبري، يف الصحة واملرض: أي "وكونه"
  .نص عليه، ألنه تربع بعد املوت، أشبه الوصية" من الثلث"
قد دبرتك، ألن هذا اللفظ موضوع له، فكان صرحياً فيه، كلفظ : أنت مدبر، أو: و" وصرحيه وكنايته كالعتق"

  .العتق يف اإلعتاق
فيكون ذلك " ذا، أو مرضي هذا فأنت مدبرإن مت يف عامي ه: ومقيداً، كـ. أنت مدبر: ويصح مطلقاً، كـ"

جائزاً على ما قال، إن مات على الصفة اليت قاهلا عتق، وإال فال، ألنه تعليق على صفة، فجاز مطلقاً ومقيداً، 
  .كتعليقه على دخول الدار

شرط يف فإن وجد ال. إن شفى اهللا مريضي فأنت حر بعد مويت وحنوه: و" ومعلقاً، كـ، إذا قدم زيد فأنت مدبر"
حياة سيده فهو مدبر، وإن مل يوجد حىت مات سيده بطلت الصفة باملوت ألنه يزول به امللك، ومل يوجد التدبري لعدم 

  .قاله يف الكايف. شرطه
وجيوز تدبري . فيكون مدبراً تلك املدة، إن مات سيده فيها عتق، وإال فال" أنت مدبر اليوم أو سنة: ومؤقتاً، كـ"

وعن حممد بن قيس بن . رواه األثرم عن أيب هريرة وابن مسعود" وجيوز كتابة املدبر. "فيه خالفاًاملكاتب، ال نعلم 
أنه أعتق غالماً له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضاً وبقي بعض، ومات مواله فأتوا ابن : األحنف عن أبيه عن جده

  .هما أخذ فهو له، وما بقي فال شيء لكم رواه البخاري يف تارخي: مسعود، فقال
حلديث جابر، وقد سبق، وألنه إما وصية أو تعليق على صفة، وأيهما كان مل مينع البيع، " ويصح بيع املدبر وهبته"

  وما ذكر أن ابن

. وحيتمل أنه أراد بعد املوت. فلم يصح" ال يباع املدبر وال يشترى: "عمر روى أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال
ويكون من رأس . ياسه على أم الولد، ألن عتقها بغري اختيار سيدها، وليس بتربعأو على االستحباب، وال يصح ق

  .املال
أن عائشة أصاهبا مرض، وأن : فقد روى الدارقطين عن عمرة. وباعت عائشة، رضي اهللا عنها، مدبرة هلا سحرهتا
أة مسحورة، سحرهتا إنكم لتذكرون امر: يتطبب، وأنه قال هلم ١بعض بين أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط

ادعوا يل فالنة اجلارية هلا، : فذكروا ذلك لعائشة فقالت. جارية هلا، يف حجر اجلارية اآلن صيب قد بال يف حجرها
. نعم: سحر تيين؟ قالت: إيتوين هبا، فأتيت هبا، فقالت: يف حجرها فالن صيب هلم قد بال يف حجرها، فقالت: فقالوا

إن هللا علي أن ال تعتقي أبداً، أنظروا : ، وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها، فقالتأردت أن أعتق: قالت مله؟ قالت
. صحيح: ورواه مالك يف املوطأ، واحلاكم وقال. أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه، واشترت بثمنها جارية فأعتقتها



  .ا باعه حلاجة صاحبهال يباع إال يف الدين، أو حاجة صاحبه، ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إمن: وعنه
  .ألنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو وهبه، مث عاد إليه عادت الصفة" فإن عاد مللكه عاد التدبري"
  التدبري" ويبطل"
  :"بثالثة أشياء"
  .ألن الوقف جيب أن يكون مستقراً" بوقفه -١"

  ـــــــ
  .جنس من السودان اهلنود: الزط ١

  .ا أجل له، فعوقب بنقيض قصده، كحرمان القاتل املرياثألنه استعجل م" وبقتله لسيده -٢"
العتق من رأس املال، ولو مل ميلك : من سيدها، ألن مقتضى التدبري العتق من الثلث، واإليالد" بإيالد األمة -٣"

  .غريها، فاإلستيالد أقوى، فيبطل به األضعف
نت حامالً به حني التدبري، أو محلت به بعده، لقول مبنزلتها، سواء كا: أي" وولد األمة الذي يولد بعد التدبري كهي"

وألن األم استحقت احلرية مبوت سيدها . ولد املدبرة مبنزلتها وال يعلم هلم يف الصحابة خمالف: عمر وابنه وجابر
  .فتبعها ولدها كأم الولد، خبالف التعليق بصفة يف احلياة والوصية، ألن التدبري آكد من كل منهما

أنه دبر أمتني : روي عن ابن عمر. حال تدبريها، سواء كان يطؤها قبل تدبريها، أو ال" ن مل يشترطهوله وطؤها وإ"
 ١} أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنُهْم...{: ال أعلم أحداً كره ذلك غري الزهري، ولعموم قوله تعاىل: له وكان يطؤمها قال أمحد

  .وقياساً على أم الولد
  له" و"
  .بأن مل يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها، واستحقاقها احلرية ال يزيد على استحقاق أمها" وطء بنتها إن جاز"
لئال يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه، " ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه"

  .خبالف أم الولد
  ـــــــ

  .٦/ املؤمنون من اآلية ١

} َولَْن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َسبِيالً{: ه احلاكم إزالة مللكه عنه، لقوله تعاىلباع: أي" فإن أىب بيع عليه"
١.  

  ـــــــ
  .١٤١/ النساء من اآلية ١

  باب الكتابة

  
  :باب الكتابة

كسباً وأمانة، يف قول أهل : يعين ١} فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخيْراً{: تسن كتابة من علم فيه خري، لقوله تعاىل
. إبراهيم وعمرو بن دينار وغريمها: وحنوه قول. صدق وصالح ووفاء مبال الكتابة: اخلري: وقال أمحد. التفسري



وألن عمر أجرب أنساً على كتابة سريين . أهنا واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خري سيده إليها، لظاهر اآلية: وعنه
وقول عمر " . ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه: "آلية حممولة على الندب، حلديثوا. واألول أظهر

  .خيالفه فعل أنس
  فال تصح على خنزير ومخر" بيع السيد رقيقه نفسه مبال: وهي"
  .ال معني" يف ذمته"
  .فال تصح على آنية" مباح"
  ألهنا بيع" معلوم"
  .ال يفضي إىل التنازعفال تصح جبوهر وحنوه، لئ" يصح السلم فيه"
  مؤجل، ألن جعله حاالً يفضي إىل العجز عن أدائه،: أي" منجم"

  .قاله يف الكايف. وفسخ العقد بذلك، فيفوت املقصود
  ـــــــ

  .٣٣/ النور من اآلية ١

 :أكثر من جنمني، يف قول أيب بكر، وظاهر كالم اخلرقي، ألن علياً، رضي اهللا عنه، قال: أي" بنجمني فصاعداً"
جيوز جعل املال كله يف جنم واحد، ألنه عقد شرط فيه : الكتابة على جنمني، وإال يتأمن الثاين وقال ابن أيب موسى

  .قاله يف الكايف. التأجيل، فجاز على جنم واحد كالسلم
  .مبا عقد عليه من دراهم أو دنانري أو غريمها" يعلم قدر كل جنم"
 يشترط تساوي األجنم، فلو جعل جنم شهر أو آخر سنة، أو جعل قسط وال. لئال يؤدي جهله إىل التنازع" ومدته"

  .أحدمها مائة واآلخر مخسني جاز، ألن القصد العلم بقدر األجل وقسطه، وقد حصل بذلك
  للكتابة" وال يشترط"
فيه، فيصح توقيت النجمني بساعتني يف ظاهر كالم كثري من األصحاب، " أجل له وقع يف القدرة على الكسب"
قاله يف تصحيح الفروع، وجزم . أنه ال يصح، قياساً على السلم، لكن السلم أضيق: كن العرف، والعادة، واملعىنول

  .وصوبه يف اإلنصاف: يف اإلقناع بعدم الصحة، قال
  .ويأيت حكمها" فإن فقد شيء من هذا ففاسدة"
قدمه يف اإلقناع، واختار املوفق، ومجع . ألهنا معاوضة كالبيع واإلجارة" والكتابة يف الصحة واملرض من رأس املال"

  .أهنا يف املرض املخوف من الثلث
  .ألن املعاطاة ال متكن فيها صرحياً" وال تصح إال بالقول"

  .كالبيع" من جائز التصرف"
وإجياب سيده الكتابة له . ألنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده، فصحت كتابته كاملكلف" لكن لو كوتب املميز صح"

  .يف قبوهلا إذن له
فقبضه منه سيده أو وليه، إن كان حمجوراً عليه عتق، ملفهوم حديث عمرو بن " ومىت أدى املكاتب ما عليه لسيده"

فدل مبفهومه على أنه إذا أدى . رواه أبو داود" . املكاتب عبد ما بقي عليه درهم: "شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً
  .مجيع كتابته ال يبقى عبداً



  .ألنه مل يبق عليه شيء منها" منه عتقأو أبرأه "
  بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة" وما فضل بيده"
  .املكاتب، ألنه كان له قبل عتقه، فبقي على ما كان: أي" فله"
  .وتقدم اخلرب فيه. كان مجيع ما معه لسيده، ألنه عتق بغري األداء" وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة"
  .نص عليه، ألنه مات وهو عبد، كما لو مل خيلف وفاء" ل وفائها كان مجيع ما معه لسيدهأو مات قب"
  عمالً بالظاهر يف كون ما بيد اإلنسان ملكه،: أي" ولو أخذ السيد حقه ظاهراً"
  .مغصوباً وحنوه: أي" هو حر، مث بان العوض مستحقاً: مث قال"
  .دا على صحة القبضهو حر، اعتما: وإمنا قال. لفساد القبض" مل يعتق"

  فصل وميلك املكاتب كسبه ونفعه

:  
ألن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، وال حيصل " كالبيع والشراء واإلجارة واالستدانة: وكل تصرف يصلح ماله"

تسعة أعشار الرزق يف : ويف بعض اآلثار. العتق إال باألداء، وال ميكنه األداء إال بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه
وتتعلق استدانته بذمته، يتبع هبا بعد عتقه، ألن ذمته قابلة . وألنه ملا ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة. التجارة

  .لالشتغال، وألنه يف يد نفسه، وليس من سيده غرور، خبالف العبد املأذون
  .ألن هذا من أهم مصاحله" والنفقة على نفسه"
  .ن كسبه، ألن فيه مصلحةوزوجته وولده التابع له يف كتابته م" ومملوكه"
  .ألنه يف حكم املعسر" لكن ملكه غري تام"
فال ميلك أن يكفر مبال، أو يسافر جلهاد، أو يتزوج، أو يتسرى، أو يتربع أو يقرض، أو جيايب، أو يرهن، أو "

ينقطع عنه، يف الكل، ألن حق سيده مل " يضارب أو يبيع مؤجالً، أو يزوج رقيقه أو حيده أو يكاتبه، إال بإذن سيده
فإن أذن له السيد يف شيء من ذلك جاز، ألن املنع حلقه، فإذا أذن زال . ألنه رمبا عجز فعاد إليه كل ما يف ملكه

  .املانع
  .على من أعتقه املكاتب، أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه" والوالء"

  .ألن املكاتب كوكيله يف ذلك" للسيد"
  .بعد كتابتها: يأ" وولد املكاتبة إذا وضعته بعدها"
  .بدون أداء أو إبراء، كما لو مل يكن مكاتبة" يتبعها يف العتق باألداء أو اإلبراء ال بإعتاقها"
  .قيل األداء واإلبراء، لبطالن الكتابة مبوهتا" وال إن ماتت"
عه صح، نص عليه، لبقاء أصل امللك، وألن بضعها من مجلة منافعها، فإذا استثىن نف" ويصح شرط وطء مكاتبته"

  .كما لو استثىن منفعة أخرى
  .إن علم التحرمي، لفعله ما ال جيوز له، وال حد عليه ألهنا مملوكته" فإن وطئها بال شرط عزر"
ألنه وطء شبهة، وألنه عوض منفعتها، فوجب هلا، وألن عدم منعها من الوطء ليس إذناً " ولزمه املهر ولو مطاوعة"
  .لفه، فلم مينعه، مل يسقط عنه ضمانهوهلذا لو رأى مالك مال من يت. فيه



  .ألهنا أمته ما بقي عليها درهم" وتصري إن ولدت أم ولد"
  .وكسبها هلا" مث إن أدت عتقت"
  .بكوهنا أم ولد، وما بيدها لورثته، كما لو أعتقها قبل موته" وإال فبموته"
 كاتبت أهلي على تسع أواق، يف كل إين: ذكراً كان أو أنثى، لقول بريرة لعائشة" ويصح نقل امللك يف املكاتب"

  "اشتريها: "فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، لعائشة. عام أوقية، فأعينيين على كتابيت

وتقاس اهلبة والوصية . وليس يف القصة ما يدل على أهنا عجزت، بل استعانتها هبا دليل بقاء كتابتها. متفق عليه
  .وحنومها على البيع

  .ألهنا عيب يف الرقيق، لنقص قيمته مبلكه نفعه وكسبه" الرد أو األرش وملشتر جهل الكتابة"
  .فال تنفسخ بنقل امللك فيه. للزوم الكتابة" وهو كالبائع يف أنه إذا أدى ما عليه يعتق"
  .ويعود قناً بعجزه عن األداء، لقيامه مقام البائع. إذا أدى إليه، وعتق لعتقه عليه يف ملكه" وله الوالء"
  .ألن الكتابة ال تبطل به" قفه، فإذا أدى بطل الوقفويصح و"

  فصل والكتابة عقد الزم من الطرفني

:  
  .ألهنا بيع

ألن القصد منها حتصيل العتق، فكأن السيد علق عتق املكاتب على أداء مال الكتابة، وألن " ال يدخلها خيار مطلقاً"
  .املكاتب دخال فيه راضيني بالغنباخليار شرع الستدراك ما حيصل للعاقدين من الغنب، والسيد و

  .لسفه أو فلس كبقية العقود الالزمة" وال تنفسخ مبوت السيد وجنونه، وال حبجر عليه"
. السيد من وليه ووكيله، أو احلاكم مع غيبة سيده، أو إىل وارثه إن مات: أي" ويعتق باألداء إىل من يقوم مقامة"

  .عليه لشخص فأدى إليهوالوالء للسيد ال للوارث، كما لو وصى مبا 

  .كما لو أعسر املشتري بثمن املبيع قبل قبضه" وإذا حل جنم، فلم يؤده، فلسيده الفسخ"
  .إن استنظره" ويلزم إنظاره ثالثاً"
  .قصداً حلظ املكاتب والرفق به، مع عدم اإلضرار بالسيد" لبيع عرض، وملال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه"
وظاهر  ١} َوآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم{: لقوله تعاىل" فع للمكاتب ربع مال الكتابةوجيب علي السيد أن يد"

ربع  ١} وَآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم{: وروى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعاً يف قوله تعاىل. األمر الوجوب
وخيري السيد بني . الكتابة على جنمني واإليتاء من الثاين: عنه، وقال علي الكتابة وروي موقوفاً على علي، رضي اهللا

فإن مات السيد بعد العتق وقبل . وضعه عنه ودفعه إليه ألن اهللا نص على الدفع إليه، فنبه به على الوضع لكونه أنفع
  .حقوقهاإليتاء فذلك دين يف تركته حياص به الغرماء، ألنه حق آلدمي فلم يسقط باملوت كسائر 

أميا عبد كوتب على مائة : "حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً" وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها"
" املكاتب عبد ما بقي عليه درهم: "ويف لفظ. رواه اخلمسة إال النسائي" . أوقية فأداها، إال عشر أوقيات فهو رقيق

" املكاتب عبد ما بقي عليه درهم: "شة وزيد بن ثابت أهنم قالواوروى األثرم عن عمر وابنه وعائ. رواه أبو داود. 
  وحيمل. وألن الكتابة عوض عن املكاتب، فال يعتق قبل أداء مجيعها



  ـــــــ
  .٣٣/ النور من اآلية ١

صححه الترمذي " . إذا كان إلحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه: "حديث أم سلمة مرفوعاً
كن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ال حيتجنب من : عاً بينه وبني ما روى سعيد عن أيب قالبة قالعلى الندب، مج

  .مكاتب ما بقي عليه دينار
بترك التكسب، ألن دين الكتابة غري مستقر عليه، ومعظم " وللمكاتب ولو قادراً على التكسب تعجيز نفسه"

فإن ملك ما يويف كتابته، مل ميلك تعجيز نفسه، . ك مل جيرب عليهالقصد بالكتابة ختليصه من الرق، فإذا مل يرد ذل
لتمكنه من األداء، وهو سبب احلرية اليت هي حق هللا عز وجل، فال ميلك إبطاهلا مع حصول سببها بال كلفة، وجيرب 

  .على األداء ليعتق به
  .فيصح أن يتقايال أحكامها قياساً على البيع" ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما"
  .ويف الفروع يتوجه أن ال جيوز حلق اهللا تعاىل. اله يف الكايفق

  فصل وإن اختلفا يف الكتابة فقول املنكر

:  
  .بيمينه ألن األصل عدمها

أشبه ما لو اختلفا يف أصلها،  -نص عليه-بيمينه " ويف قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء ماهلا، فقول السيد"
  .سبه، فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة مبا حلف عليهوألن األصل ملك السيد للعبد وك

  .ما مسي فيها" يغلب فيها حكم الصفة يف أنه إذا أدى -على مخر، أو خنزير، أو جمهول : كـ -والكتابة الفاسدة "

وسواء . قاله يف الكايف. ألن الكتابة مجعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت املعاوضة، بقيت الصفة، فعتق هبا" عتق"
إذا أديت إيل ذلك فأنت حر، أو ال، ألنه مقتضى الكتابة، فهو كاملصرح به، وكالكتابة : لصفة بأن قالصرح با
وإذا عتق باألداء مل يلزمه قيمة نفسه، ومل يرجع على سيده مبا أعطاه، ألنه عتق بالصفة، وما أخذه السيد . الصحيحة

  .منه فهو من كسب عبده
  .فإنه ال يعتق لعدم صحة الرباءة، ألن الفاسد ال يثبت يف الذمة العبد من العوض الفاسد،" ال إن أبرئ"
ألهنا عقد جائز، ألن الفاسد ال يلزم حكمه، وسواء كان فيه صفة أو مل يكن، ألن املقصود " ولكل فسخها"

 وميلك املكاتب يف الفاسدة التصرف يف كسبه وأخذ. املعاوضة، فصارت الصفة مبنية عليها، خبالف الصفة اجملردة
الزكاة والصدقات كالصحيحة، وال يلزم السيد يف الفاسدة أداء ربعها وال شيء منها، ألن العتق هنا بالصفة، أشبه 

  .إذا أديت إيل فأنت حر: ما لو قال
لسفه ألهنا عقد جائز من الطرفني، فال يؤول إىل اللزوم، وأيضاً " وتنفسخ مبوت السيد وجنونه واحلجر عليه"

  .صفة اجملردة، وهي تبطل باملوتفاملغلب فيها حكم ال

  باب أحكام أم الولد



:  
أَْو َما {: وجيوز التسري باإلمجاع، لقوله تعاىل. خطاب اهللا تعاىل املفيد فائدة شرعية: مجع حكم، وهو: األحكام

  .وفعله عليه الصالة والسالم ١} َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم
فال تصري أم ولد بوضع نطفة أو علقة ال ختطيط فيها، ألنه " من ولدت من املالك ما فيه صورة، ولو خفية: وهي"

  .ليس بولد
  أم الولد" وتعتق"
  .سيدها: أي" مبوته"
رواه أمحد وابن " . من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه: "حلديث ابن عباس مرفوعاً" ولو مل ميلك غريها"

رواه ابن " . أعتقها ولدها: "لى اهللا عليه وسلم، فقالقال ذكرت أم إبراهيم عند رسول اهللا، ص: وعنه أيضاً. ماجه
  .وألنه إتالف حصل بسبب االستمتاع، فحسب من رأس املال، كإتالف ما يأكله. ماجه، والدارقطين

  قبل وضعها" ومن ملك حامالً فوطئها"
ه، ألن املاء يزيد يف نص عليه يف رواية صاحل وغريه، ألنه قد شرك في. ومل يصح، ويلزمه عتقه" حرم بيع ذلك الولد"

  أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، وحلومكم وحلومهن: وقد قال عمر. الولد
  ـــــــ

  .٣/ النساء من اآلية ١

ولو : وحيكم بإسالمه، وأنه يسري كالعتق، أي: قال الشيخ تقي الدين. فعلل باالختالط وقد وجد! بعتموهن؟
  .مل، ألن املسلم شرك فيه، فيسري إىل باقيهكانت كافرة حامالً من كافر، فيحكم بإسالم احل

ألن إقراره بأن جزءاً منها مستولد يلزمه " يدك أم ولدي، صارت أم ولد: أنت أم ولدي، أو: ومن قال ألمته"
  .يدك حرة: باستيالدها، كقوله. اإلقرار

  .هبذا اإلقرار" أنت ابين، أو يدك ابين، ويثبت النسب: وكذا لو قال البنها"
  .كما لو كان ملكها صغرية" ومل يبني هل محلت به يف ملكه، أو غري مل تصر أم ولد إال بقرينة فإن مات"
وميلك الرجل استخدام أم ولده، وإجارهتا ووطأها، . لعموم ما تقدم" وال يبطل إيالد حبال ولو بقتلها لسيدها"

منا تعتق بعد املوت ملفهوم قوله صلى اهللا وحكمها حكم األمة يف صالهتا وغريها، ألهنا باقية على ملكه، إ. وتزوجيها
وال ميلك . فدل على أهنا قبل ذلك باقية يف الرق" معتقة من بعده: "وقوله" . فهي معتقة عن دبر منه: "عليه وسلم

ال يبعن، : "هنى عن بيع أمهات األوالد، وقال: بيعها، وال هبتها، وال الوصية هبا ووقفها، حلديث ابن عمر مرفوعاً
رواه الدارقطين، ورواه مالك يف " هنب، وال يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حياً، فإذا مات فهي حرةوال يو

ويروى منع بيع أمهات األوالد عن عمر وعثمان . املوطأ، والدارقطين من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفاً
  .وعائشة

اإلمجاع على :  وأبو الوليد الباجي وابن بطال والبغويوحكى ابن عبد الرب وأبو حامد اإلسفرائيين: قال يف الفروع
جيوز البيع، ألنه قول علي وغريه، وإمجاع التابعني ال يرفعه، وبه قال ابن عباس : وقال ابن عقيل. انتهى. أنه ال جيوز
 بكر، بعنا أمهات األوالد على عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وعهد أيب: وأما حديث جابر. وابن الزبري

فليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه عليه الصالة والسالم، وعلم أيب بكر، . رواه أبو داود. فلما كان عمر هنانا فانتهينا



إمنا وجه هذا أن يكون : قال بعض العلماء: قال يف املنتقى. وإال مل جتز خمالفته، ومل جتمع الصحابة بعد على خمالفتهما
 يظهر النهي ملن باعها، وال علم أبو بكر مبن باع يف زمانه، لقصر مدته واشتغاله بأهم يف ذلك مباحاً، مث هني عنه، ومل

وهذا مثل حديث جابر أيضا يف املتعة، المتناع النسخ بعد . مث ظهر ذلك زمن عمر، فأظهر النهي واملنع. أمور الدين
علي، رضي اهللا عنه، على املنع، فروى وقد جاء ما يدل على موافقة . انتهى. وفاة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

شاورين عمر يف أمهات األوالد، فرأيت أنا : خطب علي، رضي اهللا عنه، الناس، فقال: سعيد بإسناده عن عبيدة قال
فرأي عمر وعلي : وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن قال عبيدة

بعث علي إيل وإىل شريح أن اقضوا كما كنتم : وروى عنه أنه قال. من رأي علي وحدهيف اجلماعة أحب إلينا 
  .ذكره يف الكايف. تقضون، فإين أكره االختالف

فيجوز فيه من التصرفات ما جيوز فيها، وميتنع فيه ما ميتنع فيها، سواء عتقت " وولدها احلادث بعد إيالدها كهي"
  مبوت سيدها أو

  .ولدها مبنزلتها: قال ابن عمر وابن عباس وغريمها: قال أمحد. يتبع أمه حرية ورقاً ماتت قبله، ألن الولد
  ألهنا عتقت بغري السبب الذي تبعها فيه، فبقي عتقه موقوفاً على موت سيده،" لكن ال يعتق بإعتاقها"
  .ملا تقدم" أو موهتا قبل السيد، بل مبوته"
  .نصيب احلمل الذي وقف له مللكه له: أي" من مالهوإن مات سيدها وهي حامل، فنفقتها مده محلها "
  .١} َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلَك{: وارث احلمل، لقوله تعاىل: أي" وإال فعلى وارثه"
ألهنا مملوكة له، ميلك كسبها أشبهت " وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها باألقل من األرش أو يوم الفداء"

بغي أن جتب قيمتها معيبة بعيب اإلستيالد، ألن ذلك ينقصها، فاعترب كاملرض، وغريه من وين: قال يف الشرح. القن
  .انتهى. العيوب

وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها، تعلق اجلميع برقبتها، ومل يكن على السيد إال األقل من أرش اجلميع أو "
  يشترك فيها أرباب اجلنايات،" قيمتها

  .إن مل تف جبميعها، ألن السيد ال يلزمه أكثر منه، كاجلنايات على شخص واحد" ويتحاصون بقدر حقوقهم"
  "وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشياهنا، وحيل بينه وبينها"

  ـــــــ
  .٣٣٣/ البقرة من اآلية ١

  لتحرميها عليه باإلسالم، وال تعتق به، بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسالمها،
ألن نفقة اململوك على سيده، فإن كان هلا كسب فنققتها فيه، لئال يبقى له " ها إن عدم كسبهاوأجرب على نفقت"

  .والية عليها بأخذ كسبها واإلنفاق عليها مما شاء
  .لزوال املانع وهو الكفر" فإن أسلم حلت له"
  .مبوته لعموم األخبار" وإن مات كافراً عتقت"

  كتاب النكاح



  
  

  :كتاب النكاح
وَأَْنِكحُوا الْأََياَمى {: وقوله ١} فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء{: لقوله تعاىل" وة ال خياف الزىنيسن لذي شه"

من استطاع : يا معشر الشباب: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ٢} ...ِمْنكُْم وَالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإَِماِئكُْم
رواه اجلماعة " . إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءمنكم الباءة فليتزوج، ف
" . إين أتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين: "وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم. من حديث ابن مسعود

  .رواه أمحد والبخاري. تزوج فإن خري هذه األمة أكثرها نساء: وقال ابن عباس لسعيد بن جبري. متفق عليه
قاله يف الشرح، ألنه طريق . خياف الزىن بتركه من رجل أو امرأة، يف قول عامة الفقهاء: أي" وجيب على من خيافه"

  .إعفاف نفسه، وصوهنا عن احلرام
  .كالعنني، والكبري، لعدم منع الشرع منه" ويباح ملن ال شهوة له"
  رواية األثرم وغريه، نص عليه يف" وحيرم بدار احلرب، لغري ضرورة"

  ـــــــ
  .٣/ النساء من اآلية ١
  .٣٢/ النور من اآلية ٢

وأما األسري، . من أجل الولد لئال يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها، وال يتزوج منهم: قال
  .قال يف املغين يف آخر اجلهاد. فظاهر كالم أمحد ال حيل له التزوج ما دام أسرياً

ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها، فاظفر : تنكح املرأة ألربع: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً" نكاح ذات الدين ويسن"
  .وملسلم معناه من حديث جابر. متفق عليه" . بذات الدين، تربت يداك

  .اه سعيدرو" . تزوجوا الودود الولود، فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة: "حلديث أنس مرفوعاً" الولود"
  .متفق عليه" فهال بكراً، تالعبها وتالعبك: "لقوله، صلى اهللا عليه وسلم، جلابر" البكر"
  .ليكون ولدها جنيباً من بيت معروف بالدين والصالح" احلسيبة"
. فإن ولدها يكون أجنب، وألنه ال يؤمن الطالق، فيفضي مع القرابة إىل قطيعة الرحم املأمور بصلتها" األجنبية"
أي النساء : يا رسول اهللا: قيل: وعن أيب هريرة قال. ميلة، ألنه أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل ملودتهاجل

  .رواه أمحد والنسائي" اليت تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وال ختالفه يف نفسها، وال يف ماله مبا يكره: "خري؟ قال
ويف حديث  ١} ...قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم{: لقوله تعاىل" وجيب غض البصر عن كل ما حرم اهللا تعاىل"

  احلديث" والعينان زنامها النظر"أيب هريرة، رضي اهللا عنه 
  ـــــــ

  .٣٠/النور من اآلية ١

" . اصرف بصرك: "سألت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عن نظر الفجاءة، فقال: وعن جرير قال. متفق عليه
وليحذر العاقل إطالق البصر، فإن العني ترى غري املقدور عليه على : قال يف الفروع. محد ومسلم وأبو داودرواه أ

غري ما هو عليه، ورمبا وقع من ذلك العشق، فيهلك البدن والدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر يف عيوب 



: ما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعاىلإذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها و: قال ابن مسعود. النساء
  .انتهى ١} لَُهْم ِفيَها أَْزوَاٌج ُمطَهَّرَةٌ...{
  .ويأيت" فال ينظر إال ما ورد الشرع جبوازه"
  :"والنظر مثانية أقسام"
  .استعظم اإلمام أمحد إدخال اخلصيان على النساء: ولو جمبوباً قال األثرم" نظر الرجل البالغ: األول"
إال الوجه : وقيل. ملا تقدم" البالغة األجنبية، لغري حاجة، فال جيوز نظر شيء منها، حىت شعرها املتصل للحرة"

  .الوجه والكفني: قال ابن عباس. ٢} ...إِلَّا َما ظََهَر ِمْنهَا...{: وهذا مذهب الشافعي، لقوله تعاىل. والكفني
وَالْقََواِعُد ِمَن النَِّساِء اللَّاِتي ال {: لقوله تعاىل" هها خاصةكعجوز، وقبيحة، فيجوز لوج: نظره ملن ال تشتهى: الثاين"

  .اآلية والقبيحة يف معناها ٣} ...َيْرُجونَ نِكَاحاً
  ـــــــ

  .٥٧/ النساء من اآلية ١
  .٣١/ النور من اآلية ٢
  .٦٠/ النور من اآلية ٣

حلاجته إىل معرفتها بعينها، : أي" لكفيها للحاجةنظره للشهادة عليها، أو ملعاملتها، فيجوز لوجهها، وكذا : الثالث"
  .للمطالبة حبقوق العقد، ولتحمل الشهادة، وأدائها

إذا خطب أحدكم : "حلديث جابر مرفوعاً" نظره حلرة بالغة خيطبها، فيجوز للوجه، والرقبة، واليد، والقدم: الرابع"
فخطبت جارية من بين سلمة، فكنت أختبأ : قال" . فعلاملرأة فان استطاع أن ينظر منها إىل ما يدعوه إىل نكاحها فلي

وال نعلم خالفاً يف إباحة : قال يف الشرح. رواه أمحد وأبو داود. هلا، حىت رأيت منها بعض ما دعاين إىل نكاحها
 وقال ابن. ينظر إىل مواضع اللحم: وعن األوزاعي. انتهى. النظر إىل املرأة ملن أراد نكاحها، وفيه أحاديث كثرية

وكذا أمة مستامة، ملا روى أبو حفص . أقوم العوج: أين تذهب؟ لقال: لو قيل للشحم: كان يقال: عبد الرب
أن ابن عمر كان يضع يده بني ثدييها، وعلى عجزها من فوق الثياب، ويكشف عن ساقها ذكره يف : بإسناده
  .الفروع

كرضاع، ومصاهرة، : كأمه، وأخته، أو بسبب: من حترم عليه أبداً بنسب: وهي" نظره إىل ذوات حمارمه: اخلامس"
ال {: وقال تعاىل. ١} َوال ُيْبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّا ِلُبُعولَِتهِنَّ أَْو آبَاِئهِنَّ{: فيجوز نظره إىل ما يظهر منها غالباً لقوله تعاىل

  " .إئذين له فإنه عمك" عليه وسلم، لعائشة وقال النيب، صلى اهللا. ٢} ُجَناَح َعلَْيهِنَّ ِفي آبَاِئهِنَّ َوال أَْبنَاِئهِنَّ
  فدل" . ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار: "حلديث" ولبنت تسع"

  ـــــــ
  .٥٥/ النور من اآلية ١
  .٣١/ األحزاب من اآلية ٢

: وروى أبو بكر بإسناده. على صحة صالة من مل حتض مكشوفة الرأس، فيكون حكمها مع الرجال كذوات احملارم
يا أمساء، إن : "أمساء بنت أيب بكر دخلت على النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقالأن 

هذا : ورواه أبو داود، وقال" وأشار إىل وجهه، وكفيه: املرأة إذا بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منها إال هذا، وهذا



  .مرسل
اكشفي رأسك، وال تشبهي : ثبت أن عمر قال ألمة رآها متقنعة: ملنذرقال ابن ا" أو أمة ال ميلكها، أو ميلك بعضها"

قال أمحد يف األمة إذا . فإن كانت مجيلة حرم النظر إليها، كما حيرم إىل الغالم خشية الفتنة. باحلرائر، وضرهبا بالدرة
  .تنقبت: كانت مجيلة

الذي ال : أي. ١} ...َني غَْيرِ أُوِلي الِْأْرَبِة ِمَن الرِّجَالِأَوِ التَّابِِع{: لقوله تعاىل" كعنني، وكبري: أو كان ال شهرة له"
كذلك فسره جماهد، وقتادة، وحنوه عن ابن عباس، أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم مل مينع املخنث . إرب له يف النساء

  .من الدخول على نسائه، فلما وصف ابنة غيالن، وفهم أمر النساء، أمر حبجبه
مث . ٢} ...ِلَيْسَتأْذِْنكُمُ الَِّذيَن َملَكَْت أَْيَماُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُُغوا الُْحلَُم ِمْنكُْم{: لقوله تعاىل" وله شهوة أو كان مميزاً،"

  .٣} ...َوإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ مِْنكُمُ الُْحلَُم فَلَْيْستَأِْذنُوا{: قال
  ـــــــ

  .٣١/ النور من اآلية ١
  .٥٨/ يةالنور من اآل ٢
  .٥٩/ النور من اآلية ٣

  .حجم أبو طيبة أزواج النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وهو غالم: قال اإلمام أمحد. ففرق بينه وبني البالغ
لقوله " أو كان رقيقاً غري مبعض ومشترك، ونظر لسيدته، فيجوز للوجه والرقبة، واليد، والقدم، والرأس، والساق"

أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أتى فاطمة بعبد قد وهبه هلا، : وعن أنس. ١} ...ْت أَْيمَاُنُهنَّأَْو َما َملَكَ...{: تعاىل
وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها مل يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها مل يبلغ رأسها، فلما رأى النيب، : قال

ويعضده . رواه أبو داود" . أبوك، وغالمك إنه ليس عليك بأس، إمنا هو: "صلى اهللا عليه وسلم، ما تلقى، قال
  .صححه الترمذي" . إذا كان إلحداكن مكًاتب وعنده ما يؤدي، فلتحتجب منه: "قوله

وكذا ملسه، ويستر ما عداه، لكن حبضرة زوج، أو " نظره للمداواة، فيجرز للمواضع اليت حيتاج إليها: السادس"
اء، وكذا حال ختليص من غرق وحنوه، وكذا لو حلق عانة من ومثله من يلي خدمة مريض يف وضوء واستنج. حمرم

نص عليه ألمره، صلى اهللا عليه وسلم، بالكشف عن مؤتزر بين قريظة وعن عثمان أنه أيت بغالم قد . ال حيسنه
  .انظروا إىل مؤتزره، فلم جيدوه أنبت الشعر، فلم يقطعه: سرق، فقال

  كاملزوجة،" نظره ألمته احملرمة: السابع"
رة مميزة دون تسع، ونظر املرأة للمرأة، وللرجل األجنيب، ونظر املميز الذي ال شهوة له للمرأة، ونظر الرجل وحل"

  " .للرجل ولو أمرد، جيوز إىل ما عدا ما بني السرة والركبة
  ـــــــ

  .٣١/ النور من اآلية ١

م جاريته عبده، أو أجريه، فال ينظر إذا زوج أحدك: "فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: أما األمة
  .ومفهومه إباحة النظر إىل ما عدا ذلك. رواه أبو داود" . إىل ما دون السرة والركبة، فإنه عورة
فألن حكمها مع الرجال حكم املميز مع النساء، واملرأة مع املرأة كالرجل : وأما احلرة املميزة اليت ال تصلح للنكاح

} ...أَْو نَِساِئهِنَّ{: مة ال تكشف قناعها عند الذمية، وال تدخل معها احلمام، لقوله تعاىلإن املسل: وعنه. مع الرجل



  .فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك ١
اعتدي يف بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل : "فلقوله صلى اهللا عليه وسلم، لفاطمة بنت قيس: وأما نظر املرأة للرجل

كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم يسترين بردائه، وأنا أنظر إىل : وقالت عائشة" . اكأعمى، تضعني ثيابك فال ير
ال يباح، حلديث نبهان عن أم سلمة قالت كنت قاعدة عند النيب، : وعنه. متفق عليه. احلبشة يلعبون يف املسجد

يا : ، فقلت" احتجبا منه: "لمصلى اهللا عليه وسلم، أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم، فقال صلى اهللا عليه وس
: وقد قال أمحد. رواه أبو داود والنسائي" . ؟!أفعمياوان أنتما ال تبصرانه : "رسول اهللا إنه ضرير ال يبصر، قال

كأنه أشار إىل " . إذا كان إلحداكن مكاتب فلتحتجب منه"هذا احلديث، واآلخر : نبهان روى حديثني عجيبني
قيل . هان جمهول، ال يعرف إال برواية الزهري عنه هذا احلديث، مث حيتمل اخلصوصنب: وقال ابن عبد الرب. ضعفه
  .نعم: حديث نبهان ألزواجه صلى اهللا عليه وسلم، وحديث فاطمة لسائر الناس، قال: ألمحد

  ـــــــ
  .٣١/ النور من اآلية ١

فألن : وأما نظر الرجل للرجل ١} ...َعلَى َعْورَاِت النَِّساِء أَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن لَْم َيظَْهرُوا...{: فلقوله تعاىل: وأما املميز
ال ينظر الرجل إىل عورة : "ختصيص العورة بالنهي دليل إباحة النظر إىل غريها، وملفهوم حديث أيب سعيد مرفوعاً

إىل املرأة يف الثوب  الرجل، وال تنظر املرأة إىل عورة املرأة، وال يفضي الرجل إىل الرجل يف الثوب الواحد، وال املرأة
وروى . لكن إن كان األمرد مجيالً، خياف الفتنة بالنظر إليه، مل جيز تعمد النظر إليه. رواه أمحد ومسلم" . الواحد

قدم وفد عبد القيس على النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وفيهم غالم أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النيب، : الشعيب قال
  .ظهره رواه أبو حفص صلى اهللا عليه وسلم، وراء

حىت " نظره لزوجته وأمته املباحة له، ولو لشهوة، ونظر من دون سبع، فيجوز لكل نظر مجيع بدن اآلخر: الثامن"
وحديث هبز بن حكيم عن أبيه عن  ٢} ...إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم{: نص عليه، لقوله تعاىل. الفرج

احفظ عورتك، إال من زوجتك، أو ما ملكت : "يا رسول اهللا عوراتنا ما نأيت منها وما نذر؟ قال: تقل: جده قال
كنا جلوساً عند : ومن دون سبع ال حكم لعورته، ملا روى أبو حفص عن أيب ليلى، قال. حسنه الترمذي" . ميينك

وقال . فقبل زبيبه: أراه قال -يصه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فجاء احلسن، فجعل يتمرغ عليه، فرفع مقدم قم
  .إن وجد شهوة فال، وإال فال بأس: -يف الرجل يأخذ الصغرية فيضعها يف حجره ويقبلها  -أمحد يف رواية األثرم 

  ـــــــ
  .٣١/ النور من اآلية ١
  .٦/ املؤمنون من اآلية ٢

ما رأيت فرج رسول اهللا، صلى : عائشةعدم نظر أحد الزوجني إىل فرج اآلخر، ألنه أغلظ العورة، ولقول : والسنة
  .ما رأيته من النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ما رآه مين: ويف لفظ. اهللا عليه وسلم، قط رواه ابن ماجه

  فصل وحيرم النظر لشهوة

:  
 من: وقال الشيخ تقي الدين. غري زوجته، وسريته، ألنه داعية إىل الفتنة" أو مع خوف ثوراهنا إىل أحد ممن ذكرنا"



  .نقله عنه يف الفروع و اإلنصاف وغريمها. استحله، كفر إمجاعاً
  .ألنه أبلغ منه، فيحرم اللمس حيث حيرم النظر" وملس، كنظر، وأوىل"
  .ألنه يدعو إىل الفتنة هبا" وحيرم التلذذ بصوت األجنبية، ولو بقراءة"
من : "أة واحدة، حلديث جابر مرفوعاًبأن خيلو عدد من رجال بامر" وحيرم خلوة رجل غري حمرم بالنساء، وعكسه"

وعن ابن . رواه أمحد" كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم منها، فإن ثالثهما الشيطان
اخللوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، واملقر ملوليه عند من : وقال الشيخ تقي الدين. متفق عليه. عباس معناه

  .ذكره عنه يف الفروع و اإلنصاف. عون ديوث، ولو ملصلحة تعليم وتأديبيعاشره لذلك مل
  ملفهوم قوله" وحيرم التصريح خبطبة املعتدة البائن، ال التعريض"

فتخصيص التعريض بنفي احلرج يدل على . ١} ...َوال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّساِء...{: تعاىل
وقد . واز التصريح، وألنه ال يؤمن أن حيملها احلرص على النكاح على اإلخبار بانقضاء عدهتا قيل انقضائهاعدم ج

لقد علمت أين رسول اهللا، وخريته : دخل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، على أم سلمة وهي متأمية من أيب سلمة، فقال
وقال ابن . وهذا تعريض بالنكاح يف عدة الوفاة. وكانت تلك خطبته رواه الدارقطىن. من خلقه، وموضعي من قومي

  .إين أريد التزويج، ولوددت أنه يسر يل امرأة صاحلة رواه البخاري: عباس يف اآلية يقول
  .فيحرم التعريض ألهنا يف حكم الزوجات أشبهت اليت يف صلب النكاح" إال خبطبة الرجعية"
ال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو : "مرفوعاً حلديث أيب هريرة" وحترم خطبة على خطبة مسلم أجيب"

  .وملا فيها من اإلفساد على األول وإيذائه، وإيقاع العداوة. رواه البخاري والنسائي" . يترك
مع حترمي اخلطبة، ألن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد، أشبه ما لو قدم عليه تصرحياً أو تعريضاً " ويصح العقد"

ال يصح العقد، فإن مل يعلم الثاين إجابة األول، أو ترك األول اخلطبة، أو أذن للثاين فيها : الك وداودوعن م. حمرماً
" . ال خيطب الرجل على خطبة الرجل حىت يترك اخلاطب قبله، أو يأذن اخلاطب: "جاز، حلديث ابن عمر يرفعه
أن : وقد جاء عن عروة. جمربة، وإال فعليها والتعويل يف اإلجابة، والرد على ويل. رواه أمحد والبخاري والنسائي

  النيب، صلى اهللا
  ـــــــ

  .٢٣٥/ البقرة من اآلية ١

ملا مات أبو سلمة أرسل : وعن أم سلمة قالت. عليه وسلم، خطب عائشة إىل أيب بكر رواه البخاري، خمتصراً مرسالً
ويسن العقد مساء يوم اجلمعة، ملا روى . راًإيل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، خيطبين، وأجبته رواه مسلم خمتص

وألن يف آخر يوم اجلمعة ساعة اإلجابة، فاستحب " أمسوا باإلمالك فإنه أعظم للربكة: "أبو حفص العكربي مرفوعاً
وروي . رواه الترمذي وصححه ١ويسن أن خيطب قبله خبطبة ابن مسعود. العقد فيها ألهنا أحرى إلجابة الدعاء هلا

وهذا على طريق املبالغة يف . ه كان إذا حضر عقد نكاح، ومل خيطب فيه خبطبة ابن مسعود، قام وتركهمأن: عن أمحد
  قال. استحباهبا، ال على إجياهبا

  ـــــــ
إن اخلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا : وهي ١

فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده فال مضل له، ومن يضلل 



َيا أَيَُّها {]. ١٠٢:آل عمران[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوال َتُموُتنَّ إِلَّا َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ{ورسوله، 
َه ِذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوجََها َوَبثَّ ِمْنُهَما رِجَاالً كَِثرياً وَنَِساًء وَاتَّقُوا اللَّالنَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُُم الَّ

اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوالً َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا {]. ١:النساء[} الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه وَالْأَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيباً
-٧٠:األحزاب[} ِظيماًَسِديداً ُيصِْلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه فَقَْد فَاَز فَْوزاً َع

  .، أما بعد]٧١
  .١٣٧٣هبا طبع دمشق كذا أثبتها احملدث الشيخ ناصر الدين األلباين يف رسالته اخلاصة 

وهلذا استحبت وفعلت يف خماطبة الناس بعد بالعلم عموما : بعد ذكر خطبة احلاجة ١وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه يف ذلك، وموعظة الناس وجمادلتهم، أن نفتتح هبذه اخلطبة الشرعية 

  .النكاح من مجلة ذلكفإن حديث ابن مسعود مل خيص ... النبوية،
وإن مراعاة السنن الشرعية يف األقوال واألفعال واألعمال يف مجيع العبادات والعادات هو كمال الصراط املستقيم، 

  .وما سوى ذلك وإن مل يكن منهيا عنه، فإنه منقوص مرجوح، إذ خري اهلدي هدي حممد
__________  

  .يف املكتبة الظاهرية بدمشق ٦٩من اجملموع  ٦٣رقة كالمه هذا موجود خبط يده الوجه الثاين من الو ١

وجيزيء أن يتشهد، ويصلي على النيب، صلى اهللا عليه وسلم، . انتهى. وليست واجبة عند أحد إال داود: يف الشرح
احلمد هللا، وصلى اهللا على سيدنا حممد، إن فالناً خيطب إليكم، : ملا روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج، قال

إن أنكحتموه فاحلمد هللا، وإن رددمتوه فسبحان اهللا وال جيب شيء من ذلك، ملا يف املتفق عليه أن رجالً قال للنيب، ف
خطبت إىل : وعن رجل من بين سليم قال" . زوجتكها مبا معك من القرآن: "فقال. زوجنيها: صلى اهللا عليه وسلم

وال بأس بسعي . رواه أبو داود. أنكحين من غري أن يتشهدالنيب، صلى اهللا عليه وسلم، أمامة بنت عبد املطلب، ف
  .األب لألمي، واختيار األكفاء، لعرض عمر حفصة على أيب بكر وعثمان، رضي اهللا عنهم

  باب ركين النكاح وشروطه

  
  :باب ركين النكاح وشروطه

تزويج ممن حيسن العربية،  اللفظ الصادر من الويل، أو من يقوم مقامه بلفظ النكاح أو: وهو" اإلجياب-١: ركناه"
فَلَمَّا قََضى َزْيٌد ِمنَْها {: وقال ١} فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء{: قال تعاىل. ألهنما اللفظان الوارد هبما القرآن

صفية،  أعتق: "حلديث أنس مرفوعاً. أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك: وقول سيد ملن ميلكها. ٢} َوطَراً زَوَّْجَناكََها
  .متفق عليه" وجعل عتقها صداقها

قبلت : رضيت هذا النكاح، أو: قبلت، أو: اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه، بلفظ: وهو" والقبول-٢"
  .فقط

  .ألن القبول إمنا هو لإلجياب، فيشترط تأخره عنه، فمىت وجد قبله مل يكن قبوالً" مرتبني"
الطالق، والنكاح، : ثالث جدهن جد، وهزهلن جد: "وله صلى اهللا عليه وسلموتلجئة، لق" ويصح النكاح هزالً"

  .حسنه الترمذي" والرجعة



ال ُيكَلُِّف اللَُّه نَفْساً إِلَّا {: و. ألن ذلك يف لغته نظري اإلنكاح والتزويج" وبكل لسان من عاجز عن عريب"
  وال يلزمه ٣} ...ُوْسَعَها

  ـــــــ
  .٣/ النساء من اآلية ١
  .٣٧/ ألحزاب من اآليةا ٢
  .٢٨٦/ البقرة من اآلية ٣

تعلم أركانه بالعربية، ألن النكاح غري واجب، فلم يلزم تعلم أركانه، وألن املقصود هنا املعىن دون اللفظ، ألنه غري 
بلفظ ينعقد مبا عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ، ومل ينقل عن أمحد أنه خص : وقال الشيخ تقي الدين. متعبد بتالوته

إنكاح أو تزويج، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، وتابعه عليه القاضي، ومن جاء بعده بسبب 
  .انتهى. انتشار كتبه، وكثرة أصحابه وأتباعه

قال يف . كبيعه، وطالقه، والكتابة أوىل -نص عليه  -فيصح منه باإلشارة " ال بالكتابة، واإلشارة إال من أخرس"
  .ال نعلم فيه خالفاً.  يثبت خيار الشرط، وال خيار اجمللس يف النكاحوال: الشرح

  :"وشروطه مخسة"
قبلت نكاحها البين، وله غريه، حىت مييز كل : زوجتك بنيت، وله غريها، وال: فال يصح: تعيني الزوجني: األول"

زوجتك بنيت، : تك هذه، أو قالزوج: ألن التعيني ال حيصل بدونه، فإن كانت حاضرة، فقال" منهما بامسه، أو صفته
  .ومل يكن له غريها صح، حلصول التعيني

  .بالغ عاقل: أي" رضي زوج مكلف: الثاين"
فاألمر خمتص حبال . ١اآلية} َوأَْنِكحُوا الْأََياَمى ِمْنكُْم{: فليس لسيده إجباره، وأما قوله تعاىل. نص عليه" ولو رقيقاً"

  .طلبه، بدليل عطفه على األيامى
  من أوالده، ملا روي أن ابن"  األب، ال اجلد يف غري املكلففيجرب"

  ـــــــ
  .٣٢/ النور من اآلية ١

والبالغ املعتوه يف معىن الصغري يف ظاهر . رواه األثرم. عمر زوج ابنه وهو صغري، فاختصموا إىل زيد، فأجازاه مجيعا
  .كالم أمحد واخلرقي

  .يللقيامه مقامه، أشبه الوك" فإن مل يكن فوصيه"
  .ألنه ينظر يف مصاحلهما بعد األب ووصيه" فإن مل يكن فاحلاكم حلاجة"
  .ألنه إذا مل ميلك تزويج األنثى مع قصورها فالذكر أوىل" وال يصح من غريهم أن يزوج غري املكلف"
  .ألن رضاه غري معترب" ولو رضي"
. ترباً يشترط مع ثيوبتها، ويسن مع بكارهتاألن هلا إذناً صحيحاً مع" ورضي زوجة حرة عاقلة ثبت، مت هلا تسع سنني"

يا رسول : قالوا" . ال تنكح األمي حىت تستأمر، وال تنكح البكر حىت تستأذن: "نص عليه، حلديث أيب هريرة مرفوعاً
إذا بلغت اجلارية تسع سنني : "وخص بنت تسع، لقول عائشة. متفق عليه" . أن تسكت: "وكيف إذهنا؟ قال: اهللا

فال جيوز لألب، وال لغريه تزويج الثيب إال بإذهنا يف قول عامة . رواه أمحد، وروي عن ابن عمر مرفوعاً، "فهي امرأة



فإن اخلنساء زوجها : ال نعلم أحداً قال يف الثيب بقول احلسن، وهو قول شاذ: قال إمساعيل. أهل العلم، إال احلسن
هو حديث جممع : وسلم، نكاحه قال ابن عبد الرب أبوها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فرد رسول اهللا، صلى اهللا عليه

  .ذكره يف الشرح. على صحته، وال نعلم خمالفاً له إال احلسن

ال جيوز، لعموم األحاديث، : وقال الشافعي. ألنه ال إذن هلا معترب، وهو قول مالك" فيجرب األب ثيباً دون ذلك"
  .وقدمه يف الكايف و الشرح

إذا وضعها يف  -بغري خالف  -ولألب تزويج ابنته اليت مل تبلغ تسع سنني : لشرحقال يف ا" وبكراً، ولو بالغة"
وتزوجت عائشة وهي  ١} َواللَّاِئي لَْم َيِحْضَن{: ودل على تزويج الصغرية قوله تعاىل. كفاءة مع كراهتها، وامتناعها

ابنة : فقال: حني نفست، فقيل له أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبري: وروى األثرم. انتهى. ابنة ست متفق عليه
  .الزبري إن مت ورثتين، وإن عشت كانت امرأيت

  :ويف البكر البالغة روايتان
األمي أحق بنفسها من وليها، والبكر : "له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي، حلديث ابن عباس مرفوعاً: إحدامها

  .مي على اخلصوص يدل على نفيه عن البكروإثباته احلق لأل. رواه أبو داود" تستأمر وإذهنا صماهتا
  .ال جيربها، حلديث أيب هريرة السابق: والثانية

تستأمر اليتيمة يف نفسها، فإن : "نص عليه، لقوله، صلى اهللا عليه وسلم" ولكل ويل تزويج يتيمة بلغت تسعاً بإذهنا"
وقيد بابنة . على أن هلا إذناً صحيحاً فدل. رواه أمحد وأبو داود" . سكتت فهو إذهنا، وإن أبت فال جواز عليها

  .تسع، ملا تقدم عن عائشة، وألهنا تصلح بذلك للنكاح، وحتتاج إليه، فأشبهت البالغة
  ألنه ال إذن هلا، وغري األب ووصيه ال إجبار" ال من دوهنا حبال"

  ـــــــ
  .٤/ الطالق من اآلبة ١

د اهللا بن عمر، فرفع بذلك إىل النيب، صلى اهللا عليه أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عب: وقد روي. له
  .رواه أمحد والدارقطين بأبسط من هذا" . إهنا يتيمة، وال تنكح إال بإذهنا: "وسلم، فقال

  .ألنه قائم مقامه" إال وصي أبيها"
  .ال نعلم فيه خالفاً للخرب: قال يف الشرح" الكالم: وإذن الثيب"
الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها : "امة أهل العلم قاله يف الشرح، حلديثيف قول ع" الصمات. وإذن البكر"

وكذا لو . متفق عليه" رضاها صماهتا: "إن البكر تستحي قال: يا رسول اهللا: وقالت عائشة. رواه األثرم" صماهتا
" . ليهافإن بكت، أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فال جواز ع: "ضحكت أو بكت، ألن يف حديث أيب هريرة

  .رواه أبو بكر
لتكون على بصرية يف إذهنا بتزوجيه، وال يعترب " تسمية الزوج هلا على وجه تقع به املعرفة: وشرط يف استئذاهنا"

  .تسمية املهر
يف قول أكثر أهل : قال يف الشرح. كابنه وأوىل، لتمام ملكه وواليته" وجيرب السيد، ولو فاسقاً عبده غري املكلف"

  .العلم
  .ال نعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح. مطلقاً" ه ولو مكلفةوأمت"



إال النسائي، وصححه . رواه اخلمسة" ال نكاح إال بويل: "نص عليه، لقوله، صلى اهللا عليه وسلم" الويل: الثالث"
احها أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل، فنك: "وعن عائشة مرفوعاً. قاله املروزى. أمحد وابن معني

" باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل هبا فلها املهر مبا استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل هلا
  خرج خمرج الغالب فال مفهوم له،" بغري إذن وليها: "وقوله. رواه اخلمسة إال النسائي

تفويضه إليها، كاملبذر يف املال، فإن  وألن املرأة غري مأمونة على البضع، لنقص عقلها، وسرعة إخنداعها، فلم جيز
: وعن أيب هريرة مرفوعاً. ذكره يف الشرح. روي عن عمر وعلي وغريمها. زوجت املرأة نفسها، أو غريها مل يصح

وعن . رواه ابن ماجه والدارقطين" ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها، فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها"
مجعت الطريق ركباً، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غري ويل، فأنكحها فبلغ ذلك : "لد قالعكرمة بن خا

فَال تَْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن {: وقوله تعاىل. رواه الشافعي والدارقطين" . عمر، فجلد الناكح واملنكح، ورد نكاحهما
ألهنا نزلت يف معقل بن يسار حني : على أن نكاحها إىل الويلال يدل على صحة نكاحها نفسها، بل . ١} أَزَْواَجهُنَّ

رواه البخاري وغريه مبعناه، فلو مل يكن ملعقل . امتنع من تزويج أخته، فدعاه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فزوجها
  .والية النكاح ملا عاتبه تعاىل على ذلك، وإمنا أضافه إىل النساء، لتعلقه هبن وعقده عليهن

فال والية المرأة، وال جمنون، وال صيب، وال عبد، ألن هؤالء ال " ه ذكورية، وعقل، وبلوغ وحريةوشرط في"
ال يزوج الغالم حىت حيتلم ليس : قال اإلمام أمحد. ميلكون تزويج أنفسهم، فال ميلكون تزويج غريهم بطريق األوىل

  .له أمر
َوالُْمْؤِمُنونَ {: وارث بينهما بالنسب، ولقوله تعاىلفال والية لكافر على مسلمة وعكسه، ألنه ال ت" واتفاق دين"

  .٣} وَالَِّذيَن كَفَُروا بَْعُضُهمْ أَْولَِياُء َبْعضٍ{: وقال تعاىل. ٢} َوالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ
  ـــــــ

  .٢٣٢/ البقرة من اآلية ١
  .٧١/ التوبة من اآلية ٢
  .٧٣/ األنفال من اآلية ٣

وقد . ال نكاح إال بشاهدي عدل، وويل مرشد: أصح شيء يف هذا قول ابن عباس: قال أمحد" ة ولو ظاهرةوعدال"
" . ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل، وأميا امرأة أنكحها ويل مسخوط فنكاحها باطل: "روى عن ابن عباس مرفوعاً

  .وألهنا والية نظرية فال يستبد هبا الفاسق، كوالية املال
  .تقدم عن ابن عباس ملا" ورشد"
  هنا" وهو"
  .قاله الشيخ تقي الدين. وليس هو حفظ املال، فإن رشد كل مقام حبسبه" معرفة الكفء، ومصاحل النكاح"
  .ألنه أكمل نظراً، وأشد شفقة" واألحق بتزويج احلرة أبوها"
  .مث أبوه وإن عال، ألن له إيالداً وتعصيباً، فأشبه األب: أي" وإن عال"
أهنا ملا انقضت عدهتا أرسل إليها رسول اهللا، صلى اهللا : يقدم األقرب فاألقرب، حلديث أم سلمة" ن نزلفابنها وإ"

ليس من أوليائك شاهد وال غائب : "قال. ليس أحد من أوليائي شاهداً: يا رسول اهللا: عليه وسلم، خيطبها، فقالت
قال . رواه أمحد والنسائي.  عليه وسلم، فزوجهيا عمر قم فزوج رسول اهللا، صلى اهللا: ، فقالت البنها" يكره ذلك



فحديث عمر بن أيب سلمة حني زوج النيب، صلى اهللا عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان : قلت أليب عبد اهللا: األثرم
وألنه عدل من عصبتها، فقدم على سائر العصبات، ألنه . ليس فيه بيان! ومن يقول كان صغرياً؟: صغرياً؟ قال
  .اً وأقواهم تعصيباًأقرهبم نسب

  .ألن والية النكاح حق يستفاد بالتعصيب، فقدم فيه األخ الشقيق كاملرياث" فاألخ الشقيق، فاألخ لألب"
لئال يلي بنو أب أعلى مع بين أب أقرب منه، وإن نزلت درجتهم، ألن مبىن الوالية " مث األقرب فاألقرب كاإلرث"

نص . وال والية لغري العصبات كأخ ألم، وعم ألم، وخال. رهبم أشفقهمعلى الشفقة والنظر، ومظنتها القرابة، فأق
رواه أبو عبيد يف . إذا أدركن: إذا بلغ النساء نص احلقائق فالعصبة أوىل يعين: عليه، لقول علي، رضي اهللا عنه

  .الغريب
والقاضي أحب : إلمام أمحدقال ا. وتقدم" . فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له"لقوله " مث السلطان أو نائبه"

  .إيل من األمري يف هذا
  .ألن له سلطنة فيدخل يف عموم احلديث" فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان يف مكاهنا"
يزوج من ال ويل هلا إذا احتاط هلا يف الكفء واملهر، : قال اإلمام أمحد يف دهقان قرية" فإن تعذر وكلت من يزوجها"

  .ألن شرط الويل يف هذه احلال مينع النكاح بالكلية. نتهىا. إذا مل يكن يف الرستاق قاض
النكاح، ألنه ال والية للحاكم واألبعد مع من هو أحق " فلو زوج احلاكم أو الويل األبعد بال عذر لألقرب مل يصح"

  .منهما، أشبها األجنيب
والرد يف : قال يف الكايف. وال تقطع إال بكلفة ومشقة يف منصوص أمحد" ومن العذر غيبة الويل فوق مسافة قصر"

  هذا إىل العرف،

  .وما جرت العادة باالنتظار فيه، واملراجعة لصاحبه، لعدم التحديد فيه من الشارع
  .أو تعذرت مراجعته فيزوج األبعد، ألن األقرب هنا كاملعدوم" أو جتهل املسافة، أو جيهل مكانه مع قربه"
: وعنه. نص عليه، واختاره اخلرقي. ا صح مهراً فلألبعد تزوجيهاورغب مب" أو مينع من بلغت تسعاً كفءاً رضيته"

  " .فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له: "يزوج احلاكم، وهو اختيار أيب بكر، لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  فصل ووكيل الويل يقوم مقامه

:  
ة فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياساً على توكيل سواء كان الويل حاضراً أو غائباً جمرباً أو غري جمرب، ألنه عقد معاوض
ووكل عمرو بن أمية يف تزوجيه أم . رواه مالك. الزوج، ألنه صلى اهللا عليه وسلم وكل أبا رافع يف تزوجيه ميمونة

  .حبيبة
  الويل: أي" وله"
ويل ليس وكيالً للمرأة بدليل ألنه إذن من الويل يف التزويج، فال يفتقر إىل إذن املرأة، وألن ال" أن يوكل بدون إذهنا"

  .أهنا ال متلك عزله من الوالية
ألنه نائب عن غري جمرب فيثبت له ما يثبت ملن ينوب عنه، وال " لكن ال بد من إذن غري اجملربة للوكيل بعد توكيله"

  .وأما بعده فويل. أثر إلذهنا له قبل أن يوكله الويل، ألنه أجنيب إذاً



ألهنا والية فال يصح أن يباشرها غري أهلها، وألنه إذا مل ميلك تزويج موليته " يشترط فيهويشترط يف وكيل الويل ما "
  .أصالة فألن ال ميلك تزويج مولية غريه بالتوكيل أوىل

  .ألنه يصح قبول النكاح لنفسه، فصح لغريه" ويصح توكيل الفاسق يف القبول"
  .نص عليه" زوج من شئت: ويصح التوكيل مطلقاً، كـ"
إذا وجدت كفءاً فزوجه ولو بشراك : أن رجالً من العرب ترك ابنته عند عمر، وقال: ملا روي" يد بالكفءويتق"

  .واشتهر ذلك ومل ينكر. نعله، فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان
  .فال يزوج غريه" زوج زيداً: ومقيداً، كـ"
  لنكاح فيه توكيل يف القبول" ويشترط" 
  .ويصفه مبا يتميز به، وال يقول زوجتكها وحنوه" زوجت فالنة فالناً، أو لفالن: يلهقول الويل أو وك"
فإن مل يقل ذلك مل يصح النكاح، لفوات شرط من شروطه، " قبلته ملوكلي فالن، أو لفالن: وقول وكيل الزوج"

  .وهو تعيني الزوجني
تة للموصي فجازت وصيته هبا، كوالية املال، وألنه إذا نص له عليه، ألهنا والية ثاب" ووصي الويل يف النكاح مبنزلته"

  .جيوز أن يستنيب فيها يف حياته، ويقوم نائبه مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته
  املوصي لو كان حياً" فيجرب من جيربه"
ميلك نقلها  ليس له الوصية بذلك، ألهنا والية هلا من يستحقها بالشرع، فلم: وعنه: قال يف الكايف" من ذكر وأنثى"

  .كاحلضانة. بالوصية

  .انتهى. إن كان هلا عصبة مل تصح الوصية هبا لذلك، وإن مل يكن صحت لعدمه: وقال ابن حامد
لوجود سبب الوالية يف كل منهم " وإن استوى وليان فأكثر يف درجة، صح التزويج من كل واحد، إن أذنت هلم"

  .بإذن موليته، أشبه ما لو انفرد بالوالية
وإذا كان هلا وليان فأذنت لكل منهما : لعدم اإلذن قال يف الشرح" أذنت ألحدهم تعني، ومل يصح نكاح غريه فإن"

: وقال مالك. يف معني أو مطلق فزوجاها لرجلني، وعلم السابق منهما، فالنكاح له سواء دخل هبا الثاين، أو مل يدخل
ولنا ما روى مسرة عنه، . األول أحق ما مل يدخل هبا الثاينإذا أنكح وليان ف: إن دخل هبا الثاين فهي له، لقول عمر

رواه أبو داود والترمذي، وأخرجه النسائي عنه، " أميا امرأة زوجها وليان فهي لألول: "صلى اهللا عليه وسلم، قال
فإن جهل األول منهما فسخ . وحديث عمر مل يصححه أصحاب احلديث. وعن عقبة، وروى حنوه عن علي

  .انتهى. يقرع بينهما: نهوع. النكاحان
جاز أن يتوىل طريف العقد بال نزاع، ألنه عقد حبكم امللك ال حبكم " ومن زوج حبضرة شاهدين عبده الصغري بأمته"

  .اإلذن
  .أن يقبل له النكاح من نفسه" أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الويل"
  .نفسهبأن وكل الويل الزوج يف إجياب النكاح ل" أو عكسه"
  بأن وكله الويل يف اإلجياب، والزوج يف القبول" أو وكال واحداً"
  :وال يشترط اجلمع بني اإلجياب والقبول، فلذا قال" صح أن يتوىل طريف العقد"



  .وقبلت له نكاحها: وإن مل يقل" زوجت فالناً فالنة: ويكفي"
وكذا إن كان الزوج هو وليها، وأذنت له، . وقبلت نكاحها لنفسي: وإن مل يقل" تزوجتها، إن كان هو الزوج: أو"

قد : قال. نعم: أجتعلني أمرك إيل؟ قالت: ملا روى البخاري عن عبد الرمحن بن عوف أنه قال ألم حكيم ابنة قارظ
وجيوز أن جيعل أمرها إىل من يزوجها منه بإذهنا، ألن املغرية بن شعبة أمر رجالً أن يزوجه امرأة، املغرية . تزوجتك
  .ا منه رواه أبو داودأوىل هب

روي عن علي، وفعله أنس وروى " أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، عتقت، وصارت زوجة له: ومن قال ألمته"
. رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه". أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"أنس 

  .رواه األثرم" عليه وسلم، وجعل عتقي صداقيأعتقين رسول اهللا، صلى اهللا : "وعن صفية قالت
ال نكاح إال بويل "أن يكون الكالم متصالً حبضرة شاهدين عدلني، حلديث : منها" إن توفرت شروط النكاح"

  .ذكره أمحد" وشاهدين
 ألن األخرس ال يتمكن من أداء" الشهادة، فال ينعقد إال بشهادة ذكرين مكلفني، ولو رقيقني متكلمني: الرابع"

  .الشهادة
  .ألن األصم ال يسمع العقد فيشهد به" مسيعني"
واشتراط الشهادة . ألهنم ال تقبل شهادهتم للزوجني" مسلمني عدلني ولو ظاهراً من غري أصلي الزوجني وفرعيهما"

ال بد يف النكاح "يف النكاح احتياط للنسب خوف اإلنكار، روي عن عمر وعلي وغريمها، حلديث عائشة مرفوعاً 
  الويل، والزوج،: حضور أربعةمن 

ذكره أمحد يف " ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل"وعن عمران ابن حصني مرفوعاً . رواه الدارقطين" والشاهدين
وملالك يف املوطأ عن أيب الزبري أن عمر بن اخلطاب أيت بنكاح مل يشهد عليه إال . رواية ابنه عبد اهللا، ورواه اخلالل

: البغايا: "وعن ابن عباس مرفوعاً ١نكاح السر، وال أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرمجتهذا : رجل وامرأة، فقال
يصح بغري شهود، فعله عمر وابن الزبري : وعنه: قال يف الشرح. رواه الترمذي" اللوايت يزوجن أنفسهن بغري بينة

وقد أعتق صفية وتزوجها بغري  .ال يثبت يف الشاهدين يف النكاح خرب: قال ابن املنذر. وهو قول مالك إذا أعلنوه
. أمر اهللا باإلشهاد يف البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع: وقال يزيد بن هارون. شهود
  .انتهى

  اآلتية يف باب احملرمات" خلو الزوجني من املوانع: اخلامس"
  .كرضاع، ومصاهرة، واختالف دين، وحنوها "بأن ال يكون هبم، أو بأحدمها ما مينع التزويج من النسب، أو سبب"
وهو قول أكثر أهل العلم لقوله . وهي أصح: قال يف الشرح. بل للزومه" والكفاءة ليست شرطاً لصحة النكاح"

وهو  أن أبا حذيفة أنكح ساملاً ابنة أخيه الوليد بن عتبة،"ويف البخاري . ٢} إِنَّ أَكْرََمكُْم عِْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم{: تعاىل
. متفق عليه" وأمر صلى اهللا عليه وسلم، فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة، فنكحها بأمره. موىل المرأة من األنصار

  وقال ابن مسعود ألخته أنشدك. وزوج أباه زيداً ابنة عمته زينب
  ـــــــ

  .تقدمت بضم التاء وكسر الدال املشددة وضم التاء على البناء للمجهول: قوله ١
  .١٣/ ت من اآليةاحلجرا ٢



  .اهللا أال تنكحي إال مسلماً، وإن كان أمحر رومياً، أو أسود حبشياً انتهى
  .ألنه لنقص يف املعقود عليه، أشبه خيار العيب" ولو متراخياً. لكن ملن زوجت بغري كفء أن تفسخ نكاحها"
  .كأن مكنته عاملة بأنه غري كفء" ما مل ترض بقول أو فعل"
  .فسخ، لتساويهم يف حلوق العار بفقد الكفاءةال" وكذا ألوليائها"
وميلكه األبعد مع رضي األقرب، لعدم لزوم النكاح لفقد " ولو رضيت، أو رضي بعضهم، فلمن مل يرض الفسخ"

  .الكفاءة، وألن العار عليهم أمجعني
ء العقد، ال يف كعتقها حتت عبد، ألن حق األولياء يف ابتدا" ولو زالت الكفاءة بعد العقد، فلها فقط الفسخ"

. أن الكفاءة شرط لصحة النكاح: وعنه. أستغفر اهللا: يفرق بينهما؟ قال: قيل ألمحد فيمن يشرب اخلمر. استدامته
وهي املذهب عند أكثر املتقدمني، ألن منعها من تزويج نفسها : قال يف شرحه. قدمها يف الشرح و الكايف و املنتهى

ال : "وعن جابر مرفوعاً. وهم العار، فها هنا أوىل، وملا فيه من حق اهللا تعاىللئال تضعها يف غري كفء فبطل العقد لت
ألمنعن فروج ذوات األحساب إال : وقال عمر، رضي اهللا عنه" ينكح النساء إال األكفاء، وال يزوجهن إال األولياء

  .من األكفاء روامها الدارقطين
  :"والكفاءة معتربة يف مخسة أشياء"
. تزوج عفيفة بفاجر، ألنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص يف إنسانيته، فليس كفئاً لعدلفال " الديانة -١"

  أَفََمْن كَانَ{: قال تعاىل
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لدليل: كتاب  ا لسبيل يف شرح    منار ا
بن سامل: املؤلف  بن حممد  براهيم  إ ن،  بن ضويا  ا

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، : "وعن أيب حامت املزين مرفوعاً ١} ُمْؤِمناً كََمْن كَانَ فَاِسقاً ال َيْسَتُوونَ
إذا جاءكم من ترضون : "وإن كان فيه؟ قال: اهللايا رسول : قالوا" . إن ال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري

  .ثالث مرات رواه الترمذي، وقال حسن غريب" دينه وخلقه فأنكحوه
كفئاً ملن هو أعلى  -كاحلجام، والكساح، والزبال، واحلائك  -: فال يكون صاحب صناعة دنيئة:" والصناعة -٢"

العرب بعضهم لبعض أكفاء، إال حائكاً، أو : "ويف حديث. منه، ألن ذلك نقص يف عرف الناس أشبه نقص السبب
  .أي أنه يوافق العرف. العمل عليه: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: قيل ألمحد" حجاماً

فال تزوج موسرة مبعسر، ألن عليها ضرراً يف إعساره، إلخالله بنفقتها، ومؤنة : حبسب ما جيب هلا" وامليسرة"
. رواه النسائي مبعناه" إن أحساب الناس بينهم هذا املال: "وقال" احلسب املال"أوالده، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

اللهم أحيين مسكيناً وأمتين : "ال تعترب، ألن الفقر شرف يف الدين وقد قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم: وعنه
  .وليس هو أمراً الزماً، فأشبه العافية يف املرض. رواه الترمذي" مسكيناً

وألنه صلى . فال تزوج حرة بعبد، ألنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف يف كسبه، غري مالك له" :واحلرية -٣"
  اهللا عليه وسلم خري
  ـــــــ

  .١٨/ السجدة اآلية ١

  .بريرة حني عتقت حتت العبد فإذا ثبت اخليار باحلرية الطارئة، فبالسابقة أوىل
إنكم معشر العرب : وقال سلمان جلرير. ة ملا تقدم عن عمرفال يكون املوىل والعجمي كفءاً لعربي:" والنسب -٤"

ال نتقدمكم يف صالتكم، وال ننكح نساءكم، إن اهللا فضلكم علينا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، وجعله فيكم رواه 
والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم كذلك ألن املقداد بن األسود . البزار بسند جيد، ورواه سعيد مبعناه

. وزوج أبو بكر أخته األشعث بن قيس الكندي. تزوج ضباعة ابنة الزبري عم النيب، صلى اهللا عليه وسلم الكندي،
  .وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن اخلطاب

  باب احملرمات يف النكاح

  
  :باب احملرمات يف النكاح

كل من انتسبت، إليها : وأمهاتك ١} هَاُتكُْمُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمَّ{: لقوله تعاىل" األم، واجلدة من كل جهة: حترم أبداً"
  " .تلك أمكم يا بين ماء السماء: "بوالدة، لقوله صلى اهللا عليه وسلم، ملا ذكر هاجر أم إمساعيل

  .كل من انتسبت إليك بوالدة، وهي ابنة الصلب: وهي" والبنت ولو من زىن"
  .١} َوَبنَاُتكُْم{: تعاىلذكراً كان أو أنثى، وإن نزلت درجتهن، لقوله " وبنت الولد"



  ـــــــ
  .٢٣/ النساء من اآلية ١

  وبنتها، ١} وَأََخوَاُتكُْم{: شقيقة، أو ألب، أو ألم، لقوله تعاىل" واألخت من كل جهة"
  .١} َوَبنَاُت الْأَخِ وََبَناتُ الْأُْخِت{: وإن نزلن، لقوله تعاىل" وبنت ولدها، وبنت كل أخ، وبنت ولدها"
َوَعمَّاُتكُْم {: كعمة أبيه، وعمة أمه، وخالة أبيه، وخالة أمه، لقوله تعاىل: من كل جهة، وإن علتا" لةوالعمة واخلا"

  .قاله يف الكايف. وال فرق بني النسب احلاصل بنكاح أو ملك ميني، أو وطء شبهة، أو حرام ١} َوَخاالُتكُْم
حيرم من الرضاع ما حيرم من : "ى اهللا عليه وسلممن األقسام السابقة، لقوله صل" وحيرم بالرضاع ما حيرم بالنسب"

رواه أمحد و الترمذي " إن اهللا حرم من الرضاع ما حرم من النسب: "وعن علي مرفوعاً. متفق عليه" النسب
  .و الباقيات يدخلن يف عموم لفظ سائر احملرمات. وألن األمهات واألخوات منصوص عليهن يف اآلية. وصححه

  اع،من الرض" إال أم أخيه"
وحتل أم مرتضع وأخته من نسب . مرضعة وبنتها أليب مرتضع وأخيه من نسب" وأخت ابنه من الرضاع، فتحل"

  ألبيه وأخيه من رضاع، ألهنن يف مقابلة من حيرم باملصاهرة، ال يف مقابلة من حيرم من النسب
  .٢} اَء ذَِلكُْموَأُِحلَّ لَكُْم َما َوَر{: لقوله تعاىل" كبنت عمته وعمه، وبنت خالته وخاله"

  ـــــــ
  .٢٣/ النساء من اآلية ١
  .٢٤/ النساء من اآلية ٢

َوال {: من نسب أو رضاع، لقوله تعاىل" زوجة أبيه، وإن عال: ثالث مبجرد العقد: وحيرم أبداً باملصاهرة أربع"
وممن . والرضاع مبنزلة النسب. امللك يف هذا: املنذر قال ابن ١} َتْنِكحُوا َما َنكََح آَباؤُكُْم ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما قَدْ َسلََف

  .ذكره يف الشرح. عطاء وطاوس وغريمها، وال نعلم عن غريمها خالفهما: حفظنا ذلك عنه
َوَحالِئلُ أَْبنَاِئكُُم {: وقوله تعاىل. ال نعلم فيه خالفاً: قال يف الشرح. من نسب أو رضاع" وزوجة ابنه وإن سفل"

  .احتراز عمن تبناه ٢} البِكُْمالَِّذيَن ِمْن أَْص
وهو قول : قال يف الشرح. نص عليه. فيحرمن مبجرد العقد: ومثلهن من رضاع. وإن علت من نسب" وأم زوجته"

قال ابن . فتدخل أمها يف عموم اآلية: واملعقود عليها من نسائه ٢} َوأُمََّهاُت نِسَاِئكُْم{: أكثر أهل العلم، لقوله تعاىل
أميا رجل نكح امرأةً دخل هبا، أو مل : "ما أهبمه القرآن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاًأهبموا : عباس

  .رواه ابن ماجه، ورواه أبو حفص بنحوه" يدخل، فال حيل له نكاح أمها
ي ِفي ُحجُورِكُمْ َوَرَبائُِبكُمُ اللَّاِت{: من نسب أو رضاع لقوله تعاىل" فإن وطئها حرمت عليه أيضاً بنتها، وبنت ابنها"

  .سواء كانت يف حجره أو مل تكن: قال يف الشرح. ٢} ِمْن نَِساِئكُُم اللَّاِتي َدَخلُْتْم بِهِنَّ
  ـــــــ

  .٢٢/ النساء من اآلية ١
  .٢٣/ النساء من اآلية ٢



مجع علماء أ: وقال ابن املنذر. إال أنه روي عن عمر وعلي أهنما رخصا فيها إذا مل تكن يف حجره وهو قول داود
الاليت يف حجوركم، خرج خمرج الغالب، فال مفهوم له، ألن التربية ال تأثري هلا : وقوله. انتهى. األمصار على خالفه

وحكاه ابن . وهو قول عامة العلماء: قال يف الشرح. فإن ماتت الزوجة قبل الدخول، مل حترم بناهتا. يف التحرمي
. وهذا نص ال يترك بقياس ضعيف ١} لَْم َتكُوُنوا َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَال ُجنَاَح َعلَْيكُْمفَإِنْ {: املنذر إمجاعاً، لقوله تعاىل

  .انتهى. وطؤها: والدخول هبا
فيدخل يف عموم " وبغري العقد ال حرمة إال بالوطء يف قبل أو دبر، إن كان ابن عشر يف بنت تسع، وكانا حيني"

: ونظائره، وألن ما تعلق من التحرمي بالوطء املباح، تعلق باحملظور ٢} آَباُؤكُْمَوال تَْنِكُحوا َما َنكََح {: قوله تعاىل
ابن املسيب، وعروة، والزهري، ومالك، : وعن ابن عباس أن وطء احلرام ال حيرم وبه قال. كوطء احلائض

  .ذكره يف الشرح، واختاره الشيخ تقي الدين. والشافعي
الصحيح أن هذا ال ينشر احلرمة، فإن هؤالء غري : وقال يف الشرح" وحيرم بوطء الذكر ما حيرم بوطء األنثى"

  .انتهى ٣} وَأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم{: منصوص عليهن يف التحرمي، فيدخلن يف عموم قوله تعاىل
  ـــــــ

  .٢٣/ النساء من اآلية ١
  .٢٢/ النساء من اآلية ٢
  .٢٤/ النساء من اآلية ٣

  .أن حكم التلوط يف حترمي املصاهرة، حكم املباشرة فيما دون الفرج، لكونه وطئاً يف غري حمله :واختار أبو اخلطاب
  .زوجة أبيه، وكذا أم زوجة ابنه" وال حترم أم"
َوأُِحلَّ لَكُْم َما {: فيجوز أن ينكح امرأة، وينكح ابنة بنتها أو أمها، لعموم قوله تعاىل" وال بنت زوجة أبيه وابنه"

  .١} كُْمَوَراَء ذَِل
  ـــــــ

  .٢٤/ النساء من اآلية ١

  فصل وحيرم اجلمع بني األختني وبني املرأة وعمتها أو خالتها

:  
ال "وعن أيب هريرة مرفوعاً  ١} َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتيْنِ{: حكاه ابن املنذر إمجاعاً، لقوله تعاىل. من نسب أو رضاع

  .متفق عليه" املرأة وخالتها جتمعوا بني املرأة وعمتها، وال بني
فيهما، ألنه ال ميكن تصحيحهما، وال مزية إلحدامها على " فمن تزوج حنو أختني يف عقد أو عقدين معاً مل يصح"

  .األخرى، فبطل فيهما
  أسبق العقدين" فإن جهل"
وال تتيقن . يحإن مل يطلقهما، لبطالن النكاح يف أحدمها وحترميها عليه، ونكاح إحدامها صح" فسخهما حاكم"

  .بينونتها منه إال بطالقهما، أو فسخ نكاحهما، فوجب ذلك
  .وله العقد على إحدامها يف احلال إذاً" والحدامها نصف مهرها بقرعة"



  ـــــــ
  .٢٣/ النساء من اآلية ١

  .وعلم السابق" وإن وقع العقد مرتباً"
  .ل بهألنه ال مجع فيه، وبطل الثاين، ألن اجلمع حص" صح األول فقط"
  كامرأة وعمتها، أو وخالتها" ومن ملك أختني أو حنومها"
  .وال نعلم خالفاً يف ذلك: قال يف الشرح. ولو يف عقد واحد" صح"
  .ألن األخرى مل تصر فراشاً، كما لو ملك إحدامها وحدها" وله أن يطأ أيهما شاء"
  .١} لْأُْخَتْينَِوأَنْ َتْجَمعُوا َبْيَن ا{: نص عليه، لعموم قوله" وحترم األخرى"
لئال يكون جامعاً بينهما يف الفراش، أو جامعاً ماءه " حىت حيرم املوطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزويج بعد اإلسترباء"

قاله . يف رحم أختني، فإن عزهلما عن فراشه واستربأها، مل حتل أختها، ألنه ال يؤمن عوده إليها، فيكون جامعاً بينهما
  .يف الكايف

  .أو عمتها أو خالتها" امرأة بشبهة أو زىن حرم يف زمن عدهتا نكاح أختهاومن وطء "
  له" ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة"
  .املوطوءة بشبهة أو زىن: أي" وحرم أن يزيد على ثالث غريها"
  .فإن كان له ثالث زوجات، مل حيل له نكاح رابعة، حىت تنقضي عدة املوطوءة بشبهة أو زىن" بعقد"

  ـــــــ
  .٢٣/ النساء من اآلية ١

لو كان له أربع زوجات، مل حيل له أن يطأ منهن أكثر من ثالث، حىت تنقضي عدة موطوءته بشبهة : أي" أو وطء"
  .أو زىن، لئال جيمع ماؤه يف أكثر من أربع نسوة

م وحتته عشر زوجات إمجاعاً لقوله، صلى اهللا عليه وسلم، لغيالن بن سلمة حني أسل" وليس حلر مجع أكثر من أربع"
فقال النيب، . وقال نوفل بن معاوية أسلمت وحتيت مخس نسوة. رواه الترمذي" أمسك أربعاً، وفارق سائرهن: "نسوة

وعن قيس بن احلارث قال أسلمت وعندي مثان نسوة، . رواه الشافعي" فارق واحدة منهن: "صلى اهللا عليه وسلم
قال يف . رواه أبو داود وابن ماجه" إختر منهن أربعاً: "، فقالفأتيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فذكرت ذلك له

ومن قال  ١} أُوِلي أَْجنَِحٍة مَثَْنى وَثُالثَ َوُربَاَع{: واآلية أريد هبا التخيري بني اثنتني، وثالث، وأربع كقوله: الشرح
  .غري ذلك فقد جهل العربية

. مها، ومل يعرف هلم خمالف يف عصرهم، فكان إمجاعاًعمر وعلي، وغري: وهو قول" وال لعبد مجع أكثر من ثنتني"
  .ذكره يف الشرح ٢} أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم{: واآلية فيها ما يدل على إرادة األحرار لقوله

  .نص عليه، اثنتني بنصفه احلر، وواحدة بنصفه الرقيق" وملن نصفه حر فأكثر مجع ثالث"
  ـــــــ

  ١/ فاطر من اآلية ١
  .٣/ ء من اآليةالنسا ٢



  كحر طلق واحدة من أربع، وعبد طلق واحدة من اثنتني" ومن طلق واحدة من هناية مجعه"
  .نص عليه، ألن املعتدة يف حكم الزوجة، إذ العدة أثر النكاح" حرم نكاحه بدهلا حىت تنقضي عدهتا"
  .نص عليه، ألنه مل يبق لنكاحها أثر. حيرم نكاح بدهلا" وإن ماتت فال"

  رم الزانية على الزاين وغريهفصل وحت

  :حىت تتوب وتنقضي عدهتا
لفظه لفظ اخلرب، واملراد النهي وهنى النيب، صلى اهللا عليه  ١} َوالزَّانَِيةُ ال يَْنِكُحَها إِلَّا َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك{: لقوله تعاىل

فإذا تابت، وانقضت عدهتا . ائيرواه أبو داود والترمذي والنس ٢وسلم، مرثد بن أيب مرثد الغنوي أن ينكح عناقاً
  .أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس: حلت لزان كغريه يف قول أكثر أهل العلم، منهم

واملراد  ٣} فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد حَتَّى تَْنِكحَ َزْوجاً غَيَْرُه{: لقوله تعاىل" وحترم مطلقته ثالثاً حىت تنكح زوجاً غريه"
له عليه الصالة والسالم المرأة رفاعة ملا أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثالثاً، الوطء، لقو: بالنكاح هنا

  .رواه اجلماعة" ال حىت تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك: "وتزوجت بعبد الرمحن بن الزبري
  ـــــــ

  .٣/ النور من اآلية ١
  .٣/٦اود هتذيب السنن كما يف رواية أيب د. بغي كانت يف مكة صديقة ملرثد -بفتح العني–عناق  ٢
  .٢٣٠/ البقرة من اآلية ٣

رواه اجلماعة إال " ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب"حلديث عثمان مرفوعاً " واحملرمة حىت حتل من إحرامها"
  .البخاري، ومل يذكر الترمذي اخلطبة

فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ {: وقوله تعاىل ١} ْؤِمنُواَوال ُتْنِكُحوا الُْمْشرِِكَني حَتَّى ُي{: لقوله تعاىل" واملسلمة على الكافر"
  .٢} ُمْؤِمَناٍت فَال َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم َيِحلُّونَ لَهُنَّ

َوال ُتْمِسكُوا {: وقوله ٣} َوال تَْنِكُحوا الُْمشْرِكَاِت َحتَّى ُيْؤمِنَّ{: لقوله تعاىل" والكافرة غري الكتابية على املسلم"
ال يصح عن أحد من األوائل أنه : ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب باإلمجاع، قال ابن املنذر ٢} بِِعَصمِ الْكََوافِرِ

اليهود والنصارى، ومن دان : وهم ٤} َوالُْمْحصََناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم{: حرمه، قال اهللا تعاىل
أَنْ {: فأما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث، وزبور داود فليسوا أهل كتاب، لقوله تعاىل. التوراة واإلجنيلب

وأما اجملوس فال حتل ذبائحهم، وال نكاح نسائهم، وهو قول  ٥} ...َتقُولُوا إِنََّما أُنْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى طَاِئفََتْينِ ِمْن قَْبِلَنا
: يقول: وضعف أمحد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج جموسية فقال أبو وائل. شرحذكره يف ال. عامة العلماء

  .يهودية وهو أوثق
  ـــــــ

  .٢٢١/ البقرة من اآلية ١
  .١٠/ املمتحنة من اآلية ٢
  .٢٢١/ البقرة من اآلية ٣



  .٥/ املائدة من اآلية ٤
  .١٥٦/ األنعام من اآلية ٥

فيجوز له نكاح األمة املسلمة، " و مبعضة، إال إن عدم الطول، وخاف العنتوال حيل حلر كامل احلرية نكاح أمة ول"
 ١} ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي الَْعَنَت مِْنكُْم{: إىل قوله} ...َوَمْن لَْم َيْستَِطْع ِمْنكُْم طَْوالً أَنْ َيْنِكَح الُْمْحَصنَاِت{: لقوله تعاىل

  .ال يشترط، وتبعه يف املنتهى: دم يف التنقيح أنهاختاره مجع كثري، وق. واشتراط العجز عن مثن األمة
ولقول عمر " املسلمون على شروطهم"فإن شرطها فهو حر، حلديث " وال يكون ولد األمة حراً إال باشتراط احلرية"

  .مقاطع احلقوق عند الشروط
وم والدته، ويرجع به للزوج بأن ظنها، أو شرطها حرة، فولده حر، العتقاده حريته، ويفديه بقيمته ي" أو الغرور"

  .قضى به عمر وعلي وابن عباس، رضي اهللا عنهم. على من غره
وحكى ابن املنذر . ألن أحكام امللك والنكاح تتناقض" وإن ملك أحد الزوجني اآلخر أو بعضه انفسخ النكاح"

  .على أن نكاح املرأة عبدها باطل: اإلمجاع
ألهنا حمل قابل للنكاح، أضيف إليها عقد من أهله فصح، كما " ةومن مجع يف عقد بني مباحة وحمرمة صح يف املباح"

  .لو انفردت به
  .ألنه إذا حرم النكاح، لكونه طريقاً إىل الوطء فهو نفسه أوىل بالتحرمي" ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بامللك"
  فيحرم نكاحها ال وطؤها مبلك اليمني لقوله" إال األمة الكتابية"

  ـــــــ
  .٢٥/ آليةالنساء من ا ١

وألن نكاح األمة الكتابية إمنا حرم ألجل إرقاق الولد، وبقائه مع كافرة، وهذا  ١} أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم{: تعاىل
  .معدوم يف وطئها مبلك اليمني

  ـــــــ
  .٣/ النساء من اآلية ١

  باب الشروط يف النكاح

  
  :باب الشروط يف النكاح

على هذا جواب أمحد يف : أو اتفقا عليه قبله، وقال: ب العقد، واختار الشيخ تقي الدينما كان يف صل: واملعترب منها
. فإن مل يقع الشرط إال بعد لزوم العقد مل يلزم. وهو الصواب الذي ال شك فيه: قال يف اإلنصاف. مسائل احليل
  .نص عليه

أو ال خيرجها من دارها أو بلدها، أو  كزيادة مهر، أو نقد معني،: صحيح الزم للزوج، فليس له فكه: وهي قسمان"
ألن هلا فيه قصداً " ال يتزوج عليها، أو ال يفرق بينها وبني أبويها أو أوالدها، أو أن ترضع ولدها، أو يطلق ضرهتا

عن عمر، وسعد بن أيب وقاص، ومعاوية، : ويروي صحة الشرط يف النكاح، وكون الزوج ال ميلك فكه. صحيحاً
إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما : " يعرف هلم خمالف يف عصرهم، ويؤيده حديثوعمرو بن العاص، ومل



أن رجالً تزوج امرأة، وشرط "وروى األثرم " املسلمون على شروطهم: "وحديث. متفق عليه" استحللتم به الفروج
مقاطع : فقال عمر. اإذاً يطلقنن: فقال الرجل. هلا شرطها: هلا دارها، مث أراد نقلها، فخاصموه إىل عمر، فقال

  وإن شرط طالق ضرهتا فالصحيح أنه باطل: قال يف الشرح" احلقوق عند الشروط

  .لنهيه، صلى اهللا عليه وسلم، أن تشترط املرأة طالق أختها متفق عليه
ملا تقدم، وألنه شرط الزم يف عقد، فثبت حق الفسخ بفواته، " فمىت مل يف مبا شرط كان هلا الفسخ على التراخي"
  .قاله يف الكايف. شرط الرهن يف البيعك
  ملكها الفسخ" وال يسقط"
  .مع علمها بعدم وفائه هلا مبا شرطت عليه: أي" إال مبا يدل على رضاها من قول، أو متكني مع العلم"
  :"والقسم الفاسد نوعان"
  :ثالثة أقسام: وهو" نوع يبطل النكاح -١"

  .نكاح الشغار: أحدها
وال ختتلف الرواية عن أمحد : قال يف الكايف" بشرط أن يزوجه اآلخر موليته، وال مهر بينهماأن يزوجه موليته : وهو"

  .يف فساده
: أي -وروي عن عمر وزيد بن ثابت أهنما فرقا فيه " أو جيعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهراً لألخرى"

أن يزوج الرجل ابنته : والشغار -عن الشغار  حلديث ابن عمر أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم هنى -بني املتناكحني 
وعن األعرج أن العباس بن عبد اهللا بن عباس أنكح . متفق عليه -على أن يزوجه اآلخر ابنته، وليس بينهما صداق 

عبد الرمحن بن احلكم ابنته، وأنكحه عبد الرمحن ابنته، وكانا جعال صداقاً فكتب معاوية إىل مروان يأمره أن يفرق 
  هذا الشغار الذي هنى عنه رسول اهللا، صلى اهللا عليه: ، وقال يف كتابهبينهما

  .وسلم رواه أمحد وأبو داود، وألنه شرط عقد يف عقد فلم يصح، كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه
  :نكاح احمللل، وقد ذكره بقوله -٢
لعن : "قاله يف الشرح، حلديث. ل العلموهو باطل حرام يف قول عامة أه" إذا أحلها طلقها: أو يتزوج بشرط أنه"

رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من " اهللا احمللل واحمللل له
  .عمر بن اخلطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس: أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، منهم

  .الزوج التحليلينوي : أي" أو ينويه"
تزوجتها أحلها : وروى نافع عن ابن عمر أن رجالً قال له. لعموم ما سبق. نص عليه. فالنكاح باطل أيضاً" بقلبه"

وإن كنا نعده : لزوجها مل يأمرين، ومل يعلم؟ قال ال إال نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، قال
ال يزاال زانيني، و إن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد : وقال. وسلم، سفاحاً على عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه

من : إن عمي طلق امرأته ثالثاً، أحيلها له رجل؟ قال: وجاء رجل إىل ابن عباس فقال. أن حيلها وهذا قول عثمان
  .خيادع اهللا خيدعه

، وينو حال العقد أنه نكاح رغبة، فإن حصل ذلك ومل يذكر فيه فال يصح إن مل يرجع عنه" أو يتفقا عليه قبل العقد"
ما روى أبو حفص بإسناده عن حممد : صح، خللوه عن نية التحليل وشرطه، وعليه حيمل حديث ذي الرقعتني، وهو

  فسأل. قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار من بني يديه رقعة، ومن خلفه رقعة: بن سريين، قال



هل : فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بني رجل من قريش وبني امرأته، فطلقها ثالثاً، فقال. عمر فلم يعطه شيئاً
فتزوجها فدخل هبا، . نعم: فأخربوه بذلك، قال. نعم إن شيء ت: لك أن تعطي ذا الرقعتني شيئاً وحيلك يل؟ قالت

فأتى عمر، . غلب على امرأته! فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، فجاء القرشي حيوم حول الدار، ويقول يا ويله 
فلما جاءه الرسول، . أرسلوا إليه: ذو الرقعتني، قال: من غلبك؟ قال: قال. يا أمري املؤمنني غلبت على امرأيت: فقال

طلق : إن أمري املؤمنني يقول لك: ليس مبوضعي بأس، قالت: كيف موضعك من قومك؟ قال: قالت له املرأة
احلمد هللا الذي رزق ذا : فألبسته حلة، فلما رآه عمر، قال. قها، فإنه ال يكرهكال واهللا ال أطل: امرأتك، فقل

لو طلقتها ألوجعت رأسك بالسوط : قال عمر. ال واهللا ال أطلقها: تطلق امرأتك؟ قال: فدخل عليه، فقال. الرقعتني
  .تهمن ال فرقة بيده ال أثر لني: وهلذا قالوا. من أهل املدينة: ورواه سعيد بنحوه، وقال

  :نكاح املتعة وقد ذكره بقوله -٣
  "أو يتزوجها إىل مدة، أو يشترط طالقها يف العقد بوقت كذا"

على حترميه مالك، وأهل املدينة، وأبو حنيفة يف أهل الكوفة، واألوزاعي يف : قال ابن عبد الرب. نص عليه. وهو باطل
: ذكره يف الشرح، حلديث الربيع بن سربة قال .أهل الشام، والليث يف أهل مصر، والشافعي وسائر أصحاب اآلثار

أن رسول اهللا، : ويف لفظ. هنى عنه يف حجة الوداع: أشهد على أيب أنه حدث أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم"
  وملسلم. رواه أبو داود" حرم متعة النساء: صلى اهللا عليه وسلم

عام الفتح حني دخلنا مكة، مث مل خنرج حىت هنانا عنها  أمرنا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، باملتعة: عن سربة
لقد سارت بفتياك الركبان، : وحكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله جبواز املتعة قال سعيد بن جبري البن عباس

  :قالوا: وما ذاك؟ قال: قال ابن عباس! وقال فيها الشعراء 
  ى ابن عباسيا صاح، هل لك يف فتو... قد قلت للشيخ ملا طال حمبسه 

  تكون مثواك حىت مصدر الناس... هل لك يف رخصة األطراف آنسة 
  .سبحان اهللا ما هبذا أفتيت، وما هي إال كامليتة، والدم، وحلم اخلنزير، وال حتل إال للمضطر: فقال

حرمه، مث  ال أعلم شيئاً أحله اهللا، مث: قال الشافعي. وأما إذن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فيها فقد ثبت نسخه
  .أحله، مث حرمه إال املتعة

  .ينوي الزوج طالقها بوقت كذا: أي" أو ينويه بقلبه"
وإن تزوجها بغري شرط، إال أن نيته : وقال يف الشرح. ألنه شبيه باملتعة" أو يتزوج الغريب بنية طالقها إذا خرج"

  .هو نكاح متعة: إال األوزاعي، فقالطالقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح يف قول عامة أهل العلم 
إن وضعت زوجيت ابنة، فقد : إن رضيت أمها، أو: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو: أو يعلق نكاحها، كـ"

  .فيبطل النكاح، ألنه عقد معاوضة فال يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع" زوجتكها
يقسم هلا أكثر من ضرهتا، أو أقل، أو إن فارقها رجع  ال يبطله كأن يشترط أن ال مهر هلا، وال نفقة، أو أن -٢"

  عليها مبا أنفق فيصح النكاح

ملنافاته مقتضى العقد، وتضمنه إسقاط حقوق جتب بالعقد قبل انعقاده، كإسقاط الشفيع شفعته قبل " دون الشرط
، وال يضر اجلهل به فلم البيع، والعقد صحيح، ألن هذه الشروط تعود إىل معىن زائد يف العقد ال يشترط ذكره فيه

ما : ونقل عن أمحد. وكذا إن شرط أن ال يطأها، أو يعزل عنها، أو ال يقسم هلا إال يف النهار دون الليل. يبطله



ال : وكان احلسن وعطاء. ليس هذا من نكاح أهل اإلسالم: حيتمل إبطال العقد، فروي عنه يف النهاريات، والليليات
  .ذكره يف الشرح. يريان بتزويج النهاريات بأساً

  فصل وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية

:  
  .فله اخليار

  ال يفسخ به النكاح، كشرطها مسيعة أو بصرية" أو شرطها بكراً، أو مجيلة، أو نسيبة، أو شرط نفي عيب"
إن  وال شيء عليه. ألنه شرط صفة مقصودة ففاتت، أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة" فبانت خبالفه فله اخليار"

  .فسخ قبل الدخول، وبعده يرجع باملهر على الغار
  .كأن شرطها كتابية فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، ألنه زيادة خري فيها" ال إن شرطها أدىن فبانت أعلى"
. إن صح النكاح بأن كملت شروطه، وكان بإذن سيده" ومن تزوجت رجالً على أنه حر، فبان عبداً فلها اخليار"

وإن اختارت إمضاءه فألوليائها االعتراض عليها إن . الفسخ مل حيتج إىل حاكم، كمن عتقت حتت عبد فإن اختارت
  .كانت حرة، لعدم الكفاءة

  ككونه نسيباً، أو عفيفاً، أو مجيالً وحنوه،" وإن شرطت فيه صفة"
إذا شرطته حراً فبان عبداً ألنه ليس مبعترب يف صحة النكاح، أشبه شرطها طوله وقصره، إال " فبان أقل فال فسخ هلا"

  .فلها الفسخ
حكاه ابن املنذر، وابن عبد الرب وغريمها إمجاعاً، " ومتلك الفسخ من عتقت كلها حتت رقيق كله بغري حكم احلاكم"

أن بريرة أعتقت، وكان زوجها عبداً "ال إن كان حراً، وهو قول ابن عمر وابن عباس، حلديث عروة عن عائشة 
رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي  -ولو كان حراً مل خيريها  -" صلى اهللا عليه وسلم فخريها رسول اهللا،

 -رواه النسائي ". أنه، صلى اهللا عليه وسلم، خري بريرة، وكان زوجها حراً"فأما خرب األسود عن عائشة . وصححه
األسود، ألهنما ابن أخيها، وابن  ومها أخص هبا من. رواه البخاري" أنه كان عبداً"فقد روى القاسم وعروة عنها 

: قال أمحد. رواه البخاري وغريه" مغيث: كان زوج بريرة عبداً أسود لبين املغرية يقال له: "وقال ابن عباس. أختها
إنه عبد، رواية علماء املدينة وعملهم، وإذا روى أهل املدينة حديثاً، وعملوا به فهو : هذا ابن عباس وعائشة قاال

  .ا يصح أنه حر عن األسود وحدهأصح شيء، وإمن
إن قربك فال : "بطل خيارها، لقوله، صلى اهللا عليه وسلم لربيرة" فإن مكنته من وطئها، أو مباشرهتا، أو قبلتها"

  .ال أعلم هلما خمالفاً من الصحابة: قال ابن عبد الرب. وروي عن ابن عمر وحفصة. رواه أبو داود" خيار لك

أن هلا اخليار "وروى نافع عن ابن عمر . نص عليه، لعموم ما تقدم" الفسخ بطل خيارهاولو جهلت عتقها، أو ملك "
ذكره . ال يبطل، ألن متكينها مع جهلها ال يدل على رضاها به: وقال القاضي وأبو اخلطاب. رواه مالك" ما مل ميسها
  .علم فيه خالفاًال ن. و إن رضيت املقام معه مل يكن هلا فراقه بعد: وقال يف الشرح. يف الكايف

  باب حكم العيوب يف النكاح



  
  :باب حكم العيوب يف النكاح

  .ذكره يف الشرح. روي عن عمر وابن عباس. يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجني يف اجلملة
  :"وأقسامها املثبتة للخيار ثالثة"
ألن فيه نقصاً مينع " يف احلالكونه قد قطع ذكره، أو خصيتاه، أو أشل، فلها الفسخ : قسم خيتص بالرجل، وهو"

وروى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة، وهو خصي، فقال له . الوطء أو يضعفه
  .أعلمها، مث خريها: قال. ال: أعلمتها؟ قال: عمر

روي " ترافعه إىل احلاكموإن كان عنيناً بإقراره، أو ببينة، طلبت ميينه فنكل، ومل يدع وطئاً أجل سنة هاللية منذ "
على هذا : وقال ابن عبد الرب. عمر وعثمان وابن مسعود واملغرية بن شعبة وعليه فتوى فقهاء األمصار: ذلك عن

قال ابن عبد . وأما قصة عبد الرمحن بن الزبري، فلم تثبت عنته، وال طلبت املرأة ضرب املدة. مجيع القائلني بتأجيله
  .عد طالقه، فال معىن لضرب املدةوقد صح أن ذلك كان ب: الرب

  .السنة" فإن مضت"

. ألنه قول من مسينا من الصحابة، وألنه إذا مضت الفصول األربعة، ومل يزل، علم أنه خلقة" ومل يطأها فلها الفسخ"
  .وال حيتسب عليه منها ما اعتزلته فقط

أو قروح سيالة، أو كوهنا فتقاء، . كون فرجها مسدوداً ال يسلكه ذكر، أو به خبر: وقسم خيتص باألنثى، وهو"
فيثبت اخليار للزوج، ألن ذلك مينع الوطء، أو مينع لذته، وملا فيه  ١" باخنراق ما بني سبيليها، أو كوهنا مستحاضة

  .من النفرة أو النقص، أو خوف تعدي أذاه أو جناسته
لباسور، والناصور، واستطالق البول أو اجلنون، ولو أحياناً، واجلذام، الربص، وخبر الفم، وا: وقسم مشترك، وهو"

ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، تزوج امرأة من بين غفار، فرأى بكشحها  ٢" الغائط، فيفسخ بكل عيب تقدم
فثبت الرد بالربص : قال يف الكايف. رواه أمحد وسعيد يف سننه" البسي ثيابك، واحلقي بأهلك: "بياضاً، فقال هلا

أميا امرأة غر : "وقال عمر، رضي اهللا عنه. انتهى. ائر العيوب، ألهنا يف معناه يف منع االستمتاعباخلرب، وقسنا عليه س
رواه مالك " هبا رجل، هبا جنون أو جذام أو برص، فلها مهرها مبا أصاب منها، وصداق الرجل على من غره

  .والدارقطين
ذلك ال مينع االستمتاع، وال خيشى ألن " كعور، وعرج، وقطع يد ورجل، وعمى، وخرس، وطرش: ال بغريه"

  .تعديه
  ـــــــ

  .الرائحة املنتنة: البخر ١
كل قرحة : علة حتدث يف البدن من املقعدة وغريها مبادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها، وتقول األطباء: الناصور ٢

  .تزمن يف البدن فهي ناصور

  فصل وال يثبت اخليار يف عيب زال بعد العقد



:  
  لزوال سببه،

  .لدخوله على بصرية، أشبه من اشترى ما يعلم عيبه" وال لعامل به وقت العقد"
وحنوه، ألن العلم بعدم قدرته على الوطء ال يكون إال " رضيت: والفسخ على التراخي ال يسقط يف العنة إال بقوهلا"

  .بالتمكني، فلم يكن التمكني دليالً على الرضى، فلم يبق إال القول
  .ذكره يف الشرح. فإن اعترفت بطل كونه عنيناً عند أكثر أهل العلم" وطئه يف قبلهاباعترافها ب: أو"
كمشتري املعيب، يسقط خياره " ويسقط يف غري العنة بالقول، أو مبا يدل على الرضى من وطء أو متكني مع العلم"

  .بالقول، ومبا يدل على رضاه بالعيب
ألنه فسخ جمتهد فيه خبالف خيار املعتقة حتت عبد، فإنه متفق  "وال يصح الفسخ هنا، ويف خيار الشرط بال حاكم"

  .عليه
ألن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها، فأسقطت مهرها كردهتا، وإن كان " فإن فسخ قبل الدخول فال مهر"

  .منه، فإمنا فسخ لعيب دلسته، فكأنه منها

  .مسمى صحيح، فوجب املسمى كما لو ارتدت ألنه نكاح صحيح فيه" وبعد الدخول أو اخللوة يستقر املسمى"
ال يرجع على أحد ألن ذلك يروى عن : له من زوجة وويل ووكيل، ملا تقدم عن عمر وعنه" ويرجع به على املغر"

  .كنت أذهب إىل قول علي فهبته، فملت إىل قول عمر: قال أمحد. قاله يف الكايف. علي
  .ألن سببه الفسخ، ومل يوجد"  رجوعوإن حصلت الفرقة من غري فسخ مبوت أو طالق فال"
  .ألن فيه ضرراً هبم، وهو ال ينظر هلم إال مبا فيه احلظ واملصلحة" وليس لويل صغري أو جمنون أو رقيق تزوجيه مبعيب"
  .العيب، ألنه عقد هلم عقداً ال جيوز عقده، كما لو باع عقاراً ملن يف حجره لغري مصلحة" فلو فعل مل يصح إن علم"
  يعلم الويل أنه معيب" وإال"
  .العيب، كما لو اشترى له معيباً" صح ولزمه الفسخ إذا علم"

  باب نكاح الكفار

  
  :باب نكاح الكفار

من وقوع الطالق، والظهار، واإلباحة للزوج األول، واإلحصان، وغري : تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح
فأضاف النساء إليهم، وحقيقة اإلضافة تقتضي  ٢} اْمرَأََت ِفْرَعْونَ{ ١} طَبَِوامَْرأَُتُه َحمَّالَةَ الَْح{: ذلك، لقوله تعاىل
وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها، وألنه " ولدت من نكاح ال سفاح"وقال صلى اهللا عليه وسلم . زوجية صحيحة

  .يفيتهاأسلم خلق كثري يف عصر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فأقرهم على أنكحتهم، ومل يكشف عن ك
ألنه، صلى اهللا عليه وسلم أخذ اجلزية من " يقرون على أنكحة حمرمة ما داموا معتقدين حلها، ومل يرتفعوا إلينا"

وعنه يف جموسي تزوج كتابية، أو . جموس هجر ومل يتعرض هلم يف أنكحتهم مع علمه أهنم يستبيحون نكاح حمارمهم
فرقوا بني كل : هنم ال يقرون على نكاح احملارم، فإن عمر كتب أنفيخرج منه أ. حيال بينه وبينها: اشترى نصرانية

  .ذي رحم من اجملوس



  بإجياب وقبول، وويل" فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا"
  ـــــــ

  .٤/ املسد من اآلية ١
  .١١/ التحرمي من اآلية ٢

  .١} كُمْ َبْينَُهْم بِالِْقسِْطوَإِنْ َحكَْمَت فَاْح{: وشاهدي عدل منا، كأنكحة املسلمني، لقوله تعاىل
قال ابن . ومل تتعرض لكيفية عقده، ملا تقدم" وإن أسلم الزوجان معاً، أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما"

أمجع العلماء على أن الزوجني إذا أسلما معاً يف حال واحدة أن هلما املقام على نكاحهما ما مل يكن بينهما : عبد الرب
أن رجالً جاء مسلماً على عهد النيب، صلى اهللا عليه وسلم، مث جاءت امرأته "وعن ابن عباس . اعنسب أو رض

  .رواه أبو داود" إهنا كانت مسلمة معي فردها عليه: يا رسول اهللا: مسلمة بعده، فقال
نذر إمجاعاً، ألنه حكاه ابن امل. كتايب أو غريه قبل الدخول انفسخ النكاح" وإن أسلمت الكتابية حتت زوجها الكافر"

  .ال جيوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة
فَال تَْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ {: لقوله تعاىل" أو أسلم أحد الزوجني غري الكتابيني، وكان قبل الدخول انفسخ النكاح"

  .٢} لْكََوافِرَِوال ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ ا{: وقال ٢} ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم َيِحلُّونَ لَهُنَّ
  .دوهنا: أي" وهلا نصف املهر إن أسلم فقط"
  .باإلسالم جمليء الفرقة من قبله كما لو طلقها" أو سبقها"
كان بني إسالم : حلديث مالك يف املوطأ عن ابن شهاب، قال" وإن كان بعد الدخول وقف األمر إىل انقضاء العدة"

  حنو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوانصفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن املغرية 
  ـــــــ

  .٤٢/ املائدة من اآلية ١
  .١٠/ املمتحنة من اآلية ٢

حىت شهد حنيناً والطائف وهو كافر، مث أسلم، فلم يفرق النيب صلى اهللا عليه وسلم، بينهما واستقرت عنده امرأته 
وهذا خبالف ما قبل الدخول، فإنه ال عدة . سنادهشهرة هذا احلديث أقوى من إ: بذلك النكاح قال ابن عبد الرب

كان الناس على عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يسلم الرجل قبل املرأة واملرأة قبل : وقال ابن شربمة. هلا
مل : قال ابن عبد الرب. الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة املرأة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فال نكاح بينهما

زعم أهنا ترد إىل زوجها، وإن طالت املدة، ألنه، صلى اهللا عليه : خيتلفوا فيه إال شيء روى فيه عن النخعي شذ فيه
أليس يروى أنه ردها بنكاح : واحتج به أمحد، قيل له. وسلم رد زينب على أيب العاص بالنكاح األول رواه أبو داود

ويف حديث عمرو بن شعيب أنه . مها وبني ردها إليه مثان سننيإن بني إسال: قيل. ليس لذلك أصل: مستأنف؟ قال
  .حديث ابن عباس أجود إسناداً، والعمل على حديث عمرو بن شعيب: ردها بنكاح جديد قال يزيد بن هارون

  ملا سبق،" فإن أسلم املتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما"
  .، وال حتتاج لعدة ثانيةمنهما، الختالف الدين" وإال تبينا فسخه منذ أسلم األول"
  .الستقراره بالدخول" وجيب املهر بكل حال"



  فصل وإن أسلم الكافر وحتته أكثر من أربع فأسلمن

:  
  .يف عدهتن

  .مل يكن له إمساكهن، بغري خالف" أو ال، وكن كتابيات"
كم لقوله، وال خيتار عنه فيختار منهن، ألن غري املكلف ال ح" واختار منهن أربعاً إن كان مكلفاً، وإال فحىت يكلف"

وسواء تزوجهن يف عقد أو عقود، وسواء اختار األوائل أو . وليه، ألنه حق يتعلق بالشهوة، فال يقوم غريه فيه مقامه
  .نص عليه، لعموم ما تقدم يف باب احملرمات. األواخر

  .كسائر احلقوقليختار، ألنه حق عليه، فأجرب على اخلروج منه " فإن مل خيتر أجرب حببس، مث تعزير"
لوجوب نفقة زوجاته عليه، وقبل االختيار مل تتعني زوجاته من غريهن بتفريطه، وليست " وعليه نفقتهن إىل أن خيتار"

  .إحداهن أوىل بالنفقة من األخرى
  .أبقيت هؤالء، وباعدت هؤالء: وحنوه، كـ" أمسكت هؤالء، وتركت هؤالء: ويكفي يف االختيار"
  :األربع" ء، فإن وطئ الكل تعنيوحيصل االختيار بالوط"
  .لإلمساك، وما بعدهن للترك" األول"

  .ألن الوطء والطالق ال يكونان إال يف زوجة" فمن طلقها فهي خمتارة: وحيصل بالطالق"
  منهن إىل أربع" وإن أسلم احلر وحتته إماء فأسلمن يف العدة اختار ما يعفه"
  عادم الطول خائف العنت بأن كان: -اإلماء : أي -" إن جاز له نكاحهن"
  .تنزيالً له منزلة ابتداء العقد" وقت اجتماع إسالمه بإسالمهن"
  نكاح اإلماء" وإن مل جيز له"
  .ألهنم لو كانوا مجيعاً مسلمني مل جيز ابتداء نكاح واحدة منهن، فكذا استدامته" فسد نكاحهن"
َوال {: يف قول عامة أهل العلم، لقوله تعاىل" حوإن ارتد أحد الزوجني، أو مها معاً قبل الدخول انفسخ النكا"

  .والختالف دينهما ١} ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهمْ َيِحلُّونَ لَُهنَّ...{ ١} ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرِ
  .بالردة، أو ارتد الزوج وحده دوهنا، جمليء الفرقة من جهته، أشبه الطالق" وهلا نصف املهر إن سبقها"
ألن الردة اختالف دين بعد اإلصابة، فال يوجب فسخه يف احلال، " الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة وبعد"

  .كإسالم كافرة حتت كافر
  ـــــــ

  .١٠/ املمتحنة من اآلية ١

  كتاب الصداق

  
  

  :كتاب الصداق
وا بِأَْموَاِلكُْم ُمْحِصنَِني غَْيرَ أَنْ َتْبَتُغ...{: أما الكتاب فقوله تعاىل. الكتاب، والسنة، واإلمجاع: األصل فيه



يعين عن طيب نفس بالفريضة اليت : قال أبو عبيد ٢} ...َوآتُوا النَِّساءَ َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً{: وقوله ١} ...ُمَساِفِحَني
  .حنلة من اهللا للنساء: وقيل. فرض اهللا
وأمجعوا على . وزن نواة من ذهب: قال" ها؟ما أصدقت: "فقوله، صلى اهللا عليه وسلم، لعبد الرمحن: وأما السنة
  .مشروعيته

يزوج ويتزوج كذلك، وألن تسميته أقطع للنزاع، وليست . ألنه، صلى اهللا عليه وسلم" تسن تسميته يف العقد"
وروي أنه، صلى . ٣} ...فَرِيَضةً لَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَْو تَفْرِضُوا لَُهنَّ{: شرطاً، لقوله
  .زوج رجالً امرأة ومل يسم هلا مهراً: اهللا عليه وسلم

أن امرأة من فزارة تزوجت على : وعن عامر بن ربيعة" التمس ولو خامتاً من حديد: "حلديث" ويصح بأقل متمول"
  نعلني، فقال رسول
  ـــــــ

  .٢٤/ النساء من اآلية ١
  .٤/ النساء من اآلية ٢
  .٢٣٦/ البقرة من اآلية ٣

فأجازه رواه أمحد وابن ماجه . نعم: قالت" أرضيت من مالك، ونفسك بنعلني؟: "اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
ال تغالوا يف : ويسن ختفيفه، لقول عمر. ذكره يف الشرح. وأمجعوا على أن ال توقيت يف أكثره. والترمذي وصححه
رواه " أعظم النساء بركةً أيسرهن مؤنة: "وعن عائشة مرفوعاً. النسائياحلديث، رواه أبو داود و.. صدقات النساء

  .أبو حفص، ورواه أمحد بنحوه
  فهو تفويض البضع،" فإن مل يسم"
  كخمر وحر،" أو مسى فاسداً"
ألن املرأة ال تسلم إال ببدل، ومل يسلم البدل، وتعذر رد العوض، لصحة النكاح " صح العقد، ووجب مهر املثل"

  .هفوجب بدل
أَنْ َتْبَتُغوا {: ألن الفروج ال تستباح إال باألموال، لقوله تعاىل" وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن مل يصح"

وألن . املال: والطول ٢} َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع مِْنكُْم طَْوالً أَنْ يَْنِكحَ الُْمْحصََناِت الُْمْؤِمنَاِت{: وقوله ١} ...بِأَْموَاِلكُْم
وروي أن النيب، صلى اهللا عليه . ن ال يقع إال قربة لفاعله، فلم يصح أن يقع صداقاً، كالصوم والصالةتعليم القرآ

وأما . رواه النجاد وسعيد يف سننه" . ال تكون ألحد بعدك مهراً: "وسلم زوج رجالً على سورة من القرآن، مث قال
زوجتكها، : معناه: فقيل -متفق عليه " القرآن زوجتكها مبا معك من"وقوله، عليه السالم، فيه  -حديث املوهوبة 

  ألنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على
  ـــــــ

  .٢٤/ النساء من اآلية ١
  .٢٥/ النساء من اآلية ٢

  .إسالمه، وليس فيه ذكر التعليم، وحيتمل أن يكون خاصاً بذلك الرجل، حلديث النجاد
ألن ذلك منفعة معلومة، كرعاية غنمها مدة " ، أو صنعة صحوتعليم معني من فقه، أو حديث، أو شعر مباح"



قَالَ إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْنِكَحكَ إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْينِ َعلَى أَنْ {: معلومة، وخياطة ثوب معلوم، لقوله تعاىل عن شعيب ملوسى
  .جارة، فجازت صداقاً كمنفعة العبدوألن منفعة احلر جيوز العوض عنها يف اإل ١} ...َتأْجَُرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ

  من عبيدي،: بأن مل يعينه، ومل يصفه، ومل يقل" فلو أصدقها داراً، أو دابة، أو ثوباً مطلقاً: ويشترط علم الصداق"
  مطلقاً، أو يف هذا العام،" أو رد عبدها أين كان، أو خدمتها مدة فيما شاءت، أو ما يثمر شجره"
وهذا اختيار أيب بكر، جلهالة هذه األشياء قدراً وصفة، . التسمية: اإلصداق أي" صحأو محل أمته أو دابته مل ي"

  .وهلا مهر املثل، ملا تقدم. والغرر فيها كثري، ومثل ذلك ال حيتمل، ألنه يؤدي إىل النزاع إذ ال أصل يرجع إليه
من قمصانه صح، وهلا أحدهم وال يضر جهل يسري، فلو أصدقها عبداً من عبيده، أو دابة من دوابه، أو قميصاً "

نص عليه، ألن اجلهالة فيه يسرية، وميكن التعيني فيه بقرعة، وألنه لو تزوجها على مهر مثلها صح على كثرة " بقرعة
  .اجلهل، فهذا أوىل

  .ألنه يصح اإلعتياض عنه" وإن أصدقها عتق قنه صح"
  ـــــــ

  .٢٧/ القصص من اآلية ١

وألن . رواه أمحد" . ال حيل للرجل أن ينكح امرأة بطالق أخرى: "مرفوعاً حلديث ابن عمرو" ال طالق زوجته"
  .خروج البضع من الزوج ليس بتمول، وهلا مهر مثلها، لفساد التسمية

نص عليه، وهو قول عامة . وصح النكاح" وإن أصدقها مخراً، أو خنزيراً، أو ماالً مغصوباً يعلمانه مل يصح املسمى"
  .وض ال يزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد، وهلا مهر املثل، ملا تقدمالفقهاء، ألن فساد الع

  النكاح،" وإن مل يعلماه صح"
لرضاها به وتسليمه ممتنع، فوجب االنتقال إىل قيمته يوم العقد، وال تستحق مهر املثل، لعدم " وهلا قيمته يوم العقد"

  .رضاها به
  وإن أصدقها

  العقد،" اً صحعصرياً فبان مخر"
  .ألنه مثلي، فاملثل أقرب إليه من القيمة، وهلذا يضمن به يف اإلتالف" وهلا مثل العصري"

  فصل ولألب تزويج بنته مطلقا

ً:  
  .بكراً أو ثيباً

وكان ذلك مبحضر من ...". ال تغالوا يف صداق النساء: "نص عليه، لقول عمر" بدون صداق مثلها وإن كرهت"
  .فكان اتفاقاً منهم على أن يزوج بذلك، وإن كان دون صداق املثلالصحابة، ومل ينكر 

وزوج سعيد بن املسيب ابنته بدرمهني، وهو من أشراف قريش نسباً وعلماً وديناً، ومن املعلوم أهنما ليسا مهر مثلها، 
سن عشرهتا وألن املقصود من النكاح السكن، واالزدواج، ووضع املرأة يف منصب عند من يكفيها، ويصوهنا، وحي

  .دون العوض، والظاهر من األب مع شفقته أنه ال ينقصها من صداقها إال لتحصيل املعاين املقصودة بالنكاح
  .ال الزوج، وال األب، لصحة التسمية" وال يلزم أحداً تتمته"



  .وال اعتراض، ألن احلق هلا وقد أسقطته" وإن فعل ذلك غري األب بإذهنا مع رشدها صح"
  .مهر املثل، لفساد التسمية، ألهنا غري مأذون فيها فوجب على الزوج مهر املثل: أي" يلزم الزوج تتمتهوبدون إذهنا "
  .النقص، ولو كان أكثر من مهر املثل" فإن قدرت لوليها مبلغاً فزوجها بدونه ضمن"
ه صار ضامناً بذلك، املهر عنه، ألن" عندي لزمه: فقال! ابنك فقري من أين يؤخذ الصداق؟: وإن زوج ابنه فقيل له"

  .وكذا لو ضمنه غري األب
ألهنا املتصرفة يف ماهلا، فاعترب إذهنا يف قبضه كثمن " وليس لألب قبض صداق بنته الرشيدة، ولو بكراً إال بإذهنا"

  .مبيعها
 وإن كانت غري رشيدة سلمه إىل وليها يف. فإن أقبضه الزوج ألبيها مل يربأ، ورجعت عليه، ورجع هو على أبيها"

  وجيوز أليب املرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله. ألنه مال هلا، فأشبه مثن مبيعها" ماهلا

فجعل الصداق اإلجارة على  ١} َعلَى أَنْ َتأُْجرَنِي ثََمانَِي ِحَججٍ...{: لنفسه إن صح متلكه من مال ولده، لقوله
ترط لنفسه عشرة آالف، فجعلها يف احلج وروي عن مسروق أنه ملا زوج ابنته اش. رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه

  .وروي حنوه عن احلسني. جهز امرأتك: واملساكني، مث قال للزوج
  .قال يف الشرح، بغري خالف نعلمه" وإن تزوج العبد بإذن سيده صح"
 نص عليه، ألن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن" وعلى سيده املهر والنفقة والكسوة واملسكن"

  .ما اشتراه بإذنه
" . أميا عبد تزوج بغري إذن سيده فهو عاهر: "نص عليه، حلديث جابر مرفوعاً. النكاح" وإن تزوج بال إذنه مل يصح"

وأمجعوا على أنه ليس له النكاح بغري : قال يف الشرح. دليل بطالن النكاح: والعهر. رواه أمحد والترمذي وحسنه
موقوف على : وعنه. عثمان، وابن عمر، والشافعي: وهو قول. أظهرمها البطالن :إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان

  .انتهى. إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي
  يف نكاح مل يأذن فيه سيده" فلو وطئ"
  .ألن قيمة البضع الذي أتلفه بغري حق أشبه أرش اجلناية" وجب يف رقبته مهر املثل"

  ـــــــ
  .٢٧/ القصص من اآلية ١

  ومتلك الزوجة بالعقد مجيع املسمى فصل

:  
وألن النكاح عقد ميلك فيه املعوض بالعقد، فملك به العوض " إن أعطيتها إزارك جلست وال إزار لك: "حلديث

  .كامالً، وسقوط نصفه بالطالق قبل الدخول ال مينع وجوب مجيعه بالعقد
  " .اخلراج بالضمان: "ملكها، وحلديثمتميزاً من حني العقد، ألنه مناء " وهلا مناؤه إن كان معيناً"
  .ببيع وحنوه، ألنه ملكها، إال حنو مكيل قبل قبضه" وهلا التصرف فيه"
  .لتمام ملكها عليه، إال حنو مكيل" وضمانه ونقصه عليها"
  .فإن منعها ضمن، ألنه كالغاصب باملنع" إن مل مينعها قبضه"



  .ومل يزد ومل ينقص، ملا يأيت" بنصفه إن كان باقياً وإن أقبضها الصداق، مث طلق قبل الدخول، رجع عليها"
  كحمل ووالدة" وإن كان قد زاد زيادة منفصلة"
  .ألهنا مناء ملكها، ويرجع يف نصف األصل، لعدم ما مينعه" فالزيادة هلا"
غرماء كسائر ويشارك مبا يرجع به ال" وإن كان تالفاً رجع يف املثلي بنصف مثله، ويف املتقوم بنصف قيمته يوم العقد"

  .الديون

روي عن علي وابن عباس وجبري بن مطعم، حلديث عمرو بن . ال ويل الصغرية" والذي بيده عقدة النكاح الزوج"
وألن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد . رواه الدارقطين" . ويل العقد الزوج: "شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً

 ١} َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْرُب ِللتَّقَْوى{: س إىل الويل منه شيء، ولقوله تعاىلهو الزوج، لتمكنه من قطعه وإمساكه، ولي
. وأما عفو الويل عن مال املرأة فليس هو أقرب للتقوى. عفو الزوج من حقه: هو: والعفو الذي هو أقرب للتقوى

واملذهب األول، : يفقال يف الكا. أنه األب، فله أن يعفو عن نصف صداق الصغرية إذا طلقت قبل الدخول: وعنه
  .ما أرى القول األول إال قدمياً: قال أبو حفص

  .نصف" فأي الزوجني عفا لصاحبه عما وجب له من: فإذا طلق قبل الدخول"
  بأن كان مكلفاً رشيداً" املهر، وهو جائز التصرف"
فَإِنْ ِطْبَن لَكُمْ {: وقوله تعاىل. ١} ُعقَْدةُ النِّكَاحِ إِلَّا أَنْ َيْعفُونَ أَوْ َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه{: لقوله تعاىل" برئ منه صاحبه"

  .٢} َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً مَرِيئاً
  .وخلع" كطالق: وإن وهبته صداقها قبل الفرقة، مث حصل ما ينصفه"
  كردهتا، ورضاعها" رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه"

  ـــــــ
  .٢٣٧/ اآليةالبقرة من  ١
  .٤/ النساء من اآلية ٢

من ينفسخ به نكاحها، ولعاهنا، وفسخه لعيبها، وفسخها لعيبه أو إعساره، أو عدم وفائه بشرط شرط عليه يف 
  .النكاح قبل الدخول

ألن عود نصف الصداق، أو كله إىل الزوج بالطالق، أو الردة، ومها غري اجلهة املستحق هبا " رجع ببدل مجيعه"
أوالً، فأشبه ما لو أبرأ إنساناً آخر من دين، مث ثبت له عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشتراه من  الصداق

  .زوجته، مث طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله

  فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره

:  
  .وال جيب متعة بدالً عنه: أي" يسقط كله قبل الدخول حىت املتعة"
  ألن الفسخ من قبلها، ألنه إمنا يكون إذا مت لعاهنا،" قة اللعانبفر"
  .كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه: لتلف املعوض قبل تسليمه، فسقط العوض كله" وبفسخه لعيبها"
" كفسخها لعيبه، وإسالمها حتت كافر، وردهتا حتت مسلم، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها: وبفرقة من قبلها"



  .بفعلها، وهي املستحقة للصداق، فسقط به حلصول الفرقة
َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ {: لقوله تعاىل" كطالقه، وخلعه، وإسالمه، وردته: ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج"

ما استقل به الزوج، ألنه يف معناه، وقسنا عليه سائر . اآلية ١} َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضُتْم
  .ذكره يف الكايف
  ـــــــ

  .٢٣٧/ البقرة من اآلية ١

  .فإن اشترته مت البيع بالسيد، وهو قائم مقام الزوج، فلم تنمحض الفرقة من جهتها" ومبلك أحدمها اآلخر"
  .أمه أو أخته، وحنومها زوجة له صغرى رضاعاً حمرماً" أو قبل أجنيب كرضاع"
كوطء أيب الزوج، أو ابنة الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول، ألنه ال فعل للزوجة يف  "وحنوه"

  .ذلك، فيسقط به صداقها، ويرجع الزوج مبا لزمه على املفسد، ألنه قرره عليه
وجب العدة لبلوغ النكاح هنايته، فقام ذلك مقام االستيفاء يف تقرير املهر، وألنه أ" ويقرره كامالً موت أحدمها"

  .فأوجب كمال املهر كالدخول، وحلديث بروع، ويأيت
  .وطء زوج زوجته، ألنه استوىف املقصود فاستقر عليه عوضه: أي" ووطؤه"
. اآلية ١} ...َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ{: نص عليه، لقوله تعاىل" وملسه هلا، ونظره إىل فرجها لشهوة"

من كشف مخار امرأة ونظر إليها : "وعن حممد ابن عبد الرمحن بن ثوبان مرفوعاً. التقاء البشرتني: ملسوحقيقة ا
  .رواه الدارقطين" . وجب الصداق، دخل هبا، أو مل يدخل

  .ألنه نوع استمتاع، أشبه الوطء" وبطالقها يف مرض ترث فيه"
ذاً، ومعاملة له بضد قصده، كالفار بالطالق من اإلرث، ألنه جيب عليها عدة الوفاة إ" وتقبيلها، ولو حبضرة الناس"

  .والقاتل
  ـــــــ

  .٢٣٧/ البقرة من اآلية ١

  كابن عشر فأكثر" وخبلوته هبا عن مميز، إن كان يطأ مثله"
. روي عن اخللفاء الراشدين، وزيد وابن عمر. كبنت تسع فأكثر، مع علمه هبا ومل متنعه، وإن مل يطأها" ويوطأ مثلها"

قضى اخللفاء الراشدون املهديون أن من أغلق باباً، أو أرخى : اإلمام أمحد واألثرم عن زرارة بن أوىف قال روى
وهذه قضايا اشتهرت، ومل . ستراً، فقد وجب املهر، ووجبت العدة ورواه أيضاً عن األحنف عن ابن عمر وعلي

وأما قوله . م الواجب عليها، فاستقر صداقهاوألهنا سلمت نفسها التسلي. خيالفهم أحد يف عصرهم، فكان كاإلمجاع
و أما . فيحتمل أنه كىن باملسبب عن السبب الذي هو اخللوة، بدليل ما سبق ١} ...ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ{: تعاىل
خل، ألن اإلفضاء اخللوة، دخل هبا أو مل يد: اإلفضاء: فعن الفراء أنه قال ٢} َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ{: قوله

  .وقد خال بعضكم إىل بعض: اخلايل، فكأنه قال: مأخوذ من الفضاء، وهو
  ـــــــ

  .٢٣٧/ البقرة من اآلية ١
  .٢١/ النساء من اآلية ٢



  فصل وإذا اختلفا يف قدر الصداق

:  
ي، واليمني على من البينة على املدع: "بيمينه ألنه منكر، حلديث" أو جنسه، أو ما يستقر به، فقول الزوج أو وارثه"

  .وألن األصل براءته مما يدعى عليه" أنكر
  .بل مسيت يل قدر مهر املثل: مل أسم لك مهراً، وقالت: بأن قال" ويف القبض أو تسمية املهر"

  .ألن األصل عدم القبض، وألن الظاهر تسميته" فقوهلا أو وارثها"
مطلقاً، ألنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد، " ئدسر، وعالنية، أخذ بالزا: وإن تزوجها بعقدين على صداقني"

ومل يسقطه العالنية، وإن كان العالنية أكثر فقد بذل هلا الزائد فلزمه، كما لو زادها يف صداقها بعد متام العقد، لقوله 
  ١} ...ِه ِمْن َبْعِد الْفَرِيَضِةفَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ فَرِيَضةً َوال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما تَرَاَضيُْتْم بِ...{: تعاىل

  .نص عليه" وهدية الزوج ليست من املهر"
  .فإن كان اإلعراض منه أو ماتت فال رجوع له. قاله الشيخ تقي الدين" فما قبل العقد إن وعدوه مل يفوا رجع هبا"
احلال على أنه وهب كفسخ لعيب وحنوه قبل الدخول، لداللة " وترد اهلدية يف كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر"

  .بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع، كاهلبة بشرط الثواب
  اهلدية: أي" وتثبت كلها"
  املهر، كوطء، وخلوة: أي" مع مقرر له"
  .كطالق وحنوه، ألنه املفوت على نفسه" أو لنصفه"

  ـــــــ
  .٢٤/ النساء من اآلية ١

  فصل ملن زوجت بال مهر

:  
  :قال الشاعر -اإلمهال، كأن املهر أمهل حيث مل يسم : يضوالتفو. املفوضة: وهي

  ١ال تصلح الناس فوضى ال سراة هلم
  .مهملني مهر مثلها، والعقد صحيح يف قول عامة أهل العلم: أي

. ٢} ...ضُوا لَُهنَّ فَرِيَضةًلَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَْو تَفْرِ{: قاله يف الشرح، لقوله تعاىل
فقال ابن . أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل، ومل يفرض هلا صداقاً، ومل يدخل هبا حىت مات: وعن ابن مسعود

: فقام معقل بن سنان األشجعي، فقال. هلا صداق نسائها، ال وكس وال شطط، وعليها العدة، وهلا املرياث: مسعود
رواه أبو داود . مثل ما قضيت -امرأة منا  -سلم، يف بروع بنت واشق قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و

" أترضى أن أزوجك فالنة؟: "وعن عقبة بن عامر أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل. والترمذي، وصححه
مل فزوج أحدمها صاحبه، فدخل هبا الرجل، و. نعم: قالت" أترضني أن أزوجك فالناً؟: "وقال للمرأة. نعم: قال

  إن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: فلما حضرته الوفاة، قال. يفرض هلا صداقاً، ومل يعطها شيئاً
  ـــــــ



  .وال سراة إذا جهاهلم سادوا: وتتمة البيت ١
  .٢٣٦/ البقرة من اآلية ٢

خبيرب فأخذت ومل أعطها شيئاً فأشهدكم أين قد أعطيتها من صداقها سهمي . زوجين فالنة، ومل أفرض هلا صداقاً
  رواه أبو داود. سهماً، فباعته مبائة ألف

  .كخمر، أو خنزير" أو مبهر فاسد"
وال نعلم فيه : قال يف الشرح. قبل الدخول وبعده، ألن النكاح ال خيلو من مهر" فرض مهر مثلها عند احلاكم"

  .ى الزوجة، وامليل حراموألن الزيادة على مهر املثل ميل على الزوج، والنقص عنه ميل عل. انتهى. خمالفاً
  .ألن احلق ال يعدومها" فإن تراضيا فيما بينهما، ولوعلى قليل صح، ولزم"
وهو قول ابن عمر، وابن . نص عليه" فإن حصلت هلا فرقة منصفة للصداق يف فرضه، أو تراضيهما وجبت هلا املتعة"

. ١} ...َساَء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَوْ َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَرِيَضةً َوَمتُِّعوُهنَّلَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النِّ{: عباس، لقوله تعاىل
واألمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب من اإلحسان، فال تعارض وال متعة لغريها يف ظاهر املذهب، ألنه ملا خص 

َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن {: وقال تعاىل. روض هلاباآلية من مل يفرض هلا، ومل ميسها دل على أهنا ال جتب ملدخول هبا وال مف
  فخص األوىل باملتعة، والثانية بنصف املفروض، مع. ٢} قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرضُْتْم

  ـــــــ
  .٢٣٦/ البقرة من اآلية ١
  .٢٣٧/ البقرة من اآلية ٢

روي عن علي . لكل مطلقة متاع: وروى عنه حنبل. ء قسمني، فدل على اختصاص كل قسم حبكمهتقسيمه النسا
فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاحاً {: وقال تعاىل ١} َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروفِ َحقّاً َعلَى الُْمتَّقَِني{: وغريه لقوله تعاىل

ل عندي على هذه الرواية، لو ال تواتر الروايات عنه خبالفها، فتعني محل هذه الرواية العم: قال أبو بكر. ٢} َجِميالً
فأما املتوىف عنها فال متعة : ذكر معناه يف الكايف و الشرح، قال يف الكايف. على االستحباب، مجعاً بني داللة اآليات

  ، واملتعة معتربة حبال الزوجهلا، بغري خالف، ألن اآلية مل تتناوهلا، وال هي يف معىن املنصوص عليه
  .نص عليه، لآلية" على املوسر قدره، وعلى املقتر قدره"
  .إذا كان الزوج موسراً" فأعالها خادم"
خادم، مث : أعلى املتعة: ما بني ذلك، لقول ابن عباس: وأوسطها" كسوة جتزئها يف صالهتا إذا كان معسراً: وأدناها"

  .قاله يف الكايف. وهذا تفسري من الصحايب، فيجب الرجوع إليه. دون ذلك النفقة، مث دون ذلك الكسوة
  ـــــــ

  .٢٤١/ البقرة من اآلية ١
  .٤٩/ األحزاب من اآلية ٢

  فصل وال مهر يف النكاح الفاسد إال باخللوة أو الوطء

:  
  .ذا مل يتسلمألن العقد الفاسد وجوده كعدمه ومل يستوف املعقود عليه، أشبه البيع الفاسد واإلجارة الفاسدة إ



  .اخللوة، أو الوطء: أي" فإن حصل أحدمها"
قال " وهلا الذي أعطاها مبا أصاب منها: "... نص عليه، ألن يف بعض ألفاظ حديث عائشة" استقر املسمى إن كان"

بقياسه والتفاقهما على أن املهر واستقراره باخللوة . حدثناه أبو بكر الربقاين، وأبو حممد اخلالل بإسنادمها: القاضي
  .على النكاح الصحيح

  .وال يستقر باخللوة يف قول األكثر: وقال يف الشرح" وإال فمهر املثل"
  باإلمجاع، كنكاح خامسة، أو ذات زوج، أو معتدة،" وال مهر يف النكاح الباطل"
. الوطء: وهو نال منه،: أي" فلها املهر مبا استحل من فرجها: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" إال بالوطء يف القبل"

  .املهر، كسائر املتلفات: وألنه إتالف لبضع بغري رضى مالكه، فأوجب القيمة، وهو
  .فيجب لكل منهما مهر املثل بالوطء لذلك" وكذا املوطوءة بشبهة، واملكرهة على الزىن"

  .ائر املتلفاتعلى الزىن، فال جيب هلا املهر، ألنه إتالف بضع برضى مالكه، فلم جيب له شيء كس" ال املطاوعة"
فيجب لسيدها مهر مثلها على زان هبا، ولو مطاوعة، ألهنا ال متلك بضعها، فال يسقط حق سيدها " ما مل تكن أمة"

  .بطواعيتها
كأن وطئها ظاناً أهنا زوجته خدجية، مث وطئها ظاناً أهنا زوجته زينب، مث وطئها ظاناً أهنا " ويتعدد املهر بتعدد الشبهة"

  .ثالثة مهور سريته، فيجب هلا
  .يتعدد املهر بتعدد" و"
  .فإن احتدت الشبهة أو اإلكراه، وتعدد الوطء فمهر واحد" اإلكراه"
ألنه إتالف جزء مل يرد الشرع بتقدير عوضه، فريجع فيه إىل " وعلى من أزال بكارة أجنبية بال وطء أرش البكارة"

  .أرشه كسائر املتلفات، وهو ما بني مهرها بكراً وثيباً
  .أرشه حكومة: لوقي

َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن {: لقوله تعاىل" وإن أزاهلا الزوج، مث طلق قبل الدخول مل يكن عليه إال نصف املسمى إن كان"
  .وهذه مطلقة قبل املسيس واخللوة، فليس هلا إال نصف املسمى. اآلية ١} ...قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ

  .٢} ...َمتُِّعوُهنَّ َعلَى الْمُوِسعِ قََدُرُهَو{: لقوله تعاىل" وإال فاملتعة"
  .كالنكاح بال ويل" وال يصح تزويج من نكاحها فاسد"

  ـــــــ
  .٢٣٧/ البقرة من اآلية ١
  .٢٣٦/ البقرة من اآلية ٢

بطالق أو فسخ ألنه نكاح يسوغ فيه االجتهاد، فاحتاج إىل إيقاع فرقة، كالصحيح املختلف فيه، " قبل الفرقة"
  .النكاح الباطل خبالف

وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها، حىت . نص عليه، لقيامه قيام املمتنع" فإن أباها الزوج فسخها احلاكم"
وهلا النفقة زمن منع نفسها، لقبضه، ألن . حكاه ابن املنذر إمجاعاً. تقبض مهرها احلال، مسمى هلا كانت، أو مفوضة

  . مهرها املؤجل، ولو حل، ألهنا رضيت بتأخريهال. نص عليه. املنع من قبل الزوج



  باب الوليمة وآداب األكل

  
  :باب الوليمة وآداب األكل

وأمر هبا عبد الرمحن بن  -كما يف حديث أنس  -ألنه صلى اهللا عليه وسلم، فعلها " وليمة العرس سنة مؤكدة"
  .متفق عليهما" أومل ولو بشاة: "فقال له. تزوجت: عوف حني قال له

  .وليست واجبة يف قول األكثر: يف الشرح قال
ال خالف يف وجوب اإلجابة إىل : قال ابن عبد الرب" واإلجابة إليها يف املرة األوىل واجبة، إن كان ال عذر وال منكر"

شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها : "الوليمة ملن دعي إليها، إذا مل يكن فيها هلو، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
أجيبوا هذه الدعوة إذا : "وعن ابن عمر مرفوعاً" . ومن مل جيب، فقد عصى اهللا ورسوله. غنياء، ويترك الفقراءاأل

وإن علم أن يف . متفق عليهما. وكان ابن عمر يأيت الدعوى يف العرس وغري العرس، ويأتيها وهو صائم" . دعيتم هلا
  :الدعوى منكراً

وإن . إجابة أخيه املسلم، وإزالة املنكر: حضر وأنكر، ألنه جيمع بني واجبنيكزمر ومخر وآلة هلو، وأمكنه اإلنكار، 
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فال يقعد على مائدة يدار : "مل ميكنه اإلنكار مل حيضر، حلديث ابن عمر مرفوعاً

  .رواه أمحد" عليها اخلمر
" . رياء ومسعة: معروف، والثالث: حق، والثاين: أول يوم الوليمة: "حلديث" مكروهة: ويف الثالثة. سنة: ويف الثانية"

  .رواه أمحد، وأبو داود، وابن ماجه
  اإلجابة للوليمة،" وإمنا جتب"
  .خبالف، حنو رافضي، ومتجاهر مبعصية" إذا كان الداعي مسلماً حيرم هجره"
  .ته، وصدقتهوهب" فإن كان يف ماله حرام، كرهت إجابته، ومعاملته، وقبول هديته. وكسبه طيب"
  .جزم به يف املغين و الشرح وغريمها" وتقوى الكراهة وتضعف حبسب كثرة احلرام وقلته"
  بأن اتسع الوقت،" وإن دعاه اثنان فأكثر، وجبت عليه إجابة الكل، إن أمكنه اجلمع"
  ميكن اجلمع،" وإال"
  لوجوب إجابته بدعائه، فال يسقط بدعاء من بعده،" األسبق قوالً: أجاب"
  ألنه األكرم عند اهللا،" ألدينفا"
  ملا يف تقدميه من صلته،" فاألقرب رمحاً"

إذا اجتمع الداعيان فأجب أقرهبما باباً، فإن أقرهبما باباً أقرهبما جواراً، فإن : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" فجواراً"
  .رواه أمحد، وأبو داود" . سبق أحدمها فأجب الذي سبق

  .استووا يف ذلك، فيقدم من خرجت له القرعة، ألهنا متيز املستحق عند استواء احلقوقإن استويا، أو " مث يقرع"
رجاء أن " وال يقصد باإلجابة نفس األكل، بل ينوي اإلقتداء بالسنة، وإكرام أخيه املؤمن، ولئال يظن به التكرب"

  .يثاب على نيته
كان يف دعوة، وكان معه مجاعة، فاعتزل : وسلمتطوعاً، ملا روي أنه صلى اهللا عليه " ويستحب أكله ولو صائماً"



كل يوماً، مث صم يوماً مكانه إن . دعاكم أخوكم وتكلف لكم: "رجل من القوم ناحية، فقال صلى اهللا عليه وسلم
  " .شئت

إذا دعي : "وعن أيب هريرة مرفوعاً ١} َوال ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم{: فال، ألنه حيرم قطعه، لقوله تعاىل" إال صوماً واجباً"
ويستحب إعالمهم بصيامه، ألنه . رواه أبو داود" أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليدع، وإن كان مفطراً فليطعم

  .وليعلموا عذره، وتزول التهمة. يروى عن عثمان وابن عمر
  .لتنقلب العادة عبادة" وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة"
من دخل على غري : "حلديث ابن عمر مرفوعاً" ينة، ولو من بيت قريبه أو صديقهوحيرم األكل بال إذن صريح أو قر"

  ويباح األكل من بيت القريب: وقال يف اآلداب. رواه أبو داود" دعوة، دخل سارقاً، وخرج مغرياً
  ـــــــ

  .٣٣/ حممد من اآلية ١

  .العادة والعرف والصديق من مال غري حمرز عنه، إذا علم أو ظن رضي صاحبه بذلك، نظراً إىل
إذا دعي أحدكم إىل طعام، فجاء : "حديث أيب هريرة مرفوعاً" والدعاء إىل الوليمة، وتقدمي الطعام إذن يف األكل"

  .رواه أمحد" إذا دعيت فقد أذن لك: "رواه أمحد وأبو داود، وقال ابن مسعود" . مع الرسول، فذلك إذن لك
أن سلمان دخل عليه رجل، فدعا له مبا كان : روى أمحد يف املسند ملا" ويقدم ما حضر من الطعام من غري تكلف"

أن يتكلف أحدنا لصاحبه،  -لو ال أنا هنينا : أو قال -لو ال أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، هنانا : عنده، فقال
رواه أمحد " ء اقتطعمن شا: "حنر مخس بدنات، وقال: ويباح النثار والتقاطه، ألنه صلى اهللا عليه وسلم. لتكلفنا لك
. يكره، ألنه صلى اهللا عليه وسلم هنى عن النهىب واملثلة: وعنه. وهذا جار جمرى النثار، ألنه نوع إباحة. وأبو داود

ومن أخذ منه شيئاً ملكه، ألنه . وخرب البدنات يدل على إباحته يف اجلملة. وألن فيه دناءة. رواه أمحد والبخاري
قسم النيب، : وإن قسم على احلاضرين كان أوىل بال خالف، لقول أيب هريرة. الضيفاننوع إباحة، أشبه ما يأكله 

وفرق . احلديث، رواه البخاري... صلى اهللا عليه وسلم، يوماً بني أصحابه متراً، فأعطى كل إنسان سبع مترات
  .اإلمام أمحد على الصبيان اجلوز، لكل واحد مخسة مخسة، ملا حذق ابنه حسن

دخل علي رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فرأى كسرة ملقاة، فأخذها : حلديث عائشة" بيل اخلبزوال يشرع تق"
  " .يا عائشة، أكرمي كرميك، فإهنا ما نفرت عن قوم، فعادت إليهم: "فمسحها مث أكلها، وقال

قال يف " .  عليكأحسين جوار نعم اهللا: "ورواه ابن أيب الدنيا يف كتاب الشكر له بنحوه، ولفظه. رواه ابن ماجه
  .فهذا اخلرب يدل على عدم التقبيل، ألن هذا حمله كما يفعل يف هذا الزمان: اآلداب

ليس فيه : نص عليه، ملا تقدم، وكره أمحد اخلبز الكبار، وقال" وتكره إهانته، ومسح يديه به، ووضعه حتت القصعة"
. احلديث... هللا عليه وسلم كان حيتز من كتف شاةأنه صلى ا: وجيوز قطع اللحم بالسكني، ملا روى البخاري. بركة

  .ليس بصحيح: وسئل عن حديث النهي عنه، فقال. احتج به أمحد

  فصل ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده

:  
رواه . إسناده ضعيف" . من أحب أن يكثر خري بيته، فليتوضأ إذا حضر غداؤه، وإذا رفع: "حلديث أنس مرفوعاً



املراد بالوضوء : قال مجاعة من العلماء" . الوضوء قبله وبعده: بركة الطعام: "عن سلمان مرفوعاًو. ابن ماجه وغريه
: من كرهه، قال: قال الشيخ تقي الدين. اختاره القاضي. يكره قبله: وعنه. غسل اليدين، ال الوضوء الشرعي: هنا

  .هذا من فعل اليهود، فيكره التشبه هبم
إذا أكل أحدكم، فليذكر اسم اهللا، فإن نسي : "حلديث عائشة مرفوعاً" عام والشرابوتسن التسمية جهراً على الط"

  .وقيس عليه الشرب" . بسم اهللا أوله وآخره: أن يذكر اسم اهللا يف أوله، فليقل

أما أنا فال آكل : "ألنه صلى اهللا عليه وسلم جثا عند األكل، وقال" وأن جيلس على رجله اليسرى، وينصب اليمىن"
ويف  -أنه صلى اهللا عليه وسلم أكل مقعياً متراً : وعن أنس. بل مستوفزاً حبسب احلاجة: أي. رواه مسلم" . متكأً
  .يأكل منه أكالً ذريعاً رواه مسلم -لفظ 

  .وجعل بعضهم التربع من االتكاء" أو يتربع"
يا غالم، سم اهللا، وكل : "مةلقوله صلى اهللا عليه وسلم، لعمر بن أيب سل" ويأكل بيمينه بثالثة أصابع مما يليه"

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يأكل : "وعن كعب بن مالك قال. متفق عليه" . بيمينك، وكل مما يليك
  .رواه اخلالل" بثالث أصابع، وال ميسح يده حىت يلعقها

ة، وال عن أيب عبد اهللا، على أن هذه املسألة مل أجدها مأثور: قال الشيخ تقي الدين" ويصغر اللقمة، ويطيل املضغ"
  .نقله عنه يف اآلداب. نظري هذا ما ذكره اإلمام أمحد من استحباب تصغري األرغفة: وقال أيضاً. لكن فيها مناسبة

إنكم ال : "أمر رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بلعق األصابع والصحفة، وقال: حلديث جابر" وميسح الصحفة"
  .مرواه مسل" تدرون يف أية الربكة

إذا وقعت لقمة أحدكم، فليأخذها، فليمط ما كان هبا من أذًى، مث ليأكلها : "حلديث جابر مرفوعاً" ويأكل ما تناثر"
  .احلديث، رواه مسلم..." . وال يدعها للشيطان

  .لئال يستحي" ويغض طرفه عن جليسه"

  .يةاآل ١} ...َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُِسهِْم{: لقوله تعاىل" ويؤثر احملتاج"
كنت أتعرق العرق، فأناوله النيب، صلى اهللا عليه "لقول عائشة " ويأكل مع الزوجة واململوك والولد ولو طفالً"

  ".وأكل معه صلى اهللا عليه وسلم عمر بن أيب سلمة وهو صغري. "احلديث..". وسلم، فيضع فاه على موضع يف
  .ملا تقدم" ويعلق أصابعه"
ختللوا من الطعام، : "ويف حديث. ورفعه بعضهم" ترك اخلالل يوهن األسنان: "عمر ملا روي عن ابن" وخيلل أسنانه"

  " .فإنه ليس شيء أشد على امللك الذي على العبد أن جيد من أحدكم ريح الطعام
من أكل فما ختلل : "حلديث أيب هريرة مرفوعاً" ويلقي ما أخرجه اخلالل، ويكره أن يبتلعه، فإن قلعه بلسانه مل يكره"
  .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه" . من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج. يلفظ، وما الك بلسانه فليبلعفل
: وعن ابن عباس مرفوعاً. انتهى. أطلقه األصحاب، لظاهر اخلرب: قال يف اآلداب. والشراب" ويكره نفخ الطعام"
  ".هنى أن يتنفس يف اإلناء، أو ينفخ فيه"
  .رواه البيهقي بإسناد حسن" ال يؤكل طعام حىت يذهب خباره: "وقال أبو هريرة. بركة فيهألنه ال " وكونه حاراً"
  من ثالث أصابع ألنه كرب،" وأكله بأقل"



  ـــــــ
  .٩/ احلشر من اآلية ١

  .ومل يصحح اإلمام أمحد حديث أكله صلى اهللا عليه وسلم بكفه كلها. ألنه شره" أو أكثر من ثالث أصابع"
أن : وذكر ابن عبد الرب وابن حزم. وذكره النووي يف الشرب إمجاعاً.  ضرورة، ألنه تشبه بالشيطانبال" أو بشماله"

  .األكل بالشمال حمرم، لظاهر األخبار
إذا أكل أحدكم : "وعن ابن عباس مرفوعاً..." . وكل مما يليك: "... لقوله" أو وسطها: أو من أعلى الصحفة"

كلوا من "ويف لفظ آخر " ولكن ليأكل من أسفلها، فإن الربكة تنزل من أعالها طعاماً، فال يأكل من أعلى الصحفة،
  .روامها ابن ماجه" جوانبها، ودعوا ذروهتا، يبارك فيها

  .ألنه رمبا سقط منه شيء فيها فيقذرها" ونفض يده يف القصعة، وتقدمي رأسه إليها عند وضع اللقمة يف فمه"
: وكذا فعله ما يستقذر. قاله الشيخ عبد القادر. ، أو مبا يضحكهم أو حيزهنمإذا أكل مع غريه" وكالمه مبا يستقذر"

  .كتمخط
وعن ابن . أكل الرجل متكئاً يدل على استخفافه بنعمة اهللا: وقال ابن هبرية. ملا تقدم" وأكله متكئاً، أو مضطجعاً"

شرب عليها اخلمر، وأن يأكل عن اجللوس على مائدة ي: عمر هنى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، عن مطعمني
  .وهو منبطح على بطنه رواه أبو داود

احلديث، رواه الترمذي والنسائي وابن ..". ما مأل آدمي وعاًء شراً من بطن: "حلديث" وأكله كثرياً حبيث يؤذيه"
  أما لو مات: إن ابنك بات البارحة بشماً، فقال: وعن مسرة بن جندب أنه قيل له. ماجه

فإن مل يؤذه جاز، لقوله، صلى اهللا عليه . انتهى. أنه أعان على قتل نفسه: يعين: ل الشيخ تقي الدينمل أصل عليه قا
والذي بعثك باحلق ما أجد : فشرب، مث أمره ثانياً، وثالثاً، حىت قال -من اللنب : أي -" اشرب"وسلم، أليب هريرة 

  .رواه البخارى" له مساغاً
: قال. وقيل ألمحد هؤالء الذين يأكلون قليالً، ويقللون طعامهم" ر وال ضرارالضر"حلديث " أو قليالً حبيث يضره"

  .رواه اخلالل. فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض: ما يعجبين، مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول
 ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا باألدب واملروءة، ومع الفقراء باإليثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع اإلخوان"

وقال جعفر . قال معناه اإلمام أمحد. إذا كانوا منقبضني" باالنبساط، وباحلديث الطيب واحلكايات اليت تليق باحلال
  واهللا لتأكلن، وكان ابن سريين: إن احلسن كان يقول: فلما رأى ما نزل يب قال. كل: قال يل أمحد: بن حممد
فانبسطت فأكلت، : قال. بيع ثيابه، وينفقها على أصحابهإمنا وضع الطعام ليؤكل، وكان إبراهيم بن أدهم ي: يقول
  .لتأكلن هذه، انتهى: فقال

واألوىل جوازه، : قال يف اآلداب و الفروع" وما جرت به العادة من إطعام السائل وحنو اهلر، ففي جوازه وجهان"
ال بأس أن يناول : ابن املباركقال : وقال. رواه البخاري" فجعلت أمجع الدباء بني يديه"حلديث أنس يف الدباء وفيه 

  .بعضهم بعضاً، وال يناول من هذه املائدة إىل مائدة أخرى

  فصل ويسن أن حيمد اهللا إذا فرغ من أكله أو شربه



:  
  .رواه مسلم" إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها: "حلديث

حلديث معاذ بن أنس اجلهين " ين هذا الطعام، ورزقنيه من غري حول مين وال قوةاحلمد هللا الذي أطعم: ويقول"
احلمد هللا الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة، غفر له ما تقدم من : من أكل طعاماً فقال: "مرفوعاً
  .رواه ابن ماجه" ذنبه

للنيب، صلى اهللا عليه وسلم طعاماً، فدعاه  صنع أبو اهليثم بن التيهان: لقول جابر" ويدعو لصاحب الطعام"
إن الرجل إذا دخل بيته، وأكل : "وما إثابته؟ قال: يا رسول اهللا: قالوا" . أثيبوا أخاكم: "وأصحابه، فلما فرغوا، قال

" ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه: "ويؤيده حديث. رواه أبو داود" طعامه، وشرب شرابه، فدعوا له، فذلك إثابته
.  
قال أبو أيوب كان رسول اهللا، صلى اهللا . أو كان مث حاجة" ويفضل منه شيئاً وال سيما إن كان ممن يتربك بفضلته"

  .فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه، فيتبع موضع أصابعه. إذا أيت بطعام أكل، وبعث بفضله إيل: عليه وسلم
  "ويسن إعالن النكاح والضرب عليه بدف ال حلق فيه وال صنوج"

فصل ما بني احلالل "وحديث . رواه ابن ماجه" أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال: "ديث عائشة مرفوعاًحل
  :قال املوفق. رواه اخلمسة، إال أبا داود" الدف، والصوت يف النكاح: واحلرام

  :ويف الرعاية" للنساء"
وهو ظاهر . انتهى. التسوية: صحابوظاهر نصوصه، وكالم األ: قال يف الفروع. مطلقاً" ويكره للرجال"

  .النصوص
  .لقوله، صلى اهللا عليه وسلم، لألنصار" وال بأس بالغزل يف العرس"
  فحيونا حنييكم... أتيناكم أتيناكم "

  ملا حلت بواديكم... ولو ال الذهب األمحر 
  "ما سرت عذاريكم... ولو ال احلبة السوداء 

  :ر حىت يضرب بدف، ويقالوكان صلى اهللا عليه وسلم، يكره نكاح الس
  "فحيونا حنييكم... أتيناكم أتيناكم "

  .رواه عبد اهللا بن أمحد يف املسند

  باب عشرة النساء

  
  :باب عشرة النساء

: لقوله تعاىل" يلزم كالً من الزوجني معاشرة اآلخر باملعروف من الصحبة اجلميلة وكف األذى، وأن ال ميطله حبقه"
التماثل هنا : قال بعضهم ٢} ...َولَُهنَّ مِثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ بِالَْمْعرُوِف...{: وقوله ١} ...َمْعُروِفَوعَاِشُروُهنَّ بِالْ...{

  .رواه مسلم" استوصوا بالنساء خرياً: "ويف حديث. يف تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه
لو كنت آمراً أحداً : "وحديث ٣} هِنَّ َدَرجَةٌَوِللرِّجَالِ َعلَْي{: لقوله تعاىل" وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه"



  .رواه الترمذي" أن يسجد ألحد، ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها
. إن من الغرية ما حيب اهللا، ومن الغرية ما يبغض اهللا: "حلديث جابر بن عتيك مرفوعاً" وليكن غيوراً من غري إفراط"

: وأما الغرية اليت يبغض اهللا. فالغرية يف الريبة: فأما الغرية اليت حيب اهللاومن اخليالء ما حيب اهللا، ومنها ما يبغض اهللا، 
  .احلديث، رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي.." . فالغرية يف غري الريبة

  وإذا مت العقد وجب على املرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا"
  ـــــــ

  .١٩/ النساء من اآلية ١
  .٢٢٨/ البقرة من اآلية ٢
  .٢٢٨/ البقرة من اآلية ٣

  .نص عليه. وأما األمة مع اإلطالق، فال جيب تسليمها إال ليالً" طلبها وهي حرة
وذهب يف ذلك إىل أن النيب، صلى اهللا عليه . نص عليه يف رواية أيب احلارث" ميكن االستمتاع هبا كبنت تسع"

  .وسلم بين بعائشة وهي بنت تسع سنني
  .طتها فلها الفسخ إن نقلها عنها للزوم الشرطفإن شر" إن مل تشترط دارها"
  .حبج أو عمرة" وال جيب عليها التسليم إن طلبها وهي حمرمة"
هذه األعذار متنع االستمتاع هبا، ويرجى زواهلا، أشبه ما لو " ال أطأ: أو مريضة، أو صغرية، أو حائض، ولو قال"

أو احليض بعد الدخول فليس هلا منع نفسها من زوجها  فإن طرأ اإلحرام، أو املرض،. طلب تسليمها يف هنار رمضان
  .مما يباح له منها

  فصل وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت

:  
من بني يديها، ومن خلفها، غري أن ال : قال جابر ١} فَأْتُوا حَْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم{: لقوله تعاىل" على أي صفة كانت

  .متفق عليه" إذا باتت املرأة هاجرةً فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح: "وحديث. يأتيها إال يف املأتى متفق عليه
  ـــــــ

  .٢٢٣/ البقرة من اآلية ١

  " .ال ضرر وال ضرار: "حلديث" ما مل يضرها أو يشغلها عن الفرائض"
للمرأة أن تصوم  ال حيل: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً" وال جيوز هلا أن تتطوع بصالة أو صوم وهو حاضر إال بإذنه"

  .متفق عليه" وزوجها شاهد إال بإذنه
  .ألنه كتقبيلها: وقال يف شرح اإلقناع يف باب التعزير. كذا قال" وله االستمناء بيدها"
  .ألنه ال والية هلا عليه" والسفر بال إذهنا"
ال .  ال يستحي من احلقإن اهللا: "يف قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، حلديث" وحيرم وطؤها يف الدبر"

  .رواه ابن ماجه" تأتوا النساء يف أعجازهن
} فَاْعتَزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمحِيضِ َوال َتقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهرْنَ...{: حيرم وطؤها فيه إمجاعاً، لقوله تعاىل" وحنو احليض"



ا فقد كفر مبا أنزل على حممد، صلى اهللا عليه من أتى حائضاً أو امرأةً يف دبره: "وحديث أيب هريرة مرفوعاً. ١
  .رواه األثرم" وسلم

أن ينزل املاء خارجاً عن الفرج، ملا فيه من تقليل النسل، ومنع الزوجة من : وهو. نص عليه" وعزله عنها بال إذهنا"
رواه أمحد " إذهناهنى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن يعزل عن احلرة إال ب: "وعن ابن عمر. كمال االستمتاع

  .وابن ماجه
  .ألنه دناءة" ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس"
  ال تكثروا: "قياساً على التخلي، وحلديث" أو يكثر الكالم حال اجلماع"

  ـــــــ
  .٢٢٢/ البقرة من اآلية ١

إذا : "متجردين، حلديث وكره الوطء. رواه أبو حفص" الكالم عند جمامعة النساء فإنه منه يكون اخلرس والفأفأة
. ويكره حبيث يراه أو يسمعه غري طفل ال يعقل. رواه ابن ماجه" أتى أحدكم أهله فليستتر، وال يتجرد جترد العريين

مث : "وكره نزعه قبل فراغها، حلديث أنس مرفوعاً، وفيه. الصوت اخلفي: كانوا يكرهون الوجس، وهو: قال أمحد
  .رواه أمحد وأبو حفص" قضي حاجتهاإذا قضى حاجته فال يعجلها حىت ت

  .لنهيه صلى اهللا عليه وسلم، عنه رواه أبو داود وغريه" أو حيدثا مبا جرى بينهما"
  .لتنهض شهوهتا، وتنال من لذة اجلماع مثل ما يناله" ويسن أن يالعبها قبل اجلماع"
  .ذكره مجاعة: قال يف الفروع. عند اجلماع، وعند اخلالء" وأن يغطي رأسه"
  .قاله يف الشرح. عند اجلماع، ألن عمرو بن حزم وعطاء كرها ذلك" أن ال يستقبل القبلةو"
: قال عطاء يف قوله تعاىل" بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا: وأن يقول عند الوطء"
بسم : لو أن أحدكم حني يأيت أهله قال" :وعن ابن عباس مرفوعاً. هي التسمية عند اجلماع. ١} َوقَدُِّموا ِلأَنْفُِسكُْم{

  .متفق عليه" اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد، مل يضره الشيطان أبداً
  .وهو مروي عن عائشة. ليمسح هبا" وأن تتخذ املرأة خرقة تناوهلا للزوج بعد فراغه من اجلماع"

  ـــــــ
  .٢٢٣/ البقرة من اآلية ١

  فصل وليس عليها خدمة زوجها يف عجن وخبز وطبخ وحنوه

:  
  .نص عليه، ألن املعقود عليه منفعة البضع، فال ميلك غريه من منافعها

ويف حديث عائشة . وأوجب الشيخ تقي الدين املعروف من مثلها ملثله" لكن األوىل هلا فعل ما جرت به العادة"
قل من جبل أمحر إىل جبل أسود، ومن جبل أسود إىل جبل أمحر، لكان نوهلا ولو أن رجالً أمر امرأته أن تن: "مرفوعاً
  .رواه أمحد وابن ماجه" أن تفعل

  .واجتناب احملرمات إذا كانت مكلفة" والنفاس واجلنابة. وله أن يلزمها بغسل جناسة عليها، وبالغسل من احليض"
  .مينع كمال االستمتاع رواية واحدة، ألنه: قال القاضي" وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر"



حلديث أنس أن رجالً سافر، ومنع زوجته من اخلروج، فمرض " وحيرم عليها اخلروج بال إذنه، ولو ملوت أبيها"
" . اتقي اهللا وال ختالفي زوجك: "فاستأذنت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف حضور جنازته، فقال هلا: أبوها

وقال أمحد يف امرأة هلا زوج . رواه ابن بطة يف أحكام النساء" . بطاعتها زوجها أين قد غفرت هلا: "فأوحى اهللا إليه
ويستحب إذنه هلا يف عيادهتما، وشهود جنازهتما، . طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إال أن يأذن هلا: وأم مريضة

  ملا فيه من صلة

  .وقومنعها يؤدي إىل النفور، ويغري بالعق. الرحم، واملعاشرة باملعروف
  .اليت ال بد هلا منها، للضرورة" لكن هلا أن خترج لقضاء حوائجها"
  .ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق" وال ميلك منعها من كالم أبويها، وال منعهما من زيارهتا"
  .فله املنع دفعاً للضرر" ما مل خيف منهما الضرر"
  .يف فراقه وخمالفته" وال يلزمها طاعة أبويها"
  .لوجوهبا عليها" ة زوجها أحقبل طاع"

  فصل ويلزمه أن يبيت عند احلرة بطلبها ليلة من أربع ليال

:  
وروى . متفق عليه" إن لزوجك عليك حقاً: "لقوله، صلى اهللا عليه وسلم، لعبد اهللا بن عمرو. إن مل يكن له عذر

يا أمري املؤمنني، ما رأيت رجالً : الشعيب أن كعب بن سوار كان جالساً عند عمر بن اخلطاب، فجاءت امرأة فقالت
فاستغفر هلا، وأثىن عليها، واستحيت املرأة، . واهللا إنه ليبيت ليله قائماً، ويظل هناره صائماً. قط أفضل من زوجي

فقال . هال أعديت املرأة على زوجها فلقد أبلغت إليك يف الشكوى: يا أمري املؤمنني: فقال كعب. وقامت راجعة
. فإين أرى كأهنا امرأة عليها ثالث نسوة هي رابعتهن: قال. فإنك فهمت من أمرها ما مل أفهم اقض بينهما،: لكعب

  فأقضي بثالثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، وهلا يوم

نعم القاضي : واهللا ما رأيك األول بأعجب من اآلخر، اذهب فأنت قاض على البصرة ويف لفظ: فقال عمر. وليلة
  .اشتهرت فلم تنكر، فكانت إمجاعاً وهذه قضية. أنت رواه سعيد

أن هلا ليلة من : والصحيح. ألن أكثر ما ميكنه مجعه معها ثالث حرائر، هلن ست، وهلا السابعة" واألمة ليلة من سبع"
وزيادة احلرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب، . مثان، نصف ما للحرة، ألن زيادهتا على ذلك ختل بالتنصيف

  .قاله يف الكايف. فتعني ما ذكرنا
وطلبته، ألن اهللا تعاىل قدر ذلك بأربعة أشهر يف حق املؤيل، فكذلك يف حق " وأن يطأ يف كل ثلث سنة مرة إن قدر"

  .غريه، ألن اليمني ال توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدوهنا
  .الوطء أو البيتوتة الواجبني" فإن أىب"
غداً : ليه يف رواية ابن منصور، يف رجل تزوج امرأة، ومل يدخل هبا، يقولنص ع" فرق احلاكم بينهما إن طلبت"

أذهب إىل أربعة أشهر إن دخل هبا، وإال فرق : أدخل هبا، غداً أدخل هبا إىل شهر، هل جيرب على الدخول؟ قال
  .وال يصح الفسخ هنا إال حبكم حاكم، ألنه خمتلف فيه. فجعله كاملؤيل. بينهما

  كحج، وغزو واجبني،" سنة يف غري أمر واجب وإن سافر فوق نصف"



  .فإن أىب بال عذر فرق بينهما بطلبها، ملا تقدم" أو طلب رزق حيتاج إليه وطلبت قدومه، لزمه"
  :قال يف الشرح" وجيب عليه التسوية بني زوجاته يف املبيت"

. ١} َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف{: لقوله تعاىل. انتهى. وال نعلم خالفاً يف وجوب التسوية بني الزوجات يف القسم
من كان له امرأتان، فمال إىل إحدامها، جاء يوم القيامة "وعن أيب هريرة مرفوعا . وزيادة إحداهن يف القسم ميل

اللهم هذا قسمي : "وعن عائشة كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقسم بيننا فيعدل، مث يقول" وشقه مائل
  .روامها أبو داود" ين فيما ال أملكفيما أملك، فال تلم

  .لفعله صلى اهللا عليه وسلم" ويكون ليلة وليلة"
فإن سبعت لك سبعت : "ألن احلق ال يعدوهن، ولقوله، صلى اهللا عليه وسلم، ألم سلمة" إال أن يرضني بأكثر"

نهار يدخل تبعاً، ألن سودة وعماد القسم الليل، إال ملن معيشته بالليل، كحارس، وال. رواه أمحد، ومسلم" . لنسائي
وقالت عائشة قبض رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف بييت، ويف يومي، وإمنا . وهبت يومها لعائشة متفق عليه

: وقال ابن املنذر. ولزوجة أمة مع حرة، ليلة من ثالث ليال رواه الدارقطين عن علي، واحتج به أمحد. قبض هناراً
  .لعلم أن القسم بني املسلمة والذمية سواءأمجع من حنفظ عنه من أهل ا

  .كأن تكون منزوالً هبا، فرييد أن حيضرها، أو توصي إليه" وحيرم دخوله يف نوبة واحدة إىل غريها إال لضرورة"
  .فإن مل يلبث، مل يقض، ألنه زمن يسري. كعيادة، وسؤال عن أمر حيتاج إليه" ويف هنارها إال حلاجة"
  بأن يدخل على املظلومة يف ليلة" القضاءوإن لبث أو جامع لزمه "

  ـــــــ
  .١٩/ النساء من اآلية ١

وليس عليه . األخرى، فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة، أو جيامعها إن كان جامع ليعدل بينهما
ل مين كل قضاء قبلة وحنوها، لقول عائشة كان رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يدخل علي يف يوم غريى، فينا

  .شيء إال اجلماع
  .ألنه تسبب بالطالق إىل إبطال حقها من القسم" وإن طلق واحدة وقت نوبتها أمث"
  .لتمكنه من إيفائها حقها، كاملعسر بالدين إذا أيسر" ويقضيها مىت نكحها"
يه الشهوة واحملبة، ألن الداعي إل. ال نعلم فيه خالفاً قاله يف الشرح" وال جيب أن يسوي بينهن يف الوطء ودواعيه"

: قال ابن عباس. ١} َولَْن َتْسَتِطيعُوا أَنْ تَْعِدلُوا َبْيَن النَِّساِء َولَْو حََرصُْتْم{: قال تعاىل. وال سبيل إىل التسوية يف ذلك
  " .اللهم هذا قسمي فيما أمللك، فال تلمين فيما ال أملك: "يف احلب واجلماع، وقال صلى اهللا عليه وسلم

  وفعله،" لنفقة والكسوة، حيث قام بالواجب، وإن أمكنه ذلكوال يف ا"
  .ألنه أكمل" كان حسناً"

  ـــــــ
  .١٢٩/ النساء من اآلية ١

  :فصل وإذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً وثيباً ثالثاً
وج البكر من السنة إذا تز: وتصري اجلديدة آخرهن نوبة، حلديث أيب قالبة عن أنس قال" مث يعود إىل القسم بينهن"



: لو شئت لقلت: قال أبو قالبة. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثالثاً، مث قسم. على الثيب، أقام عندها سبعاً، وقسم
  .إن أنساً رفعه إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم أخرجاه

 تغتسل من أخشى أن ال حيل للرجل أن يقيم مع امرأة ال تصلي، وال: قال أمحد" وله تأديبهن على ترك الفرائض"
أنفق على عيالك من طولك، وال ترفع عنهم عصاك أدباً، وأخفهم : "وعن معاذ مرفوعاً. اجلنابة، وال تتعلم القرآن

  .رواه أمحد" يف اهللا
خوفها اهللا عز وجل، وذكر هلا ما أوجب عليها من احلق والطاعة، وما يلحقها باملخالفة : أي" ومن عصته وعظها"

وَاللَّاِتي َتَخافُونَ ُنشُوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ {: والكسوة، وما يباح من هجرها وضرهبا، لقوله تعاىل من اإلمث وسقوط النفقة
  .١} ...َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاجِعِ َواْضرُِبوُهنَّ

وقد هجر . ال تضاجعها يف فراشك: قال ابن عباس. ما دامت كذلك" فإن أصرت، هجرها يف املضجع ما شاء"
  .ى اهللا عليه وسلم نساءه، فلم يدخل عليهن شهراً متفق عليهالنيب، صل

  ـــــــ
  .٣٤/ النساء من اآلية ١

  .متفق عليه" ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام: "حلديث أيب هريرة مرفوعاً" ويف الكالم ثالثة أيام فقط"
فإن فعلن فاهجروهن يف : "...فيهحلديث عمرو بن األحوص مرفوعاً و" فإن أصرت ضرهبا ضرباً غري شديد"

: غري مربح، أي: قال ثعلب. وصححه. احلديث، رواه ابن ماجه والترمذي" املضاجع، واضربوهن ضرباً غري مربح
  " .ال جيلد أحدكم امرأته جلد العبد، مث يضاجعها يف آخر اليوم: "ويف حديث. غري شديد

. متفق عليه" شرة أسواط، إال يف حد من حدود اهللا تعاىلال جيلد أحدكم فوق ع"حلديث " بعشرة أسواط ال فوقها"
وال : "ولقوله صلى اهللا عليه وسلم. وجيتنب الوجه واملواضع املخوفة واملستحسنة، ألن القصد التأديب، ال اإلتالف

 ال: وقال أمحد يف الرجل يضرب امرأته. رواه أمحد وأبو داود" تضرب الوجه، وال تقبح، وال هتجر إال يف البيت
  .رواه أبو داود. مل يضرهبا؟ للخرب: ينبغي ألحد أن يسأله، وال أبوها

  .حىت يوفيه، ألنه يكون ظاملاً بطلبه حقه مع منعه حقها" ومينع من ذلك إن كان مانعاً حلقها"

  كتاب اخللع

:  
لع نفسها من مسي بذلك ألن املرأة خت. فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غريها، بألفاظ خمصوصة: وهو

  .١} ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم وَأَْنُتمْ ِلبَاٌس لَهُنَّ{: قال تعاىل. الزوج كما ختلع اللباس من بدهنا
وإذا كرهت . ٢} فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا يُِقيَما ُحدُوَد اللَِّه فَال ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه{: يباح لسوء العشرة لقوله تعاىل

ال نعلم أحدا خالف : قال ابن عبد الرب. وظنت أن ال تؤدي حق اهللا يف طاعته جاز اخللع على عوض، لآليةزوجها، 
وال . ٣اآلية} َوإِنْ أَرَْدُتمُ اسِْتْبَدالَ زَْوجٍ َمكَانَ زَْوجٍ{: فإنه زعم أهنا منسوخة بقوله: فيه، إال بكر بن عبد اهللا املزين

أميا امرأة سألت زوجها : "ن عمر وعثمان ويكره مع استقامة احلال، حلديثروى البخاري ذلك ع. يفتقر إىل حاكم
فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم {: ويقع، لقوله تعاىل. رواه اخلمسة، إال النسائي" . الطالق من غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة

  ويستحب إجابتها إىل. ٤} َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنفْسا



  ـــــــ
  .١٨٧/ البقرة من اآلية ١
  .٢٢٩/ البقرة من اآلية ٢
  .٢٠/ النساء من اآلية ٣
  .٣/النساء من اآلية ٤

. رواه البخاري" اقبل احلديقة وطلقها تطليقة: "اخللع حيث أبيح، لقوله، صلى اهللا عليه وسلم، لثابت بن قيس
قاله يف الفروع و . ضالءواختلف كالم الشيخ تقي الدين يف وجوب إجابته، وألزم هبا بعض حكام الشام املقادسة الف

ألنه صلى اهللا "وال بأس به يف احليض والطهر الذي أصاهبا فيه، . اإلنصاف، ألمره صلى اهللا عليه وسلم، لثابت هبا
  ".عليه وسلم مل يسأل املختلعة عن حاهلا

  :"وشروطه سبعة"
غريا يعقله، ألنه إذا ملك مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبريا أو ص" أن يقع من زوج يصح طالقه -١"

  .فألنه ميلكه حمصال لعوض أوىل -جمرد إسقاط ال حتصيل فيه : وهو -الطالق 
يصح بال : وعنه. حكاه الشيخ تقي الدين إمجاعا. فإن خالعها بغري عوض مل يصح" أن يكون على عوض -٢"

  .وإال مل يقع به شيء لكن إن كان بلفظ الطالق، أو نواه به فهو طالق رجعي،. اختارها اخلرقي. عوض
واإلسقاط . على ما بيدها أو بيتها، كالوصية، ألنه إسقاط حلقه من البضع، وليس بتمليك شيء: كـ" ولو جمهوال"

وال : "روي عن عثمان، لقوله، صلى اهللا عليه وسلم، يف حديث مجيلة. تدخله املساحمة، ويكره بأكثر مما أعطاها
رواه " كره أن يأخذ من املختلعة أكثر مما أعطاها"لنيب، صلى اهللا عليه وسلم وعن علي أن ا. رواه ابن ماجه" تزدد

اختلعت من زوجي : وقالت الربيع ١} فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه{: وال حيرم ذلك، لقوله تعاىل. أبو حفص
  مبا دون عقاص رأسي،

  ـــــــ
  .٢٢٩/ البقرة من اآلية ١

  .ان، رضي اهللا عنه ومثل هذا يشتهر، فيكون إمجاعافأجاز ذلك علي عثم
  .املكلف غري احملجور عليه: وهو" ممن يصح تربعه"
ويصح من : قال يف الشرح. ألنه بذل مال يف مقابلة ما ليس مبال وال منفعة، أشبه التربع" من أجنيب وزوجة"

  .األجنيب من غري إذن املرأة يف قول األكثر
} َوال تَْعُضلُوُهنَّ ِلَتذَْهُبوا بَِبْعضِ َما آتَْيُتُموُهنَّ{: والزوجية حباهلا، لقوله تعاىل" ع مل يصحلكن لو عضلها ظلما لتختل"
فإن كان بلفظ الطالق وقع . وال يستحق العوض، ألهنا أكرهت عليه بغري حق، للنهي عنه وهو يقتضي الفساد. ١

نص عليه، لقوله . ضه، ألنه حبق، وكذا مع زناهارجعيا، فإن عضلها لنشوزها، أو تركها فرضا أبيح اخللع وعو
  .واالستثناء من النهي إباحة ٢} إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة{: تعاىل

إن بذلت يل كذا فقد خالعتك، إحلاقا له بعقود املعاوضات، : فال يصح تعليقه على شرط، كـ" أن يقع منجزا -٣"
  .يصح اخللع منجزا ومعلقا على شرط، ملا فيه من معىن الطالق: لكايفوقال يف ا. الشتراط العوض فيه

  .كنصفها، أو معينا، كيدها: ألنه فسخ، فال يصح خلع جزء منها، مشاعا كان" أن يقع على مجيع الزوجة -٤"



  ـــــــ
  .١٩/ النساء من اآلية ١
  .١٩/ النساء من اآلية ٢

فرارا من وقوع الطالق املعلق على مستقبل، فيحرم خلع احليلة، : أي" أن ال يقع حيلة إلسقاط ميني الطالق -٥"
خلع احليلة ال يصح على األصح، كما ال : قال الشيخ تقي الدين. وال يصح، ألن احليل خداع ال حتل ما حرم اهللا

به نقيض  يصح نكاح احمللل، ألنه ليس املقصود منه الفرقة، وإمنا يقصد منه بقاء املرأة مع زوجها، والعقد ال يقصد
  .يقع، ونصره من عشرة أوجه: حيرم ويصح، أي: واختار ابن القيم يف إعالم املوقعني أنه. انتهى. مقصوده

  :وتأيت" أن ال يقع بلفظ الطالق، بل بصيغته املوضوعة له -٦"
ان بعوض فإن كان بلفظ الطالق، أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثالث، وبائنا إن ك" أن ال ينوي به الطالق -٧"

  .يدفع له لبذل العوض يف إبانتها، أشبه اخللع
  "فمىت توفرت الشروط كان فسخا بائنا ال ينقض به عدد الطالق"

. أحد قويل الشافعي: ابن عباس، رضي اهللا عنهما، وطاوس وعكرمة وإسحاق وأيب ثور، وهو: روي ذلك عن
فَإِنْ {: مث قال ١} فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه{: المث ق ١} الطَّالُق مَرََّتاِن{: واحتج ابن عباس بقوله تعاىل

فذكر تطليقتني، واخللع، وتطليقة بعدمها، فلو كان اخللع  ٢} طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن بَْعُد حَتَّى َتْنِكَح زَْوجا غَْيرَُه
صريح يف الطالق، وال نوى به الطالق، فصار فسخا طالقا لكان رابعا، وال خالف يف حترميها بثالث، وألنه ليس ب

  أنه طلقة: وعنه. كسائر الفسوخ
  ـــــــ

  .٢٢٩/ البقرة من اآلية ١
  .٢٣٠/ البقرة من اآلية ٢

ليس يف : وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، لكن ضعف أمحد احلديث عنهم فيه، وقال. بائنة بكل حال
  .الباب شيء أصح من حديث ابن عباس

  .ألن الصريح ال حيتاح إليها" وصيغته الصرحية ال حتتاج إىل نية"
ألنه ثبت للخلع عرف االستعمال، والفسخ حقيقة فيه، وورد القرآن " خلعت، وفسخت، وفاديت: وهي"

  .باالفتداء
  .ألهنا حتتمل اخللع وغريه" أريتك، وأبرأتك، وأبنتك: والكناية ـب"
  .ألن قرينة احلال مع الكناية تقوم مقام النية" نيةفمع سؤال اخللع وبذل العوض يصح بال "
  .يكن سؤال، وال بذل عوض" وأال"
  .النية ممن أتى بكناية خلع، كطالق وحنوه: أي" فال بد منها"
لعدم التعبد بلفظه، وال حيصل مبجرد بذل املال وقبوله من غري لفظ من " ويصح بكل لغة من أهلها كالطالق"

فأمره، ففارقها ومن مل يذكر الفرقة فقد : ويف رواية. رواه البخاري" . ديقة، وطلقها تطليقةاقبل احل: "الزوح، لقوله
. قاله يف الشرح. اقتصر على بعض القصة، وعليه حيمل كالم أمحد وغريه، وليس يف اخللع رجعة يف قول األكثر

لو واجهها به، ألنه قول ابن وال يقع مبعتدة من خلع طالق، و. ويلغى شرط رجعة فيه دونه، كالبيع بشرط فاسد



عباس وابن الزبري، وال يعرف هلما خمالف يف عمرمها، فكان إمجاعا، وألهنا ال حتل له إال بعقد جديد، فلم يلحقها 
  .ال يعرف له أصل" املختلعة يلحقها الطالق ما دامت يف العدة: "طالقه، كاملطلقة قبل الدخول، وحديث

  كتاب الطالق

  
  

  :كتاب الطالق
  .كسوء خلقها، وتضرره هبا من غري حصول الغرض هبا دفعا للضرر عن نفسه" ح لسوء عشرة الزوجةيبا"
وعجز عن إجبارها عليها، وكوهنا غري عفيفة، ألن يف إمساكها نقصا ودناءة، " ويسن إن تركت الصالة وحنوها"

وتقدم  -قام مع امرأة ال تصلي أخشى أن ال حيل له امل: جيب الطالق هنا، لقوله: وعنه. ورمبا أفسدت عليه فراشه
  .ال ينبغي إمساك غري عفيفة: وقال -
" أبغض احلالل إىل اهللا الطالق"إلزالته النكاح املشتمل على املصاحل املندوب إليها، وحلديث " ويكره من غري حاجة"

  .رواه أبو داود
  .رميه يف احليض، ويف طهر أصاهبا فيهوأمجعوا على حت: قال يف الشرح. كفي طهر أصاهبا فيه" وحيرم يف احليض وحنوه"
  .إن أىب الفيئة" وجيب على املؤيل بعد التربص"
  .لئال يكون ديوثا، فينقسم الطالق إىل أحكام التكليف اخلمسة" وعلى من يعلم بفجور زوجته: قيل"
" . ن أخذ بالساقإمنا الطالق مل: "علم أن النكاح يزول به، لعموم حديث: أي" ويقع طالق املميز إن عقل الطالق"

  :وعنه. رواه الترمذي" كل الطالق جائز إال طالق املعتوه واملغلوب على عقله"وحديث 

رفع القلم : "ذكره يف الشرح، حلديث. ال يصح منه حىت يبلغ، قال أبو عبيدة هو قول أهل العراق، وأهل احلجاز
  " .ن حىت يفيقعن الصيب حىت يبلغ، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن اجملنو: عن ثالثة

وكل فعل يعترب له . ولو خلط يف كالمه، أو سقط متييزه بني األعيان، ويؤاخذ بسائر أقواله" وطالق السكران مبائع"
وكذا حبشيشة مسكرة، وفرق بينها وبني البنج بأهنا : قال الشيخ تقي الدين. كإقرار، وقذف، وقتل، وسرقة: العقل

وقوع طالق السكران، ملا روى وبرة : واختار اخلالل والقاضي. قة بالبنجأهنا ملح: وقدم الزركشي. تشتهى وتطلب
أرسلين خالد بن الوليد إىل عمر رضي اهللا عنه، فأتيته يف املسجد، ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبري : الكليب، قال

هؤالء عندك : رإن الناس اهنمكوا يف اخلمر، وحتاقروا عقوبته، فقال عم: إن خالدا يقول: وعبد الرمحن، فقلت
أبلغ صاحبك ما : نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى املفتري مثانون، فقال عمر: فسلهم، فقال علي

  .فجعلوه كالصاحي يف فريته، وأقاموا مظنة الفرية مقامها. قالوا
من ثوب غريه، ونعله  إذا مل يعرف ثوبه: مباذا يعلم أنه سكران؟ فقال: ويف طالق السكران روايتان قيل لإلمام أمحد

  .قاله الشيخ حممد التيمي. إذا اختلط كالمه املنظوم، وأفشى سره املكتوم: ونقل عن الشافعي. من نعل غريه
طالق : ليس جملنون، وال لسكران طالق وقال ابن عباس: اختارها أبو بكر، لقول عثمان. وعنه ال يقع طالقه

. ثبت عن عثمان أنه ال يقع طالقه: قال ابن املنذر. ي يف صحيحهذكرمها البخار. السكران واملستكره ليس جبائز
  وال نعلم أحدا من



منصور ال يرفعه إىل . حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصح يعين من حديث علي: قال أمحد. الصحابة خالفه
  .١ألنه زائل العقل أشبه اجملنون: أي. ذكره يف الشرح. علي

  .ومن به برسام أو نشاف، للحديث السابق" نون أو إغماءوال يقع ممن نام أو زال عقله جب"
ومل ختتلف الرواية عن أمحد أن طالق املكره : قال يف الشرح" وال ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو هتديد له أو لولده"

 ال: "ليس ب شيء وعن عائشة مرفوعا: وقال أيضا فيمن يكرهه اللصوص فيطلق. ال يقع، ملا تقدم عن ابن عباس
أن رجال : وروى سعيد وأبو عبيد. اإلكراه: واإلغالق. رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه" طالق وال عتق يف إغالق

لتطلقها ثالثا، وإال قطعت : على عهد عمر تدىل يف حبل يشتار عسال فأقبلت امرأته، فجلست على احلبل، فقالت
ارجع إىل : ، مث خرج إىل عمر، فذكر ذلك له، فقال لهفطلقها ثالثا. احلبل، فذكرها اهللا تعاىل واإلسالم، فأبت

  .أهلك، فليس هذا طالقا
  ـــــــ

ذهب إىل عدم وقوع طالق السكران أيضا عثمان، وأبو الشعثاء، وعطاء، ": فتح الباري"قال احلافظ يف  ١
: واختاره الطحاويربيعة، والليث، وإسحاق املزين، : وبه قال. وطاووس، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم

من طالق، وال عتاق، وال بيع، وال هبة، وال وقف، وال : والصحيح أنه ال عربة بأقواله: وقال اإلمام ابن القيم
  .٣/٣٣٢" أعالم املوقعني"انظر . إسالم، وال ردة، وال إقرار، لبضعة عشر دليال

  فصل ومن صح طالقه صح أن يوكل غريه فيه وأن يتوكل غريه

:  
  .إزالة ملك، فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعتق ألن الطالق

  .يعني له وقتا للطالق فال يتعداه، ألن األمر للموكل: أي" وللوكيل أن يطلق مىت شاء، ما مل حيد له حدا"
  .ألهنا السنة، فينصرف اإلطالق إليها" وميلك طلقة"
  .فيملكه" ما مل جيعل له أكثر"
  .كوكيل غريها، ألنه مقتضى اللفظ واإلطالق" مىت شاءت كان هلا ذلك. طلقي نفسك: وإن قال هلا"
ألنه مفرد مضاف، فيعم مجيع أمرها، " وكلتك يف طالقك: طالقك، أو أمرك بيدك، أو: ومتلك الثالث إن قال هلا"

فيتناول الثالث أفىت به أمحد مرارا وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة، رضي اهللا عنهم وعن زرارة بن ربيعة 
  .القضاء ما قضت رواه البخاري يف تارخيه. يف أمرك بيدك: ن أبيه عن عثمانع
للزوجة اليت وكل يف طالقها لداللة احلال على ذلك، وألنه عزل، أشبه عزل " ويبطل التوكيل بالرجوع، وبالوطء"

  .هو هلا حىت ينكل: وعن علي يف رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال. سائر الوكالء

  ق وبدعتهباب سنة الطال

:  
  .أي إيقاعه على وجه مشروع، وعلى وجه حمرم منهي عنه

إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ {: لقوله تعاىل" أن يطلقها واحدة يف طهر مل يطأها فيه: السنة ملن أراد طالق زوجته"
  .طاهرا من غري مجاع: قال ابن مسعود وابن عباس. ١} ِلِعدَِّتهِنَّ



: قال يف الشرح. روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر" ا ثالثا، ولو بكلمات، فحرامفإن طلقه"
فإن اللعان حيرمها أبدا، فهو كالطالق بعد . فال حجة فيه. فأما حديث املتالعنني. ومل يصح يف عصرهم خالف قوهلم

وحديث امرأة . بقيت هلا من طالقها أن زوجها أرسل إليها بتطليقة: وحديث فاطمة. انفساخه برضاع أو غريه
بكلمة واحدة، وقعت ثالثا يف قول . وإن طلق ثالثا. طلقها آخر ثالث تطليقات متفق عليه: رفاعة، جاء فيه أنه
أرأيت لو أين طلقتها ثالثا، كان حيل يل أن : يا رسول اهللا: قلت: ويف حديث ابن عمر قال. األكثر انتهى خمتصرا

جلست عند ابن عباس : وعن جماهد قال. رواه الدارقطين" صيت ربك، وبانت منك امرأتكإذا ع: "أراجعها؟ قال
ينطلق أحدكم، فريكب : إنه طلق امرأته ثالثا، فسكت، حىت ظننت أنه رادها إليه، مث قال: فجاءه رجل فقال
  يا بن عباس،: األمحوقة، مث يقول
  ـــــــ

  .١/ الطالق من اآلية ١

عصيت . وإنك مل تتق اهللا، فلم أجد لك خمرجا ١} َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمخَْرجا{: ليا بن عباس، وإن اهللا قا
: أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: وعن جماهد أيضا. ربك، فبانت منك امرأتك رواه أبو داود

يكفيك من : لق امرأته ألفا، قالعصيت ربك، وفارقت امرأتك وعن سعيد بن جبري، عن ابن عباس أن رجال ط
أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال أخطأ السنة، وحرمت : ذلك ثالث وعن سعيد أيضا
وهذا كله يدل على إمجاعهم على صحة وقوع الثالث بالكلمة : قال يف املنتقى. عليه امرأته رواهن الدارقطين

  .الواحدة
وعن ابن عمر  ٢} فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{: ملخالفته لقوله" ه، ولو بواحدة، فيدعي حرامويف احليض أو يف طهر وطئ في"
مره فلرياجعها، مث ليتركها : طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن ذلك فقال له: أنه

أن ميس، فتلك العدة اليت أمر اهللا أن  حىت تطهر، مث حتيض، مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل
  .يطلق هلا النساء متفق عليه

وكان عبد : قال نافع. نص عليه، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمر فيه بالرجعة، وال تكون إال بعد طالق" ويقع"
جعتها إذا طلقها قال ابن املنذر مل خيالف فيه إال أهل البدع، وتستحب ر. اهللا طلقها تطليقة، فحسبت من طالقها

  .قاله يف الشرح. أهنا واجبة، وهو قول مالك، لظاهر األمر: وعنه. زمن البدعة، حلديث ابن عمر
  ـــــــ

  .٢/ الطالق من اآلية ١
  .١/ الطالق من اآلية ٢

  .ألهنا ال عدة عليها، فتضرر بتطويلها" وال سنة وال بدعة ملن مل يدخل هبا"
  .عتد باألقراء، فال ختتلف عدهتا، وال ريبة هلما، وال ولد يندم على فراقهألهنا ال ت" وال الصغرية وآيسة"
فيطلقها طاهرا : "أذهب إىل حديث سامل عن أبيه، وفيه: فإنه قال. أن طالق احلامل سنة: وظاهر كالم أمحد" وحامل"

  .رواه مسلم" أو حامال
شرع حلق املرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها، زال  ألن املنع منه، إمنا" ويباح الطالق، واخللع بسؤاهلا زمن البدعة"

  .املنع



  باب صريح الطالق وكنايته

  
  :باب صريح الطالق وكنايته

  .ما حيمل غريه: ما ال حيتمل غريه من كل شيء، والكناية: الصريح
  " .اسم مفعول"طالق، وطلقتك، ومطلقة : كـ" لفظ الطالق، وما تصرف منه: صرحيه ال حيتاج إىل نية، وهو"
  .طلقي: كـ" غري أمر"
  .تطلقني: كـ" ومضارع"
  .فال يقع هبذه األلفاظ الثالث الطالق" اسم فاعل: ومطلقة"
. ألن إجياد هذا اللفظ من العاقل، دليل إرادته" أنت طالق، طلقت، هازال كان أو العبا، أو مل ينو: فإذا قال لزوجته"

  زل الطالق وجده سواء، حلديث أيبأمجع من أحفظ عنه من أهل العلم، أن ه: قال ابن املنذر

  .رواه اخلمسة إال النسائي" النكاح، والطالق، والرجعة: ثالث جدهن جد، وهزهلن جد: "هريرة مرفوعا
صريح يف : ألن نعم. فإهنا تطلق، وإن مل ينو" نعم يريد الكذب بذلك: أطلقت امرأتك؟ فقال: حىت ولو قيل له"

ال، وأراد الكذب، مل تطلق إن مل ينو : ألك امرأة؟ فقال: ولو قيل. صريح اجلواب، واجلواب الصريح للفظ الصريح،
  .به الطالق، ألنه كناية تفتقر إىل نية، ومل توجد

ألنه خالف ما أقر به، وألنه " حلفت بالطالق، وأراد الكذب، مث فعل ما حلف عليه، وقع الطالق حكما: ومن قال"
  .كذبت: مبال، مث يقوليتعلق به حق لغريه، فلم يقبل، كإقراره له 

  .فيما بينه وبني اهللا تعاىل، ألنه مل حيلف، واليمني إمنا تكون باحللف" ودين"
  يف املنصوص ال حيتاج إىل نية، سواء كان" علي الطالق، أو يلزمين الطالق، فصريح: وإن قال"
  .ويقع واحدة، ما مل ينو أكثر" منجزا أو معلقا، أو حملوفا به"
  .أو دلت قرينة على إرادة ذلك" رام، إن نوى امرأتهعلي احل: وإن قال"
  ويأيت حكمه" فظهار"
  .ال شيء فيه" وإال فلغو"
  .له" ومن طلق زوجة"
  وقع عليهما: أنت شريكتها، أو مثلها: شركتك،: مث قال لضرهتا"

ري ما فهم منه، نص عليه، ألنه صريح، ال حيتاج إىل نية ألنه جعل احلكم فيهما واحدا، وهذا ال حيتمل غ" الطالق
  .أشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية

فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها، وإن نوى . امرأيت طالق، ومعه أكثر من امرأة: علي الطالق، أو: وإن قال"
  .و إن كان هناك سبب يقتضي تعميما، أو ختصيصا، عمل به. ألهنا متيز الشكل" واحدة مبهمة أخرجت بقرعة

  .ألن الكل امرأة، وهي حمل لوقوع طالقه عليها وال خمصص" طلق الكل: شيئا وإن مل ينو"
إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به : "قاله يف الشرح، حلديث. يف قول عامة أهل العلم" ومن طلق يف قلبه مل يقع"

  .صححه الترمذي" أنفسها، ما مل تتكلم به، أو تعمل



  .ألنه تكلم به" مل يسمعهوقع، ولو : فإن تلفظ به، أو حرك لسانه"
  .مبا يبني" ومن كتب صريح طالق زوجته"
وإن مل ينوه، ألن الكتابة صرحية يف الطالق، ألهنا حروف يفهم منها املعىن، وتقوم مقام قول الكاتب، ألنه " وقع"

ك األطراف، صلى اهللا عليه وسلم، أمر بتبليغ الرسالة، وكان يف حق البعض بالقول، ويف آخرين بالكتابة إىل ملو
: وقال أبو حفص. أنه ال يقع: وإن كتبه ب شيء ال يبني ككتابته بأصبعه على وسادة أو يف اهلواء فظاهر كالم أمحد

  .ذكره يف الكايف. يقع ألنه كتب حروف الطالق، أشبه كتابته مبا يبني
  "مل أرد إال جتويد خطي، أو غم أهلي، قبل حكما: فلو قال"

. ى حمتمال غري الطالق، وإذا أراد غم أهله بتوهم الطالق دون حقيقته ال يكون ناويا للطالقألنه أعلم بنيته، وقد نو
فظاهر كالم أمحد أنه يقع، ألن ذلك ال ينايف الوقوع، فيغم أهله بوقوع الطالق : وإن قصد غم أهله: وقال يف الكايف

  .هبا
  .حيث كانت مفهومة، لقيامها مقام نطقه" ويقع بإشارة األخرس فقط"

  فصل وكنايته ال بد فيها من نية الطالق

:  
  .لقصور رتبتها عن التصريح، فوقف عملها على النية تقوية هلا، ألهنا حتتمل غري معىن الطالق، فال تتعني له بدون نية

ألن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد، ومل ينقل " يقع هبا الثالث: فالظاهرة. ظاهرة، وخفية: وهي قسمان"
مع ميله إىل  -وكان اإلمام أمحد يكره الفتيا يف الكتابة الظاهرة . قاله يف الكايف. صرهم، فكان إمجاعاخالفهم يف ع
أنه طلق البتة، فاستحلفه النيب صلى اهللا عليه : "يقع ما نواه اختاره أبو اخلطاب، حلديث ركانة: وعنه. أهنا ثالث
  .اودرواه أبو د" فحلف، فردها عليه. ما أردت إال واحدة: وسلم

ألن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطالق وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، البنة " يقع هبا واحدة: واخلفية"
متفق " اعتدي فجعلها طلقة: "وقال لسودة. ومل يكن ليطلق ثالثا، وقد هنى عنه. متفق عليه" . احلقي بأهلك: "اجلون
  .عليه

  .لفظ ال ينايف العدد، فوجب وقوع ما نواه بهفيقع ما نوى، ألنه " ما مل ينو أكثر"
أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت احلرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من : فالظاهرة"

  الكناية" شيء ت، وحللت لألزواج، وال سبيل يل عليك، أو ال سلطان، وأعتقتك، وغطي شعرك، وتقنعي، و
ذوقي، وجترعي، وخليتك، وأنت خمالة، وأنت واحدة، ولست يل بامرأة، واعتدي، اخرجي، واذهيب، و: اخلفية"

واستربئي، واعتزيل، واحلقي بأهلك، وال حاجة يل فيك، وما بقي شيء، وأغناك اهللا، وإن اهللا قد طلقك، واهللا قد 
ئا وقعت واحدة، ألنه فإن مل ينو شي. ولفظ فراق، وسراح، فيقع ما نواه، ألنه حمتمل له" أراحك مين، وجرى القلم

  .اليقني
اكتفاء بداللة احلال، ألهنا تغري حكم األقوال " وال تشترط النية يف حال اخلصومة أو الغضب وإذا سألته طالقها"

  .واألفعال
  .فيما بينه وبني اهللا تعاىل، فإن صدق مل يقع عليه شيء" مل أرد الطالق، دين: فلو قال يف هذه احلالة"



قال . أثري داللة احلال يف احلكم، كما حيمل الكالم الواحد على املدح تارة، والذم أخرى بالقرائنلت" ومل يقبل حكما"
اذهيب، واخرجي، : فما كثر استعماله منها يف غري الطالق، كقوله: وحيتمل التفريق بني الكنايات: يف الكايف

على غاربك، وأنت بائن، وبتة إذا أتى به اعتدي، وحبلك : وما ندر استعماله كقوله. وروحي، ال يقع بغري نية حبال
  حال

فأما إن قصد بالكناية غري الطالق، مل يقع على كل حال، ألنه لو قصد . الغضب، أو سؤال الطالق، كان طالقا
  .ذلك بالصريح مل يقع، فبالكناية أوىل

  باب ما خيتلف به عدد الطالق

  
  :باب ما خيتلف به عدد الطالق

  .مالك والشافعي: وبه قال. عمر وعثمان وزيد وابن عباس، رضي اهللا عنهم: روي عن. ويعترب بالرجال حرية ورقا
الطَّالُق {: ألن الطالق خالص حق الزوج، فاعترب به، لقوله تعاىل" ميلك احلر واملبعض ثالث طلقات والعبد طلقتني"

طالق العبد اثنتان فال حتل له حىت تنكح : "ة مرفوعاوعن عائش. ١} َمرََّتاِن فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف أَوْ َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن
  .ينكح العبد امرأتني، ويطلق طلقتني، وتعتد األمة حيضتني روامها الدارقطين: وعن عمر قال" . زوجا غريه

  : "ويقع الطالق بائنا يف أربع مسائل"
  .الضرر كاخللع، ألن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت رجعتها لعاد" إذا كان على عوض"
ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ {: ألن الرجعة ال متلك إال يف العدة، وال عدة عليها لقوله تعاىل" أو قبل الدخول"

  .٢} َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنهَا
  ـــــــ

  .٢٢٩/ البقرة من اآلية ١
  .٤٩/ األحزاب من اآلية ٢

وال حيل نكاحها يف هذه . ألهنا إذا مل حتل بالنكاح لعدم صحته، وجب أن ال حتل بالرجعة فيه" و يف نكاح فاسدأ"
  .املسائل الثالث إال بعقد جديد بشروطه

  .دفعة واحدة، أو دفعات، فال حتل له حىت تنكح زوجا غريه، ملا تقدم" أو بالثالث"
  .ألنه وصف الطالق مبا يقتضي اإلبانة" البتة، أو بائنا أنت طالق بال رجعة، أو: ويقع ثالثا إذا قال"
علي الطالق، أو يلزمين، ألنه صريح يف : وكذا قوله" أنت طالق، وقع واحدة: أنت الطالق، أو: وإن قال"

أنت الطالق ألقومن، ألنه مستعمل يف : املنصوص ال حيتاح إىل نية، سواء كان منجزا، أو معلقا، أو حملوفا به، كـ
  :، كما يف قولهعرفهم

  ق، وأنت الطالق ثالثا متاما... فأنت الطالق، وأنت الطال 
  .أل، فيه لالستغراق: وألن أهل العرف ال يعتقدونه ثالثا، وينكرون ذلك، وال يعلمون أن

  .ألنه نوى بلفظه ما حيتمله" وإن نوى ثالثا وقع ما نواه"
كعدد القطر، والرمل والريح، " أو عدد احلصى، وحنوهأنت طالق كل الطالق، أو أكثره، : ويقع ثالثا إذا قال"



  .فأقله واحدة وأكثره ثالث: والطالق له أقل وأكثر. والتراب والنجوم، ألن هذا اللفظ يقتضي عددا
  .أنت مائة طالق: فثالث تقع، كقوله" يا مائة طالق: أو قال هلا"
  أنت طالق أشد الطالق، أو أغلظه، أو أطوله، أو ملء: وإن قال"

فالطلقة الواحدة تتصف . ألن ذلك ال يقتضي عددا" وقع واحدة: الدنيا، أو مثل اجلبل، أو على سائر املذاهب
  .قاله يف الكايف. بكوهنا ميأل الدنيا ذكرها، وأهنا أشد الطالق عليها، فلم يقع الزائد بالشك

  .فيقع ما نواه، ألن اللفظ حيتمله" ما مل ينو أكثر"

  بل جزء الطلقة كهيفصل والطالق ال يتبعض 

:  
ألن ذكر بعض ما ال يتبعض، . فواحدة: أنت طالق نصف طلقة، أو ثلث طلقة، أو سدس طلقة وحنوه: فإذا قال

أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أهنا تطلق : قال ابن املنذر. كذكر مجيعه، ألن مبناه على السراية، كالعتق
  .بذلك، إال داود

  نصفك، أو ربعك، أو مخسك طالق، أو بعضك طالق، أو جزء منك طالق،: هلابأن قال " وإن طلق زوجته"
ألنه أضاف الطالق إىل مجلة ال تتبعض يف احلل واحلرمة، وقد وجد فيها ما يقتضي التحرمي، فغلب، " طلقت كلها"

  .كاشتراك مسلم وجموسي يف قتل صيد
كلها، إلضافة الطالق إىل جزء ثابت، استباحه  "كيدها، وأذهنا، وأنفها، طلقت: وإن طلق جزءا منها، ال ينفصل"

  .بعقد النكاح، أشبه اجلزء الشائع
إنه ال يقع طالق : ال خيتلف قول أمحد: قال أبو بكر" كشعرها، وظفرها، وسنها، مل تطلق: وإن طلق جزءا ينفصل"

  .وعتق، وظهار وحرام بذكر الشعر، والظفر، والسن، والروح، وبذلك أقول

والروح ليست عضوا وال شيئا . جزاء تنفصل منها حال السالمة، أشبهت الريق والعرق وحنومهاوألهنا أ. انتهى
يقع بإضافته إىل روحها : وقال أبو اخلطاب. يستمتع به، وألهنا تزول عن اجلسد يف حال سالمته، وهي حال النوم

  .ودمها، ألن دمها من أجزائها، وروحها هبا قوامها

  بل أنت طالق فواحدةفصل وإذا قال أنت طالق ال 

:  
الطلقة األوىل، فال يقع به : هو املنفي بعينه، وهو: فاملثبت. ألنه صرح بنفي األوىل، مث أثبته بعد نفيه. نص عليه
  .قاله ابن رجب يف القواعد. أخرى

  .لعدم ما يقتضي املغايرة، فيقع ما نواه، ألن لفظه حيتمله" فواحدة: أنت طالق، طالق، طالق: وإن قال"
  .يف مدخول هبا، ألن اللفظ لإليقاع، فيقتضي الوقوع، كما لو مل يتقدمه مثله" وقع ثنتان: أنت طالق، أنت طالقو"
هلا النصرافه عن اإليقاع بنية ذلك، وغري املدخول هبا تبني باألوىل، نوى " إال أن ينوي تأكيدا متصال أو إفهاما"

  .علي وزيد بن ثابت وابن مسعود :روي ذلك عن. بالثانية اإليقاع أو ال، متصال أو ال



  .ألن حروف العطف تقتضي املغايرة" فثنتان يف املدخول هبا: مث طالق: وأنت طالق، فطالق، أو"
  .ألهنا تصري بالبينونة األجنبية. فال يلزمها ما بعدها" وتبني غريها باألوىل"

  .و تقتضي اجلمع، وال ترتيب فيهاألن الوا" فثالث معا، ولو غري مدخول هبا: أنت طالق، وطالق، وطالق: و"

  فصل يصح االستثناء يف النصف فأقل من مطلقات وطلقات

  :فصل ويصح االستثناء يف النصف فأقل من مطلقات وطلقات
إِنَّنِي بََراٌء ِممَّا {نص عليه، ألنه كالم متصل أبان به أن املستثىن غري مراد باألول فصح، كقول اخلليل عليه السالم 

  ٢} فَلَبِثَ ِفيهِمْ أَلَْف َسَنٍة إِلَّا َخْمِسَني َعاما{: وقوله تعاىل ١} إِلَّا الَِّذي فَطَرَنِي*  َتْعُبُدونَ
  .ملا سبق" أنت طالق ثالثا، إال واحدة طلقت ثنني: فلو قال"
  .لصحة استثناء النصف" يقع ثنتان: أنت طالق أربعا، إال ثنتني: و"
  :إن قال" و"
  .ألهنما نصف األربع" يقع ثنتان: ثنتنيأنت طالق أربعا، إال : و"
ألن غري املتصل يقتضي رفع ما وقع باألول، والطالق إذا وقع ال ميكن رفعه، " وشرط يف االستثناء اتصال معتاد"

  ويكون االتصال إما،. خبالف املتصل، فإن االتصال جيعل اللفظ مجلة واحدة، فال يقع الطالق قبل متامها
  اليابأن يأيت به متو" لفظا"
  كسعال، وتنفس، وشرط نيته" كانقطاعه بعطاس وحنوه: أو حكما "

  ـــــــ
  .٢٧-٢٦/ الزخرف من اآلية ١
  .١٤/ العنكبوت من اآلية ٢

أنت طالق إن قمت، ألهنا صوارف للفظ عن مقتضاه، فوجب : قبل متام ما استثىن منه، وكذا شرط متأخر، كـ
  .مقارنتها لفظا ونية

  فصل يف طالق الزمن

:  
  .ملاضي واملستقبلا
  " .قبل أن أتزوجك، ونوى وقوعه: أنت طالق أمس، أو: إذا قال"
  .يف احلال إلقراره على نفسه مبا هو أغلظ يف حقه" وقع: إذا"
  ينو وقوعه اآلن" وإال"
نص عليه، ألنه أضافه إىل زمن يستحيل وقوعه فيه، ألن الطالق رفع لالستباحة، وال . فال يقع الطالق: أي" فال"
  .كن رفعها يف املاضيمي
قاله يف اجملرد، ألنه ال يقع يف اليوم، لعدم الشرط، وإذا . ال يقع به شيء" فلغو: أنت طالق اليوم إذا جاء غد: و"



يف موضع يقع يف احلال، ألنه علقه بشرط حمال : وقال القاضي. جاء غد مل ميكن الطالق يف اليوم، ألنه زمن ماض
  .فلغا شرطه، ووقع الطالق

طلوع فجره فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع، لصالحية : أي" أنت طالق غدا، أو يوم كذا وقع بأوهلما  :و"
  .كل جزء منه لوقوع الطالق فيه، وال مقتضي لتأخريه عن أوله

  .ألن لفظه ال حيتمله" أردت آخرمها: وال يقبل حكما إن قال"
غروب الشمس من آخر الشهر الذي : وأول الشهر. تقدم ملا" يقع بأوهلما: أنت طالق يف غد، أو يف رجب: و"

  .قبله

  .ألن آخر هذه األوقات منها كأوهلا، فإرادته لذلك ال ختالف ظاهر لفظه" قبل حكما: أردت آخرمها: فإن قال"
أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، ألنه إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا : كـ" فواحدة: وأنت طالق كل يوم"

  .وبعده
  ثالثا،" وأنت طالق يف كل يوم فتطلق"
  .إن كانت مدخوال هبا، وإال بانت باألوىل، فال يلحقها ما بعدها" يف كل يوم واحدة"
  .ألن أل للعهد احلضوري" فبمضي ثالثني يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه: أنت طالق إذا مضى شهر: و"
} إِنَّ ِعدَّةَ الشُّهُورِ ِعْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشهْرا{: تعاىل فتطلق بانقضاء اثين عشر شهرا، لقوله" وكذلك إذا مضى سنة"
  .ويكمل ما حلف يف أثنائه بالعدد. شهور السنة وتعترب باألهلة: أي. ١
  .فتطلق بانسالخ ذي احلجة، ألن أل للعهد احلضوري: أنت طالق إذا مضت السنة: إذا قال: أي" أو السنة"

  ـــــــ
  .٣٦ /التوبة من اآلية ١

  باب تعليق الطالق

  
  :باب تعليق الطالق

مل : إن تزوجت امرأة أو فالنة فهي طالق: ال يصح التعليق إال من زوج، فلو قال. بإن، أو إحدى أخواهتا: بالشروط
وروي عن ابن عباس، ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد اهللا لقوله . يقع بتزوجيها يف قول أكثر أهل العلم

  .١} ...ا َنكَحُْتُم الُْمْؤمَِناِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّإِذَ{: تعاىل
ال نذر البن آدم فيما ال ميلك، وال عتق فيما ال ميلك، وال طالق : "وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا

اح وال ال طالق قبل نك: "وعن املسور بن خمرمة مرفوعا. رواه أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه" . فيما ال ميلك
إن الطالق إذا وقع قبل النكاح أنه ال : ال خيتلف قول أيب عبد اهللا: وقال أبو بكر. رواه ابن ماجه" عتاق قبل ملك

  .ذكره يف الكايف. يقع
: إن طرت، أو: وكذا" مل تطلق: إن صعدت السماء فأنت طالق: إذا علق الطالق على وجود فعل مستحيل كـ"

  .ال يتصور يف العادة وجوده: أو البهيمة، ألن ذلك مستحيل عادة، أي قلبت احلجر ذهبا، أو شاء امليت
ألنه علقه على عدم فعل " طلقت يف احلال: إن مل تصعدي إىل السماء فأنت طالق: وإن علقه على عدم وجوده كـ"



  .املستحيل، وعدمه معلوم يف احلال، وما بعده
  ـــــــ

  .٤٩/ األحزاب من اآلية ١

  :إن مل أشتر من زيد عبده فأنت طالق: كـ" ملستحيلوإن علقه على غري ا"
  .موت العبد، أو عتقه: وهو" مل تطلق إال باليأس مما علق عليه الطالق"
  .يف هذا الشهر: اليوم، أو: كقوله" ما مل يكن هناك نية، أو قرينة تدل على الفور، أو يقيد بزمن"
  .بالنية، أو القرينة، أو التقييد: أي" فيعمل بذلك"
ويشترط لصحة . أنت طالق إن قمت: إن قمت فأنت طالق، أو: صح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كـوي"

إن قمت، مل ينفعه التعليق، : فلو طلق غري ناو التعليق، مث عرض له فقال" التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطالق
  .ووقع الطالق، ألن الطالق إذا وقع ال ميكن رفعه

 -يا زانية  -ال لفظا أو حكما، فال يضر لو عطس وحنوه، أو قطعه بكالم منتظم، كـ، أنت طالق وأن يكون متص"
  .بني شرط وجوابه سكوتا، ميكنه كالم فيه ولو قل" ويضر إن قطعه بسكوت. إن قمت

 لقطع التعليق، وألن غري املتصل يقتضي رفع ما وقع" سبحان اهللا وتطلق يف احلال: وكالم غري منتظم كقوله"
باألول، والطالق إذا وقع ال ميكن رفعه، خبالف املتصل، فإن اإلتصال جيعل الكالم مجلة واحدة، فال يقع الطالق 

  .قبل متامها

  فصل يف مسائل متفرقة

:  
ومل : فخرجت طلقت، ألن اإلذن هو اإلعالم" فأذن هلا، ومل يعلم: إن خرجت بغري إذين فأنت طالق: إذا قال"

  يعلمها،
  .خروجها بال إذنه: لوجود الصفة وهي" ت، مث خرجت ثانيا بال إذنه طلقتأو علمت وخرج"
نص عليه، لوجود اإلذن ما مل جيدد حلفا أو . فال حينث خبروجها بعد ذلك" ما مل يأذن هلا يف اخلروج كلما شاءت"

  .ينهاها
  .اله يف اإلنصافق. على الصحيح من املذهب" مل تطلق: وإن خرجت بغري إذن فالن فأنت طالق فمات، وخرجت"
  .بغري إذين" وإن خرجت إىل غري احلمام"
ألن ظاهر ميينه منعها من غري احلمام، فكيفما صارت إليه حنث، " طلقت: فأنت طالق، فخرجت له، مث بدا هلا غريه"

  .وقد صدق عليها أهنا خرجت إىل غري احلمام، كما لو خالفت لفظه
  :أو إن مل يشأ اهللا، أو مل يشأ اهللا" ال أن يشاء اهللاوزوجيت طالق أو عبدي حر إن شاء اهللا، أو إ"
وقال . قد شاء اهللا الطالق حني أذن فيه: نص عليه، وذكر قول قتادة. الطالق والعتاق" مل تنفعه املشيئة شيئا، ووقع"

  فهي طالق وألنه: أنت طالق، إن شاء اهللا: ابن عباس إذا قال الرجل المرأته

لمه فبطل، كما لو علقه على شيء من املستحيالت، وألنه استثناء يرفع محلة الطالق تعليق على ما ال سبيل إىل ع
  .حاال ومآال، فلم يصح كاستثناء الكل



  .فالن" فتعليق مل يقع إال أن يشاء: إن شاء فالن: وإن قال"
لطالق، وعلق ألنه أوقع ا" وقع الطالق إذا: فموقوف، فإن أىب املشيئة، أو جن أو مات: إال أن يشاء: وإن قال"

  .رفعه بشرط، ومل يوجد
  ليلة،" أنت طالق إن رأيت اهلالل عينا، فرأته يف أول: و"
  ليلة،" أو ثاين"
  .الطالق، ألنه هالل" وقع: أو ثالث ليلة"
  إن رأته" و"
  :بعد الثالثة: أي" بعدها"
  .الطالق، ألنه يقمر بعد الثالثة، فلم حينث برؤيتها له، ما مل يكن نية" مل يقع"
  .نص عليه، لعدم إضافة الفعل إليه. مل يقع" أنت طالق إن فعلت كذا، أو فعلت أنا كذا، ففعلته أو فعله مكرها: و"
" . رفع القلم عن ثالثة: "الطالق، ألنه مغطى على عقله، حلديث" أو جمنونا، أو مغمى عليه، أو نائما، مل يقع"

  .وتقدم
  حللفه،" وإن فعلته أو فعله ناسيا"
  :أنه احمللوف عليه، أو جاهال احلنث به "أو جاهال"
الطالق، ألنه معلق بشرط، وقد وجد، وألنه تعلق به حق آدمي، فاستوى فيه العمد والنسيان واخلطأ، " وقع"

  كاإلتالف، خبالف اليمني

  " .عفي ألميت عن اخلطإ والنسيان: "املكفرة، فال حينث فيها نصا، ألنه حمض حق اهللا، فيدخل يف حديث
ناسيا أو غريه على التفصيل " إن مل تفعلي كذا، أو إن مل أفعل كذا فلم تفعله أو مل يفعله هو: مثله، كـ وعكسه"

فال يقع الطالق إال يف آخر : حرف يقتضي التراخي، إذا مل ينو وقتا بعينه" إن"السابق، ويكون على التراخي، ألن 
  .ال نعلم يف هذا خالفا: شرح العمدةقال يف . أوقات اإلمكان، وذلك يف آخر جزء من حياة أحدمها

  فصل يف الشك يف الطالق

:  
ألن النكاح متيقن فال يزول بالشك، وألنه شك طرأعلى يقني، فال " وال يقع الطالق بالشك فيه، أو فيما علق عليه"

الطالق، والورع التزام : قال املوفق" دع ما يريبك إىل ما ال يريبك: "يزيله، كاملتطهر يشك يف احلدث، وحلديث
وندب قطع شك برجعته إن كان الطالق رجعيا خروجا " . من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه: "حلديث

  .من اخلالف، أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن احلل وإال فبفرقة متيقنة لئال تبقى معلقة
الحتمال أن تكون احمللوف " ثمل حين: فمن حلف ال يأكل مترة مثال، فاشتبهت بغريها، وأكل اجلميع إال واحدة"

  .على عدم أكلها، ويقني النكاح ثابت فال يزول بالشك
  .نص عليه، ملا سبق" ومن شك يف عدد ما طلق بىن على اليقني، وهو األقل"

  .ألن األصل عدمهما، ومل يتيقن أحدمها" مل يلزمه شيء: ومن أوقع بزوجته كلمة، وشك هل هي طالق أو ظهار"



  باب الرجعة

  
  :الرجعةباب 

  .طالقا غري بائن" إعادة زوجته املطلقة: وهي"
  .قبل الطالق" إىل ما كانت عليه"
ذكره يف الشرح وغريه لقوله . وال تفتقر الرجعة إىل ويل، وال صداق، وال رضى املرأة وال علمها إمجاعا" بغري عقد"

. ٢} الطَّالُق مَرََّتاِن فَإِْمَساكٌ بَِمْعُروٍف أَْو َتسْرِيحٌ بِإِْحَساٍن{: وقوله. ١} َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك{: تعاىل
وطلق النيب، . متفق عليه" مره فلرياجعها"وحديث ابن عمر حني طلق امرأته، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم 

أمجع أهل العلم على : ملنذروقال ابن ا. صلى اهللا عليه وسلم حفصة، مث راجعها رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
  .أن هلما الرجعة يف العدة: أن احلر إذا طلق دون الثالث، والعبد دون االثنتني

  :"من شرطها"
  "أن يكون الطالق غري بائن -١"

فإن كان بعوض فال رجعة، ألنه إمنا جعل لتفتدي به املرأة من الزوج، وال حيصل ذلك مع ثبوت الرجعة، بل يعترب 
  .عقد بشروطه

  ـــــــ
  .٢٢٨/ البقرة من اآلية ١
  .٢٢٩/ البقرة من اآلية ٢

وإن طلق قبل الدخول فال رجعة، . ١} َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك{: لقوله تعاىل" وأن تكون يف العدة -٢"
  .ألنه ال عدة عليها، وال تربص يف حقها يرجتعها فيه

وروي عن عمر وعلي وابن مسعود، . نص عليه" الثالثة حيث مل تغتسل وتصح الرجعة بعد انقطاع دم احليضة"
لوجود أثر احليض املانع للزواج من الوطء، وتنقطع بقية األحكام من التوارث، والطالق، واللعان، والنفقة، وغريها 

  .بانقطاع الدم
  .إن كانت حامال بعدد لبقاء العدة" وتصح قبل وضع ولد متأخر"
كأعدهتا، لورود السنة بلفظ الرجعة يف حديث " ورجعتها، وارجتعتها وأمسكتها، ورددهتا، وحنوه راجعتها: وألفاظها"

} َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك{: ابن عمر، واشتهر هذا االسم فيها عرفا، وورد الكتاب بلفظ الرد يف قوله تعاىل
  .٣} ...فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف... {: وقوله. ٢} ...نَّ بَِمْعرُوٍففَأَْمِسكُوُه... {: وبلفظ اإلمساك يف قوله. ١
يف ظاهر املذهب، ألهنا زوجة يلحقها الطالق والظهار " وال تشترط هذه األلفاظ، بل حتصل رجعتها بوطئها"

أن الوطء  :واختار الشيخ تقي الدين. واإليالء، ويرث أحدمها صاحبه إن مات إمجاعا، فالوطء دليل على رغبته فيها
  ال حتصل الرجعة: وعن أمحد. رجعة مع النية

  ـــــــ
  .٢٢٨/ البقرة من اآلية ١



  .٢٣١/ البقرة من اآلية ٢
  .٢٢٩/ البقرة من اآلية ٣

وال حيصل اإلشهاد إال . ١} ...َوأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم... {: إال بالقول، وهو ظاهر كالم اخلرقي، لقوله تعاىل
وسئل عمران بن حصني عن الرجل يطلق امرأته، مث يقع هبا، ومل يشهد على طالقها، وال على رجعتها " .على القول

فعلى هذه . رواه أبو داود" طلقت لغري سنة، وراجعت لغري سنة، أشهد على طالقها وعلى رجعتها وال تعد: فقال
بكر يف الشايف بسنده إىل خالس، قال طلق نص عليه، ملا روى أبو . الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتماهنا

فاختصموا إىل علي، فجلد  -الرجعة : أي -رجل امرأته عالنية، وراجعها سرا، وأمر الشاهدين بكتماهنا 
  .الشاهدين، واهتمهما، ومل جيعل له عليها رجعة

كالنكاح، وفيه وجه تصح ألنه كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، فال حتصل بكناية، " ال بنكحتها، أو تزوجتها"
  .قدمه يف الكايف. الرجعة به، اختاره ابن حامد، ألن األجنبية حتل به، فالزوجة أوىل

مستكمل للشروط إمجاعا، ملفهوم " ومىت اغتسلت من احليضة الثالثة، ومل يرجتعها بانت، ومل حتل له إال بعقد جديد"
  .يف العدة: أي. ٢} نَّ ِفي ذَِلَكَوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّه... {: قوله تعاىل

  .الرجعية إذا راجعها، والبائن إذا نكحها" وتعود"
عمر وعلي وأيب ومعاذ وعمران : ولو بعد وطء زوج آخر يف قول أكابر الصحابة، منهم" على ما بقي من طالقها"

  تاجبن حصني وأبو هريرة وزيد وعبد اهللا بن عمرو، رضي اهللا عنهم، ألن وطء الثاين ال حي
  ـــــــ

  .٢/ الطالق من اآلية ١
  .٢٢٨/البقرة من اآلية ٢

ابن عمر وابن : ترجع بالثالث بعد زوج، وهو قول: وعنه. إليه يف اإلحالل للزوج األول، فال يغري حكم الطالق
  .ذكره يف الشرح. عباس، وأيب حنيفة

  فصل وإذا طلق احلر ثالثا

:  
فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن ... {: لقوله تعاىل" زوجا غريه نكاحا صحيحاأو طلق العبد ثنتني مل حتل له حىت تنكح "

كان الرجل إذا طلق امرأته فهو : قال ابن عباس. ٢} الطَّالُق مَرََّتاِن{: بعد قوله. ١} َبْعُد حَتَّى تَْنِكَح َزْوجا غَْيَرُه
فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَهُ ...{: إىل قوله. ٢} الطَّالُق مَرََّتاِن{: أحق برجعتها، وإن طلقها ثالثا، فنسخ ذلك قوله تعاىل

  .رواه أبو داود والنسائي ١} ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح زَْوجا غَْيرَُه
أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال حىت "لقوله، صلى اهللا عليه وسلم، المرأة رفاعة " ويطأها يف قبلها مع االنتشار"

وعن ابن عمر سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن الرجل يطلق . متفق عليه" ي عسيلته، ويذوق عسيلتكتذوق
حىت : "هل حتل لألول؟ قال: امرأته ثالثا فيتزوجها آخر، فيغلق الباب، ويرخي الستر، مث يطلقها قبل أن يدخل هبا

" . هي اجلماع: العسيلة: "وعن عائشة مرفوعا" . حىت جيامعها األخر"رواه أمحد والنسائي، وقال " تذوق العسيلة
  .رواه أمحد والنسائي



  ـــــــ
  .٢٣٠/ البقرة من اآلية ١
  .٢٢٩/ البقرة من اآلية ٢

مع انتشاره، لوجود حقيقة الوطء من زوج، أشبه " ولو جمنونا، أو نائما، أو مغمى عليه، وأدخلت ذكره يف فرجها"
  .حال إفاقته

  .١} حَتَّى تَْنِكَح َزْوجا غَيَْرُه{: ملا تقدم، ولعموم قوله تعاىل" زلأو مل يبلغ عشرا أو مل ين"
  .احلشفة" ويكفي تغييب احلشفة، أو قدرها من جمبوب"
  .حلصول ذوق العسيلة به، وألنه مجاع يوجب الغسل، ويفسد احلج، أشبه تغييب الذكر" وحيصل التحليل بذلك"
فال حتل، ألنه وطء حرم حلق اهللا " أو اإلحرام، أو يف صوم الفرضما مل يكن وطؤها يف حال احليض، أو النفاس، "

وظاهر النص أنه حيلها، لدخوله يف العموم، وألنه وطء تام يف نكاح : قال يف الكايف. تعاىل فلم حيلها، كوطء املرتدة
. يف حلها بهصحيح تام فأحلها، كما لو كان التحرمي حلق آدمي مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه، فإنه ال خالف 

َحتَّى َتْنِكحَ {: وال حتل بوطء دبر أو شبهة، أو وطء يف ملك ميني، أو يف نكاح فاسد أو باطل، لقوله تعاىل. انتهى
  .إمنا حيمل على الصحيح: والنكاح املطلق يف الكتاب والسنة. ١} َزْوجا غَْيرَُه

إن مل خيل هبا فإن خال هبا تقرر املهر، وإن " ف املهرفلو طلقها الثاين، وادعت أنه وطئها وكذهبا، فالقول قوله يف تنص"
  .مل يدخل للحديث
  ـــــــ

  .٢٣٠/ البقرة من اآلية ١

وألهنا مؤمتنة على نفسها، وعلى ما أخربت به عن نفسها، وال . ألهنا ال تدعي عليه حقا" وقوهلا يف إباحتها لألول"
وملطلقها ثالثا نكاحها إن غلب على ظنه . قضاء عدهتاسبيل إىل معرفة ذلك حقيقة إال من جهتها، كإخبارها بان

  .صدقها

  كتاب اإليالء

:  
إذا حلف ال : حيلفون: يؤلون من نسائهم: قال ابن قتيبة. احللف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر: وهو

  .يقسمون مكان يؤلون: وقرأ أيب بن كعب وابن عباس. حكاه عنه أمحد. جيامعها
  .ه ميني على ترك واجبألن" وهو حرام"
. كان اإليالء طالقا ألهل اجلاهلية: وقال قتادة. ١} وَإِنَُّهْم لََيقُولُونَ ُمْنكَرا ِمَن الْقَْولِ َوُزورا{: لقوله تعاىل" كالظهار"

كان الرجل ال حيب امرأته، وال يريد أن يتزوج هبا : كان ذلك من ضرار أهل اجلاهلية: وقال سعيد بن املسيب
يحلف أن ال يقرهبا أبدا، فيتركها ال أميا، وال ذات بعل، وكانوا عليه يف ابتداء اإلسالم، فضرب اهللا له أجال غريه، ف

  .ذكره البغوي وغريه. يف اإلسالم
  ٢} ِللَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمْن نِسَاِئهِْم{: لقوله تعاىل" يصح من زوج يصح طالقه"

  ـــــــ



  .٢/ اجملادلة من اآلية ١
  .٢٢٦/ اآليةالبقرة من  ٢

  .وال يصح من مغمى عليه وجمنون، ألنه ال قصد هلما، وال حكم ليمينهما
ألنه ال يطلب منه الوطء، المتناعه منه " إما ملرض ال يرجى برؤه، أو جلب كامل، أو شال: سوى عاجز عن الوطء"

  .بعجزه ال بيمينه
" صار مؤليا: ه أبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهرفإذا حلف الزوج باهللا تعاىل، أو بصفة من صفاته أنه ال يطأ زوجت"

  .فإذا حلف على أربعة أشهر فما دوهنا مل يكن مؤليا، لداللة اآلية على أنه ال يكون مؤليا مبا دوهنا
  .لآلية، فال يفتقر إىل ضرب حاكم كالعدة" يؤجل له احلاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حني ميينه"
: لزوال اليمني، والضرر عنها بالوطء، وعليه الكفارة، لقوله صلى اهللا عليه وسلم" أن يكفر ويطأ مث خيري بعدها بني"
  .متفق عليه" من حلف على ميني، فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه"
وقوله  ١} َعَزمُوا الطَّالَق فَإِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم َوإِنْ{. ١} فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{: لقوله تعاىل" أو يطلق"
  .٢} فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف أَوْ َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن{

  ومن امتنع من بذل ما وجب عليه مل ميسك مبعروف فيؤمر بالتسريح
  ـــــــ

  .٢٢٧/و ٢٢٦/ البقرة من اآلية ١
  .٢٢٩/ البقرة من اآلية ٢

املؤيل : يعين. إذا مضت أربعة أشهر يوقف حىت يطلق، وال يقع عليه الطالق حىت يطلق: مر قالوعن ابن ع. بإحسان
عثمان وعلي وأيب الدرداء وعائشة، واثين عشر رجال من أصحاب النيب : ويذكر ذلك عن: قال. رواه البخاري

لى اهللا عليه وسلم، أدركت بضعة عشر من أصحاب النيب ص: صلى اهللا عليه وسلم، وعن سليمان ابن يسار قال
  .كلهم يوقفون املؤيل رواه الشافعي والدارقطين

  .لقيامه مقام املمتنع، وألنه حق تدخله النيابة كقضاء دينه" فإن امتنع من ذلك طلق عليه احلاكم"

  كتاب الظهار

  
  :كتاب الظهار
وهو . أنت علي كظهر أمي :أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول. قال ابن املنذر

نزلت يف خويلة بنت مالك بن ثعلبه، حني . اآليات ١} وَإِنَُّهْم لََيقُولُونَ مُْنكَراً ِمَن الْقَْولِ َوُزوراً{: حمرم، لقوله تعاىل
: ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجتادله فيه، ويقول

  .رواه أبو داود وصححه. ، فما برحت حىت نزل القرآن" هللا، فإنه ابن عمكاتقي ا"
: أنت، أو: فمن قال لزوجته. أن يشبه امرأته، أو عضوا منها مبن حترم عليه من رجل أو امرأة، أو بعضو منه: وهو"

التأبيد صار  كظهر أخيت، أو عميت، أو خاليت، وحنوها ممن حترم عليه على: أو" كيد أمي: يدك علي كظهر، أو
  .مظاهرا يف قول أكثرهم، ألهنن حمرمات بالقرابة فأشبهن األم



  .أو أيب أو أخي" كظهر، أو يد زيد: أو"
  .حرام" احلل علي حرام، أو ما أحل اهللا يل: أنت علي كفالنة األجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال: أو"
  اظروي ذلك عن عثمان وابن عباس، ألن هذه األلف" صار مظاهرا"

  ـــــــ
  .٢/ اجملادلة من اآلية ١

ويف . ميني روى عن أيب بكر وعمر وابن مسعود: وعنه. كناية حيتاج إىل نية: وعنه. صرحية يف الظهار ال حتتمل غريه
سَْوةٌ لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُ{: إذا حرم الرجل امرأته فهي ميني يكفرها وقال: املتفق عليه عن ابن عباس، قال

إن نوى اليمني كان ميينا، ألن ذلك يروى : ة أنه يرجع فيه إىل نيتهالثالث: ذكره يف الشرح وقال يف الكايف ١} َحَسنَةٌ
  .عن أيب بكر وعمر وعائشة، رضي اهللا عنهم

  .فلم ينو ظهارا وال غريه" أنت علي كأمي، أو مثل أمي وأطلق: وإن قال"
  .نص عليه، ألنه املتبادر منه هذه األلفاظ" فظهار"
  كاحملبة،" وإن نوى يف الكرامة وحنوها"
  .يكون مظاهرا بل يدين، ويقبل حكما الحتماله، وهو أعلم مبراده" فال"
ليس بظهار إال مع نية أو قرينة، ألنه يف غري التحرمي أظهر، فاحتمال هذه الصور لغري " وأنت أمي، أو مثل أمي"

  .الظهار أكثر من احتمال الصور اليت قبلها له، وكثرة االحتماالت توجب اشتراط النية
كأن يقوهلا حال خصومة أو غضب، ألنه : دالة عليه" يلزمين، ليس بظهار إال مع نية أو قرينة: هار، أوعلي الظ: أو"

  .يصري كناية فيه والقرينة تقوم مقام النية، وألن لفظه حيتمله، وقد نواه به
  .هألن لفظه حيتمل" وأنت علي كامليتة أو الدم، أو اخلنزير يقع ما نواه من طالق، أو ظهار، أو ميني"

  ـــــــ
  .٢١/ األحزاب من اآلية ١

أكثر الفقهاء على أن التحرمي إذا مل ينو : وقال يف املغين. ميني: وعنه. أنت علي حرام: كقوله" فإن مل ينو شيئا فظهار"
منه : ووجه ذلك اآلية املذكورة، وألن التحرمي يتنوع. مالك وأيب حنيفة والشافعي: به الظهار ليس بظهار، وهو قول

و بظهار، وبطالق، وحبيض، وبإحرام، وصيام، فال يكون التحرمي صرحيا يف واحد منها، وال ينصرف إليه بغري ما ه
نظري ما يصري به مظاهرا منها فليس بظهار، لقوله : وإن قالت لزوجها. انتهى. نية، كما ال ينصرف إىل حترمي الطالق

وروى . وعليها كفارته قياسا على الزوج. فخصهم بذلك ١} ...ائِهِْمالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ مِْنكُْم ِمْن نَِس... {: تعاىل
فسألت أهل . إن تزوجت مصعب بن الزبري فهو علي كظهر أيب: األثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أهنا قالت

ئذ املدينة، فرأوا أن عليها الكفارة وروى سعيد أهنا استفتت أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وهم يوم
وليس هلا ابتداء القبلة واالستمتاع قبل التكفري، . كثري فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته وأعتقت عبدا

  .وعليها التمكني لزوجها من وطئها قبل التكفري ألنه حق للزوج، فال متنعه كسائر حقوقه
  ـــــــ

  .٢/ اجملادلة من اآلية ١



  فصل يصح الظهار من كل من يصح طالقه

  :ويصح الظهار من كل من يصح طالقه فصل
  .مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا، كبريا أو مميزا يعقله، ألنه حترمي كالطالق فجرى جمراه

  .كالطالق" منجزا، أو معلقا أو حملوفا به"
  أنت علي كظهرأمي،: بأن قال هلا" فإن جنزه ألجنبية"
  النساء علي كظهر أمي،: كظهر أمي، أو قال إن تزوجتك فأنت علي: بأن قال" أوعلقه بتزوجيها"
إن تزوجت فالنة : لقول عمر رضي اهللا عنه، يف رجل قال" صح ظهارا: أنت علي حرام ونوى أبدا. أو قال هلا"

وألهنا ميني مكفرة فصح عقدها قبل النكاح، . عليه كفارة الظهار رواه أمحد: فهي علي كظهر أمي، مث تزوجها، قال
  .واآلية خرجت خمرج الغالب. اىلكاليمني باهللا تع

  أنت علي حرام، ومل ينو أبدا،: فقال ألجنبية" ال إن أطلق"
أهنا حرام عليه إذا، ألنه صادق يف حرمتها عليه قبل عقد النكاح ويقبل منه دعوى ذلك حكما، : أي" أو نوى إذا"

  .ألنه الظاهر
  مطلقا غري مؤقت ويصح" ويصح الظهار"
  عليه كفارته،" ر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهرأنت علي كظه: مؤقتا كـ"

: فيزول حكم الظهار مبضيه، حلديث سلمة بن صخر، رواه أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه، وفيه: أي" وإال فال"
ظاهرت من امرأيت حىت ينسلخ شهر رمضان، وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه أصاب فيه، فأمره بالكفارة ومل 

  .تقييده خبالف الطالق، فإنه يزيل امللك، وهذا يوقع حترميا يرفعه التكفري، أشبه اإليالء ينكر
فََتحْرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ ... {: لقوله تعاىل" وإذا صح الظهار حرم على املظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفري"

فال : "وقوله، صلى اهللا عليه وسلم. ٢} ...َتابَِعْينِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّافَِصَياُم َشْهَرْينِ ُمَت... {: وقوله. ١} ...َيَتَماسَّا
وألن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه، . رواه أهل السنن، وصححه الترمذي" تقرهبا حىت تفعل ما أمرك اهللا به

  .كالطالق واإلحرام
: اآلية والعود ١} ...َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتْحرِيرُ َرقََبٍة ثُمَّ... {: لقوله تعاىل" فإن وطىء ثبتت الكفارة يف ذمته"

  .وال جيب أكثر من كفارة، ألنه صلى اهللا عليه وسلم، مل يأمر سلمة بن صخر بأكثر منها. نص عليه. الوطء
  .بأن ظاهر، مث جن فوطئ، لوجود العود" ولو جمنونا"
  .حرميللخرب السابق، ولبقاء الت" مث ال يطأ حىت يكفر"
  .ألنه مل يوجد احلنث، ويرثها كما بعد التكفري" وإن مات أحدمها قبل الوطء فال كفارة"

  ـــــــ
  .٣/ اجملادلة من اآلية ١
  .٤/ اجملادلة من اآلية ٢

  فصل الكفارة فيه على الترتيب



  :فصل والكفارة فيه على الترتيب
نص على املؤمنة  ١} ...َتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍةَوَمْن قَ{: كسائر الكفارات، لقوله تعاىل" عتق رقبة مؤمنة"

  .وقسنا عليها سائر الكفارات، ألهنا يف معناها محال للمطلق على املقيد. يف كفارة القتل
فسه، وال ضررا بينا، ألن املقصود متليك العبد منفعته، ومتكينه من التصرف لن" ساملة من العيوب املضرة يف العمل"

حيصل هذا مع العيب املذكور، كعمى وشلل يد، أو رجل أو قطع إحدامها، وحنوها، ألنه ال ميكنه العمل يف أكثر 
  .الصنائع

ألنه ناقص بفقد حاستني تنقص قيمته بنقصها نقصا كثريا، وكذا أخرس ال تفهم " وال جيزئ عتق األخرس األصم"
  .إشارته

  .ام الدنيا بعدألنه مل تثبت له أحك" وال اجلنني"
رقبة، وال ماال يشتريها به فاضال عن حاجته، لنفقته وكسوته ومسكنه، وما ال بد له منه من مؤنة عياله " فإن مل جيد"

  :وحنوه
  .لآلية، واحلديث" صام شهرين متتابعني"
  " .وإمنا لكل امرئ ما نوى"وتعيينها جلهة الكفارة، حلديث " ويلزمه تبييت النية من الليل"

  ـــــــ
  .٩٢/ البقرة من اآلية ١

لآلية وألمره، صلى اهللا عليه وسلم، " فإن مل يستطع الصوم، للكرب، أو مرض ال يرجى برؤه، أطعم ستني مسكينا"
وأمر صلى !. وهل أصبت ما أصبت إال من الصيام : سلمة بن صخر باإلطعام حني أخربه بشدة شبقه وشهوته بقوله

إنه شيخ كبري ما به من صيام وقيس عليهما ما يف : باإلطعام حني قالت امرأتهاهللا عليه وسلم، أوس بن الصامت 
  .معنامها

  .قاله يف الكايف. ألنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأيب هريرة، رضي اهللا عنهم" لكل مسكني مد بر"
ف وسق شعري، فقال جاءت امرأة من بين بياضة بنص"ملا روى أمحد عن أيب يزيد املدين قال " ونصف صاع من غريه"

وهذا نص، : قال يف الكايف" . أطعم هذا فإن مدي شعري مكان مد بر: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، للمظاهر
  .انتهى. وألهنا كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقري من التمر نصف صاع، كفدية األذى

جيزئه، لآلية، ألن خمرج اخلبز قد أطعمهم، : وعنه. اهلريسة خلروجه عن الكيل واالدخار أشبه" وال جيزئ اخلبز"
  .فعليها يعترب أن يكون من مد بر فصاعدا

ألن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه، كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا يف " وال غري ما جيزئ يف الفطرة"
ِمْن ...{: على الفطرة، ولقوله تعاىلفإن عدمت األصناف اخلمسة أجزأ ما يقتات من حب ومثر، قياسا . احلكم

  ١} أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُْم
  ـــــــ

  .٨٩/ املائدة من اآلية ١

وألنه خيتلف وجهه، فيقع تربعا " . إمنا األعمال بالنيات: "حلديث" وال جيزئ العتق والصوم واإلطعام إال بالنية"
  .ة، وحملها يف العتق واإلطعام معه، أو قبله بيسريونذرا وكفارة، فال يصرفه إىل الكفارة إال الني



  كتاب اللعان

  
  :كتاب اللعان

ويأيت تعريف . إن كانت غري حمصنة" أو التعزير"إن كانت حمصنة، " إذا رمى الزوج زوجته بالزىن فعليه حد القذف"
  .اإلحصان يف القذف

  .املقذوف غريهاعليها به، أو تصديقه، فال حد، كما لو كان " إال أن يقيم البينة"
} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِنيَ َجلْدَةً{: واألصل فيه قوله تعاىل" أو يالعن"
ا أَْنفُسُُهْم فََشهَاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّه إِنَّهُ وَالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاجَُهْم َولَمْ َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِلَّ{: مث قال. اآلية ١

على أن : والثانية. فدلت اآلية األوىل على وجوب احلد، إال أن يسقط بأربعة شهداء. اآليات ٢} لَِمَن الصَّاِدِقَني
امرأته، فقال النيب صلى اهللا عليه  أن هالل بن أمية قذف: وعن ابن عباس. لعانه يقوم مقام الشهداء يف إسقاط احلد

  والذي بعثك باحلق إين لصادق،: فقال هالل" . البينة، وإال حد يف ظهرك: "وسلم
  ـــــــ

  .٤/ النور من اآلية ١
  .٦/ النور من اآلية ٢

  .اريرواه البخ ١} وَالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاَجُهْم{: فنزلت. ولينزلن اهللا يف أمري ما يربئ ظهري من احلد
إن " أشهد باهللا إين ملن الصادقني فيما رميتها به من الزىن، ويشري إليها: وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات"

  .كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها، أو ينسبها مبا متيز به
 إنه ملن الكاذبني فيما أشهد باهللا: مث تقول الزوجة أربعا. وأن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني: مث يزيد يف اخلامسة"

  .لآليات واألحاديث" وأن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني: رماين به من الزىن، مث تزيد يف اخلامسة
  "أن هالال جاء فشهد، مث قامت فشهدت: "ملا يف حديث ابن عباس" ويسن تالعنهما قياما"
ثة سنهم، فدل على أنه حضره مجع كثري، ألن مع حدا. ألن ابن عباس، وابن عمر وسهال حضروه" حبضرة مجاعة"

فتالعنا، وأنا مع الناس عند النيب، صلى اهللا عليه : ولذلك قال سهل. الصبيان إمنا حيضرون اجملالس تبعا للرجال
  .رواه اجلماعة، إال الترمذي. وسلم

  .رجال، ألن الزوجة رمبا أقرت فشهدوا عليها" وأن ال ينقصوا عن أربعة"
فإهنا املوجبة، وعذاب الدنيا . اتق اهللا: اكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند اخلامسة ويقولوأن يأمر احل"

  وكون اخلامسة هي. ألن عذاب الدنيا ينقطع، وعذاب اآلخرة دائم" أهون من عذاب اآلخرة
  ـــــــ

  .٦/ النور من اآلية ١

والسر يف ذلك التخويف، ليتوب الكاذب . ذلكللعنة، أو الغضب على من كذب منهما اللتزامه : املوجبة، أي
أرسلوا : "أن هالل بن أمية قذف امرأته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس. منهما ويرتدع

: ، فجاءت، فتال عليهما أية اللعان، وذكرمها وأخربمها أن عذاب اآلخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هالل" إليها



اشهد، فشهد : فقيل هلالل" العنوا بينهما"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . كذب: عليها، فقالت واهللا لقد صدقت
اتق اهللا فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب : "فلما كانت اخلامسة، قيل يا هالل. أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني

فشهد . ال يعذبين اهللا عليها، كما مل جيلدين عليها واهللا: فقال" . اآلخرة، وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب
. اشهدي، فشهدت أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني: مث قيل هلا. اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني

ب اتقي اهللا، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، وإن هذه املوجبة اليت توج: "فلما كانت اخلامسة قيل هلا
أن غضب اهللا عليها إن كان : واهللا ال أفضح قومي، فشهدت اخلامسة: ، فتلكأت ساعة، مث قالت" عليك العذاب
أن ال نفقة هلا وال سكىن، من أجل أهنما : ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما، وقضى. من الصادقني

مث : وروى اجلوزجاين عن ابن عباس يف خرب املتالعنني. رواه أمحد وأبو داود. يفترقان من غري طالق، وال متوىف عنها
احلديث وشرط حضور ... مث أمر هبا فأمسك على فمها، ووعظها: أمر به، فأمسك على فيه ووعظه إىل أن قال

  احلاكم أو نائبه، وأن يأيت به بعد إلقائه عليه، وكمال لفظاته اخلمس، والترتيب

واإلشارة من كل واحد إىل صاحبه إن كان حاضرا، أو : لفاظ الواردةعلى ما ورد به الشرع، واإلتيان بصورة األ
  .فإن فقد شيء من ذلك مل يصح اللعان ملخالفته للنص. تسميته إن كان غائبا

  فصل شروط اللعان ثالثة

  :فصل وشروط اللعان ثالثة
وأما . فال لعان بقذف أمة، وال حد ١} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواَجُهْم{: لقوله تعاىل" كونه بني زوجني مكلفني -١"

  .اعتبار التكليف، فألن قذف غري املكلف ال يوجب حدا، واللعان إمنا وجب إلسقاط احلد
وال فرق بني األعمى والبصري نص عليه، لعموم . ولو يف دبر، ألنه قذف جيب به احلد" أن يتقدمه قذفها بالزىن -٢"

  .اآلية
  الزوجة يف قذفها" أن تكذبه -٣"
ألن اللعان إمنا ينتظم بتكذيبها فإن صدقته، أو عفت عن الطلب حبد القذف، " ستمر تكذيبها إىل انقضاء اللعانوي"

أو سكتت فلم تقر ومل تنكر حلقه النسب، وال لعان، ألن احلق هلا، فال يستوىف من غري طلبها وإن كان بينهما نسب 
  .، فال يسقط برضاهايريد نفيه، فله أن يالعن، ألنه حمتاج إليه، وهو حق له

  : "ويثبت بتمام تالعنهما أربعة أحكام"
ولو قذفها برجل مساه سقط حكم قذفه بلعانه، ألن . الذي أوجبه القذف عنها وعنه" سقوط احلد أو التعزير -١"

  هالل بن أمية قذف
  ـــــــ

  .٦/ النور من اآلية ١

 صلى اهللا عليه وسلم، لشريك وال عزره له، وألن زوجته بشريك بن سحماء، ومل يذكره يف لعانه، ومل حيده النيب
  .اللعان بينة يف أحد الطرفني فكان بينة يف اآلخرة كالشهادة

ألنه معىن يقتضي التحرمي املؤبد فلم يقف على تفريق احلاكم، كالرضاع وتفريق " الفرقة ولو بال فعل حاكم -٢"
وعنه ال حتصل الفرقة حىت يفرق . حبصول الفرقة باللعانأنه أعلمهما : النيب صلى اهللا عليه وسلم، بينهما مبعىن



أنه : ويف حديث عومير. ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بينهما: احلاكم بينهما، لقول ابن عباس يف حديثه
ا فطلقه. كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها: قذف امرأته، فتالعنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال عومير

قدمه يف . فدل على أن الفرقة مل حتصل مبجرد اللعان. ثالثا قبل أن يأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم متفق عليه
  .الكايف

مضت السنة يف املتالعنني أن يفرق بينهما، مث ال جيتمعا أبدا رواه : لقول سهل بن سعد" التحرمي املؤبد -٣"
ان يفرق بينهما وال جيتمعان أبدا رواه سعيد، وعن علي وابن مسعود املتالعن: وقال عمر، رضي اهللا عنه. اجلوزجاين

  .حنوه
وظاهر كالم أيب بكر صحة " أشهد باهللا لقد زنت، وما هذا ولدي: انتفاء الولد، ويعترب لنفيه ذكره صرحيا، كـ"-٤

: اهللا عليه وسلم قال نفي احلمل يف لعانه لظاهر حديث هالل بن أمية، فإنه العنها قبل الوضع، بدليل أن النيب صلى
اآلثار على هذا كثرية، وأوردها، : ونفي عنه الولد قال ابن عبد الرب. احلديث" . انظروها فإن جاءت به كذا وكذا"

  ومل ينقل مالعنة بعد وضعه وشرط لنفيه أن ال يتقدمه إقرار

ألنه خيار لدفع ضرر، فكان على به أو بتوأمه، أو هتنئة به، فيسكت، أو يؤمن على الدعاء أو يؤخر النفي بال عذر 
  .الفور كخيار الشفعة

  فصل فيما يلحق من النسب

:  
أن عثمان أيت بامرأة ولدت لدون ستة : وهي أقل احلمل ملا روي" إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة"

: وأنزل ١} ...ثَالثُونَ شَْهراً َوَحْملُُه َوِفَصالُُه... {: أنزل اهللا تعاىل: أشهر، فشاور القوم يف رمجها، فقال ابن عباس
. ، فالفصال يف عامني، واحلمل ستة أشهر، وذكر أن عبد امللك بن مروان ولد لستة أشهر٢} َوِفصَالُُه ِفي َعاَمْينِ{

قلت ملالك بن أنس حديث عائشة ال تزيد املرأة على السنتني يف : وأكثرها أربع سنني، ملا روى الوليد بن مسلم
: هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن، حتمل أربع سنني وقال أمحد! سبحان اهللا، من يقول هذا؟: احلمل، قال مالك

  .نساء بين عجالن، حيملن أربع سنني
  .وخيفى سريه: ولعل املراد: قال يف الفروع و املبدع" منذ أمكن اجتماعه هبا، ولو مع غيبه فوق أربع سنني"
  سنني" حىت ولو كان ابن عشر"
واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم : "وحديث. متفق عليه" الولد للفراش، وللعاهر احلجر: "حلديث "حلقه نسبه"

  وأمره بالتفريق بينهم يف املضاجع دليل على إمكان. رواه أبو داود" يف املضاجع
  ـــــــ

  .١٥/ األحقاف من اآلية ١
  .١٤/ لقمان من اآلية ٢

  .و بن العاص وابنه مل يكن بينهما إال اثنا عشر عاماوقد روي أن عمر. الوطء وهو سبب الوالدة
  .إن شك فيه، ألن األصل عدمه وإمنا أحلقنا به الولد احتياطا للنسب" ومع هذا ال حيكم ببلوغه"
  .إن مل يثبت الدخول أو اخللوة، ألن األصل براءته منه" وال يلزمه كل املهر"



  .لعدم ثبوت موجبهما" وال يثبت به عدة وال رجعة"
  وعاش، أو ألكثر من أربع سنني منذ أباهنا" وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها"
للعلم بأنه ليس " مل يلحقه نسبه: أو علم أنه مل جيتمع هبا، كما لو تزوجها حبضرة مجاعة، مث أباهنا يف اجمللس، أو مات"

  .منه لعدم إمكانه
  .أنه وطئ أمته يف الفرج أو دونه" ومن ثبت"
  فأكثر" ه وطء أمته يف الفرج أو دونه، مث ولدت لنصف سنةأو أقر أن"
نسب ما ولدته، ألهنا صارت فراشا له لوطئه وألن سعدا نازع عبد بن زمعة يف ابن وليدة زمعة، فقال عبد " حلقه"

 .هو لك يا عبد بن زمعة: "هو أخي، وابن وليدة أيب، ولد على فراشه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: بن زمعة
  فإن ادعى أنه كان يعزل عنها، مل ينتف عنه الولد بذلك، الحتمال. متفق عليه" الولد للفراش وللعاهر احلجر

ما بال رجال يطؤون والئدهم مث : "وقال عمر رضي اهللا عنه. أن يكون أنزل ومل حيس به، وألنه يكون من الريح
رواه الشافعي يف " به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا يعزلون، ال تأتيين وليدة يعترف سيدها أنه أمل هبا إال أحلقت

  .مسنده
نسب ما ولدته للعلم بأهنا كانت حامال به قبل " ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، فولدت لدون نصف سنة، حلقه"

  .العتق أو البيع، حني كانت فراشا له
  .ألهنا أم ولد، والعتق صحيح" والبيع باطل"
  .إن كانت مستربأة، ألنه ولد أمة املشتري وال تقبل دعوى غريه له بدون إقراره" ق املشتريولنصف سنة فأكثر حل"
  .ما مل ينفه بلعان ١} اْدُعوُهْم ِلآبَائِهِْم{: إمجاعا لقوله تعاىل" ويتبع الولد أباه يف النسب"
  .فولد حرة حر وإن كان من رقيق، ألنه جزء من أمه" وأمه يف احلرية"
  .يتبعها" وكذا"
  .فولد أمة قن ملالك أمه، ولو كان من حر" يف الرق"
  " .املسلمون عند شروطهم: "زوج أمة حرية أوالدها فهم أحرار، حلديث" إال مع شرط"
  .بأن شرطها أو ظنها حرة، فبانت أمة، فولدها حر، وإن كان أبوه رقيقا ويفديه" أو غرور"
  وولد. لممس: فولد املسلم من كتابية" ويتبع يف الدين خريمها"

  ـــــــ
  .٥/ األحزاب من اآلية ١

  .لكن ال حتل ذبيحته، وال حيل ملسلم نكاحه لو كان أنثى. كتايب: كتايب من جموسية
فالبغل من احلمار األهلي حمرم جنس تبعا للحمار، وما " ويف النجاسة، وحترمي النكاح، والذكاة، واألكل أخبثهما"

  .جلانب احلظرتولد بني هر، وشاة حمرم األكل تغليبا 

  كتاب العدة

  
  



  :كتاب العدة
  .وأمجعوا على وجوهبا للكتاب والسنة يف اجلملة

  .بطالق، أو خلع أو فسخ" تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة: وهي"
كبريا كان الزوج أو صغريا، ميكنه الوطء أو ال كبرية كانت الزوجة أو صغرية، " واملفارقة بالوفاة تعتد مطلقا"

  .١} َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم وََيذَُرونَ أَزَْواجاً َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشراً{: له تعاىللعموم قو
َوأُوالُت الْأَْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن {: لقوله تعاىل" حىت تضع كل احلمل: فإن كانت، حامال من امليت، فعدهتا"

وإمنا تنقضي العدة . ذكره يف الشرح. تعتد بأقصى األجلني: وأمجعوا على ذلك إال ابن عباس، فإنه قال ٢} نََّحْملَُه
أمجعوا على أن عدة املرأة تنقضي : قال ابن املنذر. بوضع ما تصري به أمة أم ولد، وهو ما تبني فيه خلق إنسان

  .ذكره يف الشرح. بالسقط إذا علم أنه ولد
ألن النهار تبع الليل، لآلية، ولقوله " أربعة أشهر، وعشر ليال بأيامها: مال، فإن كانت حرة فعدهتاوإن مل تكن حا"

  ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث،"صلى اهللا عليه وسلم 
  ـــــــ

  .٢٣٤/ البقرة من اآلية ١
  .٤/ الطالق من اآلية ٢

  .وال يعترب احليض يف عدة الوفاة يف قول عامة أهل العلم. متفق عليه" راإال على زوج أربعة أشهر وعش
شهران ومخس ليال، يف قول عامة أهل العلم إلمجاع الصحابة على تنصيف عدة األمة يف " وعدة األمة نصفها"

ا زوجته، حكاه ابن املنذر إمجاعا ألهن. وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة. الطالق، فكذا عدة الوفاة
  .ويلحقها طالقه وإيالؤه، وال تنتقل البائن ألهنا أجنبية منه

  لطالق أو غريه قبل املسيس" واملفارقة يف احلياة"
سُّوُهنَّ فََما َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَْحُتُم الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَم{: باإل مجاع لقوله تعاىل" ال تعتد"

  .اآلية ١} لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّونََها
ولو مل ميسها فتجب العدة باخللوة، ملا روى أمحد بإسناده عن زرارة بن أوىف قال قضى اخللفاء " وال إن خال هبا"

  .الراشدون أن من أغلق بابا، أو أرخى حجابا، فقد وجب املهر، ووجبت العدة
: فعليها العدة باإلمجاع، لقوله تعاىل" ابن عشر، وبنت تسع: ا وكان ممن يطأ مثله، ويوطأ مثلها، وهوأو وطئه"
فإن . وألنه مظنة الشتغال الرحم باحلمل، فتجب العدة الستربائه ٢} وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{

  .سع، فال عدة لذلك الوطء، لتيقن براءة الرحم من احلملوطئ ابن دون عشر، أو وطئت بنت دون ت
  وعن. كله، لآلية السابقة" وعدهتا إن كانت حامال بوضع احلمل"

  ـــــــ
  .٤٩/ األحزاب من اآلية ١
  .٢٢٨/ البقرة من اآلية ٢

: عنها؟ فقال للمطلقة ثالثا، أو للمتوىف: يا رسول اهللا وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن: أيب بن كعب قلت
وعن الزبري بن العوام أهنا كانت عنده أم كلثوم بنت . رواه أمحد، والدارقطين" هي للمطلقة ثالثا، وللمتوىف عنها"



: فقال. مث خرج إىل الصالة، فرجع وقد وضعت. فطلقها تطليقة. طيب نفسي بتطليقة: عقبة، فقالت يل وهي حامل
رواه " سبق الكتاب أجله، اخطبها إىل نفسها: "صلى اهللا عليه وسلم، فقالما هلا خدعتين، خدعها اهللا مث أتى النيب 

  .ابن ماجه
أومبعضة بغري خالف بني أهل العلم، " ثالث حيض إن كانت حرة: وإن مل تكن حامال، فإن كانت حتيض فعدهتا"

روي عن عمر وعلي وابن . والقرء احليض. اآلية، ١} َوالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{: لقوله تعاىل
وبه قال احلسن وجماهد، وإليه ذهب األوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، ألنه . مسعود وابن عباس، رضي اهللا عنهم
إذا أتى قرؤك فال تصلي، "وحديث . رواه أبو داود" تدع الصالة أيام أقرائها: "املعهود يف لسان الشرع، حلديث

: ومل يعهد يف لسانه استعمال القرء مبعىن. رواه النسائي" فتطهري مث صلي ما بني القرء إىل القرءوإذا مر قرؤك 
وقالت عائشة، رضي اهللا عنها أمرت بريرة أن تعتد بثالث . الطهر، وإن كان يف اللغة مشتركا بني احليض والطهر

  .حيض رواه ابن ماجه
وألنه . رواه أبو داود" حيضتان: طلقتان، وقرؤها: طالق األمة: "حلديث ابن عمر مرفوعا" وحيضتان إن كانت أمة"

  عمر وابنه،: قول
  ـــــــ

  .٢٢٨/ البقرة من اآلية ١

. وكان القياس أن تكون عدهتا. ومل يعرف هلم خمالف من الصحابة، فكان إمجاعا، وهو خمصص لعموم اآلية. وعلي
. يضة طلقت فيها، بل تعتد بعدها بثالث حيض كواملحيضة ونصفها، كحدها، إال أن احليض ال يتبعض والتعتد حب

وال حتل مطلقته لغريه إذا انقطع دم احليضة األخرية حىت تغتسل يف . ال نعلم فيه خالفا بني أهل العلم: قال يف الشرح
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو : قول أكابر الصحابة، منهم

الفقهاء السبعة والزهري، : روي عن زيد بن ثابت وعائشة، وهو قول. القرء الطهر: وعنه. رضي اهللا عنهمالدرداء 
وإمنا يطلق يف الطهر، فعليها . يف عدهتن: أي ١} فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{: ربيعة ومالك والشافعي، لقوله تعاىل: وبه قال

وحيتمل أن ال حيكم بانقضائها حىت ترى الدم يوما . عده انقضت عدهتاآخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم ب
  .قاله يف الكايف. وليلة، ألن ما دونه حيتمل أن ال يكون حيضا

من بلغت مخسني : بأن كانت صغرية، أو بالغة ومل تر حيضا وال نفاسا أو كانت آيسة، وهي: وإن مل تكن حتيض"
  .أو ستني سنة كما تقدم" سنة

وَاللَّاِئي َيِئْسَن ِمَن الَْمحِيضِ ِمْن نِسَاِئكُْم إِِن اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ {: إمجاعا لقوله تعاىل" الثة أشهر إن كانت حرةث: فعدهتا"
  .، أي كذلك٢} ثَالثَةُ أَْشُهرٍ وَاللَّاِئي لَمْ َيِحْضَن

  ـــــــ
  .١/ الطالق من اآلية ١
  .٤/الطالق من اآلية ٢

عدة أم الولد حيضتان، ولو مل حتض كان عدهتا شهرين رواه : واحتج بقول عمر. نص عليه" ةوشهران إن كانت أم"
  .األثرم

للحمل ألهنا " ومن كانت حتيض مث ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن اإلياس، ومل تعلم ما رفعه، فتتربص تسعة أشهر"



  .غالب مدته لتعلم براءة رمحها
هذا قضاء عمر بني املهاجرين واألنصار، ال ينكره منهم منكر، : شافعيقال ال. ثالثة أشهر" مث تعتد عدة آيسة"

  .علمناه فصار إمجاعا قاله يف الكايف و الشرح
وإن طال الزمن " وإن علمت ما رفعه من مرض، أو رضاع، أو حنوه، فال تزال متربصة حىت يعود احليض، فتعتد به"

: وعن حممد بن حيىي بن حبان أنه كانت عند جده امرأتان. ةألهنا مطلقة، مل تيأس من الدم، فيتناوهلا عموم اآلي
فمر هبا سنة، مث هلك ومل حتض، فقالت األنصارية مل أحض . فطلق األنصارية وهي ترضع. هامشية، وأنصارية

. هذا عمل ابن عمك، وهو أشار علينا هبذا: فاختصموا إىل عثمان، فقضى هلا باملرياث، فالمت اهلامشية عثمان، فقال
  علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه رواه األثرم: ينيع
وعنه تنتظر زوال ما دفعه، مث إن حاضت اعتدت به، : قال يف اإلنصاف. نص عليه" أو تصري آيسة فتعتد كآيسة"

. ونقل ابن هانئ أهنا تعتد بسنة. أمحد: ومن تابعه منهم. ذكره حممد بن نصر املروزي عن مالك. وإال اعتدت بسنة
  .انتهى. إن علمت عدم عوده فكآيسة، وإال اعتدت سنة: يخ تقي الدينواختار الش

  فصل وإن وطئ األجنيب بشبهة أو نكاح فاسد

سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطء بشبهة أو زىن، " أمتت عدة األول: أو زىن من هي يف عدهتا"
الثاين، فتنقضي عدهتا منه بوضع احلمل، مث تتم  ألنه يف شغل الرحم كالصحيح، فوجبت العدة منه، ما مل حتمل من

  عدة األول،
. ألهنما حقان اجتمعا لرجلني فلم يتداخال، وقدم أسبقهما، كما لو تساويا يف مباح غري ذلك" مث تعتد للثاين"

جها، وخلربعلي، رضي اهللا عنه أنه قضى يف اليت تتزوج يف عدهتا، أنه يفرق بينهما، وهلا الصداق مبا استحل من فر
أميا امرأة نكحت يف عدهتا، ومل يدخل : "وقال عمر. وتكمل ما أفسدت من عدة األول، وتعتد من اآلخر رواه مالك

وإن دخل هبا . هبا الذي تزوجها، فرق بينهما، مث اعتدت بقية عدهتا من زوجها األول، وكان خاطبا من اخلطاب
وروي . رواه الشافعي" اعتدت من اآلخر ومل ينكحها أبدافرق بينهما، مث اعتدت بقية عدهتا من زوجها األول، مث 

أهنا حتل له، : والصحيح من املذهب. أهنا حترم على الزوح الثاين على التأبيد، لقول عمر، رضي اهللا عنه: عن أمحد
ن إذا انقضت عدهتا فهو خاطب م: ألنه وطء شبهة، فلم حيرم على التأبيد، كالنكاح بال ويل وقد روي أن عليا قال

  :اخلطاب، يعين

  .ردوا اجلهاالت إىل السنة، ورجع إىل قول علي قاله يف الكايف: الزوج الثاين، فقال عمر
تتم العدة األوىل، مث تبتدئ العدة الثانية للزىن، ألهنما عدتان من وطأين، " فكاألجنيب: وإن وطئها عمدا من أباهنا"

  .جلنييلحقه النسب يف أحدمها دون اآلخر، كما لو كانا من ر
ودخلت فيها بقية العدة األوىل، ألهنما عدتان من واحد لوطأين، يلحق النسب " استأنفت العدة من أوهلا: وبشبهة"

فإن طلق الرجعية . فيهما حلوقا واحدا فتداخال، كما لو طلق الرجعية يف عدهتا بعد أن راجعها، فإهنا تستأنف العدة
  .طالقان مل يتخللهما وطء وال رجعة، أشبها الطلقتني يف وقت واحدقبل رجعتها، بنت على عدهتا األوىل، ألهنما 

فإن . كالدينني: حلديث عمر السابق، وألهنما حقان آلدميني، فلم يتداخال" وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة"
  .تعدد الوطء من واحد، فعدة واحدة



فبقي القصد العلم برباءة . ، لعدم حلوق النسب فيهفإن العدة ال تعدد يف األصح، وهو اختيار ابن محدان" ال بالزىن"
  .الرحم، فتعتد من آخر وطء

ألهنا عدة قدمت على حق الزوج " وحيرم على زوج املوطوءة بشبهة أو زىن أن يطأها يف الفرج ما دامت يف العدة"
تمتاع منها مبا دونه فمنع من الوطء قبل انقضائها، ال االستمتاع، ألن حترميها لعارض خيتص بالفرج، فأبيح االس

  .كاحليض

  فصل وجيب اإلحداد على املتوىف عنها زوجها

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم" بنكاح صحيح ما دامت يف العدة"
  .متفق عليه" أربعة أشهر وعشرا: ميت فوق ثالث ليال، إال على زوج

  .قاله يف الرعاية. واليسن هلا من حي،" وجيوز للبائن"
فال خالف يف حترميه، وأما اجتناب : وأما الطيب: قال يف الشرح" كالزعفران: ترك الزينة والطيب: واإلحداد"

  .انتهى. فواجب يف قول عامة أهل العلم: الزينة
  "وال احللي"لقوله، صلى اهللا عليه وسلم " ولبس احللي، ولو خامتا"
وال تلبس ثوبا مصبوغا إال . ".. لقوله صلى اهللا عليه وسلم" كاألمحر واألصفر واألخضر: بولبس امللون من الثيا"

قاله القاضي، . ثياب مينية فيها بياض وسواد، يصبغ غزهلا، مث ينسج: والعصب. احلديث، متفق عليه" . ثوب عصب
  .نبت يصبغ به: وصحح يف الشرح أنه

. ل من الرصاص، إذا دهن به الوجه يربو ويربق، ألنه من الزينةشيء يعم: وهو" والتحسن باحلناء واالسفيذاج"
" املتوىف عنها ال تلبس املعصفر من الثياب، وال املمشق، وال احللي، وال ختتضب، وال تكتحل"وعن أم سلمة مرفوعا 

  .رواه النسائي

  .قاله يف الكايف. سن العنيكالتوتياء وحنوه، ألنه ال حي: وال بأس بالكحل األبيض. ملا تقدم" واالكتحال باألسود"
  .أخرجاه" وال متس طيبا: "لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم، يف حديث أم عطية" واألدهان باملطيب"
  .ألنه من الزينة" وحتمري الوجه وحفه"
  .ألن حسنه من أصل خلقته، فال يلزم تغيريه" وهلا لبس األبيض، ولو حريرا"
  وهي ساكنة" ت زوجهاوجتب عدة الوفاة يف املنزل الذي ما"
. "... عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، حلديث فريعة، وفيه: روي عن. ولو مؤجرا أو معارا" فيه"

فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا رواه " . امكثي يف بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حىت يبلغ الكتاب أجله
وبه يقول مجاعة فقهاء : قال ابن عبد الرب. مالك، والشافعي وبه قال: قال يف الشرح. اخلمسة، وصححه الترمذي

  .األمصار
كتحوهلا خلوفها على نفسها، أو ماهلا، أو حولت قهرا، أو حبق جيب عليها اخلروج من أجله، أو " ما مل يتعذر"

ضرورة، فتنتقل حيث شاءت لل: أو ال جتد ما تكتري به إال من ماهلا. لتحويل مالكه هلا، أو طلبه فوق أجرته
ويلزم من . ومل يرد الشرع باالعتداد يف معني غريه، فاستوى يف ذلك البعيد والقريب. ولسقوط الواجب للعذر



انتقلت بال حاجة العود إىل منزهلا لتتم عدهتا فيه تداركا للواجب، وكذا من سافرت ولو حلج، ومل حترم به، ومات 
  زوجها قبل مسافة قصر، رجعت

تويف أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات، : وعن سعيد بن املسيب قال. يف حكم اإلقامةواعتدت مبنزله، ألهنا 
  .فردهن عمر من ذي احلليفة حىت يعتددن يف بيوهتن رواه سعيد

وهلم إخراجها لطول لساهنا، . ألن املكان ليس شرطا لصحة االعتداد" وتنقضي العدة مبضي الزمان حيث كانت"
فسره ابن عباس مبا ذكرناه،  ١} َوال َيْخُرْجَن إِلَّا أَنْ َيأِْتنيَ بِفَاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة{: لقوله تعاىل وأذاها ألمحائها بالسب وحنوه

إن اهللا الحيب الفحش : "وهو قول األكثرين، والفاحشة تعم األقوال الفاحشة، لقوله صلى اهللا عليه وسلم، لعائشة
رواه أبو داود " اخرجي فجذي خنلك"له صلى اهللا عليه وسلم وهلا اخلروح يف حوائجها هنارا، لقو" . وال التفحش

يا : استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقلن: قال: وروى جماهد. وغريه
فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه . نستوحش بالليل، فنبيت عند إحدانا، حىت إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا: رسول اهللا

وروى مالك يف املوطأ عن " حتدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم، فلتات كل امرأة إىل بيتها: "سلمو
بلغه أن سائب بن خباب تويف، وأن امرأته جاءت إىل عبد اهللا بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، : حيىي بن سعيد أنه

فيه؟ فنهى عن ذلك؟ فكانت خترج من املدينة سحرا،  هل يصلح هلا أن تبيت: وذكرت له حرثا هلم بقناة، وسألته
وألن الليل مظنة الفساد، فلم جيز هلا . فتصبح يف حرثهم، فتظل فيه يومها، مث تدخل املدينة إذا أمست فتبيت يف بيتها

  .اخلروج فيه من غري ضرورة
  ـــــــ

  .١/ الطالق من اآلية ١

  باب استرباء اإلماء

  
  :باب استرباء اإلماء

  :"واجب يف ثالثة مواضعوهو "
  بإرث أو شراء وحنوه،" إذا ملك الرجل، ولو طفال -١"
: بلغين أن العذراء حتمل، فقال له بعض أهل اجمللس: قال اإلمام أمحد. بكرا كانت، أو ثيبا، كالعدة" أمة يوطأ مثلها"

  .نعم، قد كان يف جرياننا
من كان يؤمن باهللا واليوم : "قوله صلى اهللا عليه وسلمفيحرم وطؤها قبل استربائها، ل" حىت ولو ملكها من أنثى"

وعن أيب سعيد أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم قال . رواه أمحد وأبو داود والترمذي" اآلخر فال يسقي ماءه ولد غريه
  .رواه أمحد وأبو داود" ال توطأ حامل حىت تضع، و الغري حامل حىت حتيض حيضة: "يف سيب أوطاس

لعموم األحاديث، وألن املشتري جيب عليه االسترباء، حلفظ مائه، الحتمال كون البائع " ا قد استربأهاأو كان بائعه"
إذا وهبت الوليدة اليت توطأ، أو بيعت، أو عتقت فلتستربئ حبيضة، وال : وقال ابن عمر، رضي اهللا عنه. مل يستربئها

  .حكاه البخاري يف صحيحه" تستربئ العذراء
  .ولو قبل تفرقهما من اجمللس" ته، مث عادت إليه بفسخ، أو غريهأو باع أو وهب أم"



ألنه جتديد ملك حيتمل اشتغال الرحم قبله، فأشبه " حيث انتقل امللك مل حيل استمتاعه هبا، ولو بالقبلة حىت يستربئها"
اءة معلوم، فأشبه ال جيب االسترباء إن عادت قبل التفرق، ألن يقني الرب: وعنه. ما لو اشتراها، وكشراء الصغرية

  .قاله يف الكايف. الطالق قبل الدخول
ألن الزوج ال يلزمه االسترباء، " إذا ملك أمة ووطئها، مث أراد أن يزوجها، أو يبيعها قبل اإلسترباء فيحرم -٢"

الرمحن فيفضي تزوجيها قبل اإلسترباء إىل اختالط املياه، واشتباه األنساب، وألن عمر، رضي اهللا عنه أنكر على عبد 
ما كنت لذلك خبليق وألن فيه حفظ مائه وصيانة : قال. بن عوف حني باع جارية له كان يطؤها قبل استربائها

نسبه، فوجب عليه، كاملشتري، وللشك يف صحة البيع، الحتمال أن تكون أم ولد، وألنه قد يشتريها من 
  .اليستربئها، فيفضي إىل اختالط املياه

  :عها قبل استربائهافزوجها، أو با" فلو خالف"
  ألن األصل عدم احلمل" صح البيع"
  .فال يصح، كتزوج املعتدة" دون النكاح"
  .البيع والنكاح، لعدم وجوب االسترباء إذا، ألهنا ليست فراشا له، وقد حصل يقني براءهتا منه" وإن مل يطأها جاز"
ألهنا فراش لسيدها، وقد " ن مل تستربئ قبلإذا أعتق أمته أو أم ولده، أو مات عنها لزمها استرباء نفسها إ -٣"

فارقها باملوت أو العتق، فلم جيز أن تنتقل إىل فراش غريه بال استرباء وتسبترئ أم الولد إذا مات عنها، كما تستربئ 
  :وعنه. املسبية، ألنه استرباء مبلك اليمني

وا علينا سنة نبينا، صلى اهللا عليه ال تفسد: تستربئ بأربعة أشهر وعشر، ملا روي عن عمرو بن العاص أنه قال
وخرب . والصحيح األول، ملا ذكرناه: أربعة أشهر وعشر قال يف الكايف: وسلم، عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها

  .قاله أمحد. عمرو ال يصح

  فصل واسترباء احلامل بوضع احلمل

:  
  .الذي تنقضي به العدة

ال توطأ حامل حىت تضع، وال غري حامل "ليه وسلم، يف سيب أوطاس تامة، لقوله، صلى اهللا ع" حبيضة: ومن حتيض"
  .رواه أمحد وأبو داود" حىت حتيض حيضة

  اليت يوطأ مثلها،" واآليسة والصغرية"
. بشهرين، كعدة األمة: وعنه. ألن الشهر أقيم مقام احليضة قي عدة احلرة واألمة" بشهر: والبالغ اليت مل تر حيضا"

كيف جعلت ثالثة أشهر : قلت أليب عبد اهللا: قال أمحد بن القاسم. وهي أصح: قال يف الكايف. بثالثة أشهر: وعنه
فإنه ال يبني يف أقل من : من أجل احلمل: مكان احليضة، وإمنا جعل اهللا يف القرآن مكان كل حيضة شهرا؟ فقال

ن احلمل ال يتبني يف أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك، ومجع أهل العلم والقوابل، فأخربوا أ
إن النطفة أربعون يوما، مث علقة أربعون يوما، مث : أال تسمع قول ابن مسعود: ثالثة أشهر، فأعجبه ذلك، مث قال

. حلمة، فيتبني حينئذ وهذا معروف عند النساء: وهي. مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة
  .انتهى. م أحدا قالهفأما شهرا فال معىن له، وال أعل



  .تسعة للحمل، وواحد لالسترباء" بعشرة أشهر: واملرتفع حيضها، ومل تدر ما رفعه"
  .فإن عاد احليض قبلها، استربأت حبيضة. ملا تقدم يف العدة" خبمسني سنة وشهر: والعاملة مارفعه"
  .لك ينتقل بالبيع، وقد وجدألن امل" وال يكون االسترباء إال بعد متام ملك األمة كلها، ولو مل يقبضها"
  .للخرب، وكما لو طلق زوجته، وهي حائض" وإن ملكها حائضا مل يكتف بتلك احليضة"
  .حلصول العلم بالرباءة هبا، فال فائدة يف االسترباء لدخوله يف العدة" وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى هبا"
  .كأبيه وابنه صدقت" وإن ادعت األمة املوروثة حترميها على الوارث بوطء مورثه"
  .فيه، ألنه ال يعرف إال من جهتها" أو ادعت املشتراة أن هلا زوجا صدقت"

  كتاب الرضاع

:  
وقال عمر، رضي اهللا عنه اللنب نسبة فال تسق من يهودية وال . نص عليه" يكره استرضاع الفاجرة والكافرة"

  نصرانية
  .الرضاع يغري الطباع: لئال يشبهها الولد يف احلمق، فإنه يقال" وسيئة اخللق"
  .وعمياء: ويف الترغيب. وهبيمة: ويف احملرر. وحنومها مما خياف تعديه ١" واجلذماء والربصاء"
  يف احلولني ذكرا أو أنثى" وإذا أرضعت املرأة طفال"
  نسبه،" بلنب محل الحق بالواطئ"
ال يف وجوب نفقة وإرث وعتق  يف حترمي نكاح، وثبوت حمرمية وإباحة نظر وخلوة،" صار ذلك الطفل ولدمها"

  .ووالية ورد شهادة
  .فيما ذكر" وأوالده وإن سفلوا أوالد ولدمها"
  .املرضعة، والواطئ الالحق به احلمل الذي ثاب عنه اللنب: أي" وأوالد كل منهما"

  ـــــــ
تهى إىل تأكل األعضاء علة حتدث من انتشار السوداء يف البدن كله فيفسد مزاج األعضاء وهيأهتا، ورمبا ان:اجلذام ١

  .بياض يظهر يف ظاهر البدن لفساد مزاج: وسقوطها عنتقرح، والربص

كأن تزوجت املرضعة بغريه، فصار هلا منه أوالد، أو تزوج الواطئ بغريها، وصار له منها أوالد، " من اآلخر أو غريه"
  :فالذكور منهم

  :البنات" إخوته، و"
أعمامه وعماته وأخواله : جداته، وإخوهتما وأخواهتما: اده، وأمهاهتماأجد: فآباؤمها" أخواته، وقس على ذلك"

  .وخاالته، ألن ذلك كله فرع ثبوت األمومة واألبوة
َوأُمََّهاُتكُُم اللَّاِتي أَْرَضعَْنكُْم َوأَخََواُتكُْم ِمَن {: لقوله تعاىل" وحترمي الرضاع يف النكاح، وثبوت احملرمية كالنسب"

الرضاعة حترم ما حترم : "وعن عائشة مرفوعا. على هاتني يف احملرمات، فدل على ما سوامها نص ١} الرََّضاعَِة
حيرم من الرضاع ما : ال حتل يل: "يف ابنة محزة. قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عباس قال" الوالدة

  .متفق عليهما" حيرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة



فصاعدا، حلديث عائشة قالت أنزل يف القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن، " مخس رضعات بشرط أن يرتضع"
فنسخ من ذلك مخس رضعات، وصار إىل مخس رضعات معلومات حيرمن، فتويف رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، 

ما حيرم من حيرم من الرضاع "وهذا احلديث خيص عموم حديث . وبه قال الشافعي. واألمر على هذا رواه مسلم
وعنه أن قليله حيرم كالذي يفطر الصائم، وهو قول مالك، . فسرهتا السنة، وبينت الرضاعة احملرمة: واآلية" النسب

  ال يثبت التحرمي إال بثالث رضعات، وهو قول: وعنه. لعموم اآلية واحلديث
  ـــــــ

  .٢٣/ النساء من اآلية ١

ال حترم "ويف حديث آخر " ال حترم املصة وال املصتان: " عليه وسلمأيب عبيد وابن املنذر، ملفهوم قوله، صلى اهللا
  ويشترط أيضا أن يكون. واألول أوىل، ألن املنطوق أقوى من املفهوم. روامها مسلم ١" اإلمالجة، وال اإلمالجتان

ولقوله، صلى  ٢} ِلَمْن أَرَاَد أَنْ يُِتمَّ الرََّضاَعةَ وَالْوَاِلَداتُ يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ حَْولَْينِ كَاِملَْينِ{: لقوله تعاىل" يف العامني"
: وعن عائشة مرفوعا. صححه الترمذي" ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء، وكان قبل الفطام"اهللا عليه وسلم 

  .يف حال احلاجة إىل الغذاء واللنب: يعين: قال يف شرح احملرر. متفق عليه" فإمنا الرضاعة من اجملاعة"
ألن اهللا تعاىل جعل متام الرضاعة حولني، فدل على أنه " مل تثبت احلرمة: فلو ارتضع بقية اخلمس بعد العامني بلحظة"

وعن أم سلمة . سامل ٣ال حكم للرضاع بعدمها وكانت عائشة، رضي اهللا عنها، ترى رضاع الكبري حيرم، حلديث
  أىب سائر أزواج النيب، صلى: "قالت

  ـــــــ
تناول ثديها بفمه،  -كنصر ومسع–ويف القاموس ملج الصيب أمه . اإلرضاعة الواحدة، مثل املصة :اإلمالجة ١

  .الرضيع: أرضعه، واملليج: امتصه وأملجه: وامتلج اللنب
  .٢٣٣/ البقرة من اآلية ٢
هللا، إن يا رسول ا: قالت عائشة إن امرأة أيب حذيفة جاءت إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقالت: ونصه ٣

أرضعيه حىت "ساملا يدخل علي وهو رجل، ويف نفس أيب حذيفة منه شيء، فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، 
  .رواه أمحد ومسلم" يدخل عليك

ما نرى هذا إال رخصة أرخصها رسول اهللا، : اهللا عليه وسلم، أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة
  .لسامل خاصة رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجهصلى اهللا عليه وسلم، 

ألن املصة األوىل زال حكمها بترك اإلرتضاع، " فرضعة ثانية: ومىت امتص الثدي، مث قطعه ولو قهرا، مث امتص ثانيا"
 يدل على أن لكل" ال حترم املصة وال املصتان"فإذا عاد فامتص فهي غري األوىل، وألن قوله، صلى اهللا عليه وسلم 

  .مصة أثرا
حلديث " كالرضاع يف احلرمة: يف الفم وأكل ما جنب أو خلط باملاء وصفاته باقية. والسعوط، يف األنف، والوجور"

ولوصول اللنب إىل جوفه، . رواه أبو داود" ال رضاع إال ما أنشر العظم، وأنبت اللحم: "ابن مسعود مرفوعا
  .ن سبيال للتحرمي بالرضاع كالفمكوصوله باالرتضاع، واألنف سبيل لفطر الصائم، فكا

  .ألن األصل عدم الرضاع احملرم" وإن شك يف الرضاع، أو عدد الرضعات بىن على اليقني"
تزوجت أم حيىي : متربعة بالرضاع، أو بأجرة، حلديث عقبة بن احلارث، قال" وإن شهدت به مرضية ثبت التحرمي"



فأتيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فذكرت ذلك له،  قد أرضعتكما: بنت أيب إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت
: إهنا كاذبة، فقال: ويف لفظ للنسائي فأتيته من قبل وجهه، فقلت. متفق عليه" وكيف وقد زعمت ذلك؟: "فقال

كان القضاة يفرقون بني الرجل واملرأة بشهادة : وقال الشعيب" كيف وقد زعمت أهنا قد أرضعتكما؟ خل سبيلها"
  .يف الرضاع امرأة واحدة

سواء شهدت على فعل نفسها، : فرق بني أهل أبيات يف زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة، وظاهره: وقال الزهري
  .أو على فعل غريها، كالوالدة

  :من النسب" ومن حرمت عليه بنت امرأة"
  كربيبته اليت دخل بأمها. وبنت أخيه، وبنت أخته، أو مبصاهرة" كأمه، وجدته، وأخته"
  رضاعا حمرما،" أرضعت طفلة وإذا"
  .كبنتها من نسب" حرمتها عليه أبدا"
  .رضاعا حمرما" كأبيه، وجده، وأخيه، وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة: ومن حرمت عليه بنت رجل"
  " .حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة"حلديث " حرمتها عليه أبدا"

  كتاب النفقات

  
  

  :كتاب النفقات
  .ى اإلنسان من النفقة بالنكاح والقرابة وامللك، وما يتعلق بذلكما جيب عل: أي

ِلُيْنِفْق ذُو {: لقوله تعاىل" جيب على الزوج ما ال غناء لزوجته عنه من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن باملعروف"
فإهنن عوان : النساءاتقوا اهللا يف : "وعن جابر مرفوعا. يف سياق أحكام الزوجات: اآلية وهي ١} َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه

رواه " عندكم، أخذمتوهن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف
وأمجعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغني، ومل تكن . قدر الكفاية: واملعروف. مسلم وأبو داود

لزوجة حمبوسة حلق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب، فتجب وألن ا. ذكره ابن املنذر وغريه. ناشزا
  .نفقتها عليه

مجيعا، يسارا وإعسارا هلما أو ألحدمها، ألنه أمر خيتلف باختالف حال " ويعترب احلاكم ذلك إن تنازعا حباهلما"
وِد لَهُ رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ َوَعلَى الَْمْولُ{: وقال تعاىل. الزوجني، فرجع فيه إىل اجتهاد احلاكم كسائر املختلفات

  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ٢} بِالَْمْعرُوِف
  ـــــــ

  .٧/ الطالق من اآلية ١
  .٢٣٣/ البقرة من اآلية ٢

. فاعترب حاله ١اآلية} ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{: وقال تعاىل. فاعترب حاهلا" خذي ما يكفيك وولدك باملعروف"
  .ذكره يف الشرح. والشرع ورد باإلنفاق من غري تقدير فريد إىل العرف. عتبار حاهلما مجع بني الدليلنيفا



ألن ذلك كله " وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر ومثن ماء الشراب، والطهارة من احلدث واخلبث وغسل الثياب"
  .من حوائجها املعتادة

وال يلزمه . ن ذلك من املعاشرة باملعروف، وألنه من حاجتها، كالنفقةأل" وعليه هلا خادم إن كانت ممن خيدم مثلها"
  .أكثر من واحد، ألن خدمتها يف نفسها حتصل بالواحد

كخوف مكاهنا، وعدو ختاف على نفسها منه، ألنه ليس من املعاشرة باملعروف إقامتها مبكان " وتلزمه مؤنسة حلاجة"
  .ال تأمن فيه على نفسها

  ـــــــ
  .٧/ من اآليةالطالق  ١

  فصل والواجب عليه دفع الطعام يف أول كل يوم

:  
  .عند طلوع مشسه، ألنه أول وقت احلاجة إليه فال جيوز تأخريه عنه

  .وكذا تعجيل النفقة وتأخريها عن وقت الوجوب، ألن احلق ال يعدومها" وجيوز دفع عوضه إن تراضيا"
أما : قال يف اهلدي. فال جيرب من امتنع منهما"  بتراضيهماوال ميلك احلاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثال إال"

  فال أصل: فرض الدراهم

وأما : ويف الفروع. له يف كتاب وال سنة، وال نص عليه أحد من األئمة، ألهنا معارضة بغري الرضى عن غري مستقر
ض عن الواجب املاضي وال تعتا. مع الشقاق واحلاجة كالغائب مثال فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع

  .بربوي، كحنطة عن خبز، ولو تراضيا عليه، ألنه ربا
  .ألنه فرض غري الواجب" وفرضه ليس بالزم"
لآلية واخلرب، وألنه حيتاج إليها حلفظ البدن على الدوام، فلزمه كالنفقة، " وجيب هلا الكسوة يف أول كل عام"

  .ئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إىل أن يبلىفيعطيها كسوة السنة، ألنه ال ميكن ترديد الكسوة شي
  أي النفقة والكسوة" ومتلكها"
  .كما ميلك رب الدين دينه بقبضه" بالقبض"
  .ألهنا قبضت حقها منه فلم يلزمه غريه" فال بدل ملا سرق أو بلي"
قة احلاجة، كما أهنا لو اعتبارا مبضي الزمان دون حقي" وإن انقضى العام، والكسوة باقية فعليه كسوة للعام اجلديد"

واختار الشيخ تقي الدين، وتبعه ابن نصر . بليت قبل ذلك مل يلزمه بدهلا، وكذا غطاء ووطاء وستارة حيتاج إليها
  .أنه كماعون الدار ومشط جيب بقدر احلاجة، وعليه العمل: اهللا، وغريه

  قبل مضي العام: أي" وإن مات أو ماتت قبل انقضائه"
ال يرجع ألنه دفع ما : وقدم يف الكايف. من العام، لتبني عدم استحقاقه، كنفقة تعجلتها" ا بقيرجع عليها بقسط م"

  .استحق دفعه، فلم يرجع به كنفقة اليوم

  :منها أو من وليها، وكان ذلك بقدر الواجب عليه" وإن أكلت معه عادة، أو كساها بال إذن"
  جته مدة، وملومن غاب عن زو. نفقتها وكسوهتا عمال بالعرف" سقطت"



ينفق عليها لزمته نفقة الزمن املاضي، ولو مل يفرضها حاكم، الستقرارها يف ذمته، فلم تسقط مبضي الزمان، كأجرة 
العقار، وألن عمر، رضي اهللا عنه كتب إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أويطلقوا، 

وكذا لو كان حاضرا ومل ينفق، لعذر أو ال، ألنه . ثبت ذلك عن عمر: بن املنذرفإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى قال ا
  .حق جيب مع اليسار واإلعسار

  فصل والرجعية مطلقا

:  
َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ... {: سواء كانت حامال أو ال، هلا السكىن والنفقة والكسوة، ألهنا زوجة، لقوله تعاىل: أي

  .وألنه يلحق طالقه وظهاره، أشبه ما قبل الطالق ١} ...ِفي ذَِلَك
ويف  ٢} َوإِنْ كُنَّ أُوالِت حَْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ حَتَّى َيَضْعَن َحْملَهُنَّ... {: احلامل كالزوجة، لقوله تعاىل" والبائن"

ود والنسائي، ورواه مسلم رواه أمحد وأبو دا" ال نفقة لك، إال أن تكوين حامال: "بعض أخبار فاطمة بنت قيس
  .مبعناه

  .كالزوجة، ألن النفقة للحمل، فال تسقط بنشوز أمه" والناشز احلامل"
  ـــــــ

  .٢٢٨/ البقرة من اآلية ١
  .٦/ الطالق من اآلية ٢

من حصة احلمل من التركة إن كانت، ألنه " واملتوىف عنها زوجها حامال كالزوجة يف النفقة، والكسوة، واملسكن"
  .فال جتب نفقته على غريه، وإال فعلى وارثه املوسر للقرابةموسر 

وأما قول عمر، ومن وافقه يف . البائن، والناشز، واملتوىف عنها، ملفهوم ما سبق: أي" وال شيء لغري احلامل منهن"
تجب وألن النفقة للحمل ف. ذكره يف الشرح. فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما، واحلجة معهما: املبتوتة

ما مل تستدن بإذن حاكم، أو تنفق بنية : قال املنقح. بوجوده، وتسقط بعدمه، وتسقط مبضي الزمان كسائر األقارب
  .الرجوع

  نفقة" وال"
لتفويتها التمكني حلظ نفسها وقضاء أرهبا، إال أن يكون " ملن سافرت حلاجتها، أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج"

  .مسافرا معها متمكنا منها
واختار الشيخ تقي . ألن األصل عدم ذلك" وإن ادعى نشوزها، أو أهنا أخذت نفقتها وأنكرت، فقوهلا بيمينها"

القول قول من يشهد له العرف، ألنه تعارض األصل والظاهر، والغالب أهنا تكون : الدين وابن القيم يف النفقة
  .راضية، وإمنا تطالبه عند الشقاق

و كسوته أو مسكنه، أو صار ال جيد النفقة إال يوما دون يوم، أو غاب املوسر وتعذرت ومىت أعسر بنفقة املعسر، أ"
للحوق الضرر الغالب بذلك هبا، إذ البدن ال يقوم " عليها النفقة باالستدانة وغريها، فلها الفسخ فورا ومتراخيا

  بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأيب هريرة،



وقد تعذر اإلمساك باملعروف فيتعني التسريح  ١} ...َمْعُروٍف أَْو َتسْرِيحٌ بِإِْحَساٍنفَإِْمَساكٌ بِ... {: لقوله تعاىل
: قال. يف الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته: وعن أيب هريرة مرفوعا" ال ضرر وال ضرار: "باإلحسان، حلديث

نعم، : امرأته، أيفرق بينهما؟ قالوسئل ابن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق على . رواه الدارقطين" يفرق بينهما"
ثبت أن عمر كتب إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن : وقال ابن املنذر. سنة: سنة؟ قال: قيل

  .ألن الضرر فيه أكثر. وألن جواز الفسخ بذلك أوىل من العنة. ينفقوا أو يطلقوا وقد سبق
  .فلم جيز بغري احلاكم، كالفسخ للعنة ألنه فسخ خمتلف فيه،" وال يصح بال حاكم"
  .ألنه حلقها فلم جيز بدون طلبها" فيفسخ بطلبها، أو تفسخ بأمره"
فلها األخذ منه بال إذنه بقدر كفايتها، وكفاية ولدها : وإن امتنع املوسر من النفقة أو الكسوة، وقدرت على ماله"

سفيان رجل شحيح، وليس يعطيين من النفقة ما يكفيين  إن أبا: يا رسول اهللا: ألن هندا بنت عتبة، قالت" الصغري
فرخص هلا يف أخذ متام . متفق عليه" خذي ما يكفيك وولدك باملعروف: "وولدي، فقال صلى اهللا عليه وسلم

الكفاية بغري علمه، ألنه موضع حاجة إذ ال غىن عن النفقة، وال قوام إال هبا، وتتجدد بتجدد الزمن فتشق املرافعة هبا 
  .احلاكم، واملطالبة هبا كل يوم إىل

  ـــــــ
  .٢٢٩/ البقرة من اآلية ١

  باب نفقة األقارب واملماليك

  
  :باب نفقة األقارب واملماليك

... {: حكاه ابن املنذر وغريه، لقوله تعاىل. أمجعوا على وجوب نفقة الوالدين واملولودين. من اآلدميني والبهائم
َوَعلَى الَْمْولُوِد لَهُ {: وقال تعاىل. اإلنفاق عليهما عند حاجتهما: ومن اإلحسان إليهما ١} ...َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاناً

" إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه: "وعن عائشة مرفوعا ٢} رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ بِالَْمْعرُوِف
  وحلديث هند املتقدم. رواه أبو داود

َوَعلَى الَْمْولُوِد لَهُ رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنَّ {: لقوله تعاىل" فقة أقاربه، وكسوهتم، وسكناهم باملعروفوجيب على القريب ن"
فأوجب على األب نفقة الرضاع، مث أوجب على الوارث  ٢} َوَعلَى الَْوارِِث ِمثْلُ ذَِلَك{: مث قال ٢} بِالَْمْعرُوِف
" أمك وأباك، وأختك وأخاك: "، صلى اهللا عليه وسلم، من أبر؟ قالوروى أبو داود أن رجال سأل النيب. مثل ذلك
وقضى عمر رضي اهللا عنه، على بين عم منفوس " وموالك الذي هو أدناك حقا واجبا، ورمحا موصوال"ويف لفظ 

  .بنفقته احتج به أمحد
  ـــــــ

  .٢٣/ اإلسراء من اآلية ١
  .٢٣٣/ البقرة من اآلية ٢

  "بثالثة شروط"
  ألهنا مواساة، فال تستحق مع الغناء عنها، كالزكاة،" ن يكونوا فقراء ال مال هلم، وال كسبأ: األول"



وكسوهتم " إما مباله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. الثاين أن يكون املنفق غنيا"
كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل إذا كان أحدكم فقريا فليبدأ بنفسه، فإن : "وسكناهم، حلديث جابر مرفوعا

وألن وجوب نفقة القريب على سبيل املواساة . صححه الترمذي" ابدأ بنفسك، مث مبن تعول"ويف لفظ " فعلى قرابته
  .فيجب أن تكون يف الفاضل عن احلاجة األصلية

  .لآلية" الثالث أن يكون وارثا هلم بفرض أو تعصيب"
ويدخل األجداد وأوالد . سواء ورثوا أو ال، لعموم ما تقدم: أي" هم مطلقاإال األصول والفروع فتجب هلم وعلي"

َيا ... { ٢} ...َيا بَنِي آَدَم... {: وقال ١} ...ِملَّةَ أَبِيكُْم إِْبَراهِيَم... {: قال تعاىل. األوالد يف اسم اآلباء واألوالد
وألن بينهما قرابة توجب العتق، " إن ابين هذا سيد"ن وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف احلس ٣} ...َبنِي إِسْرائيلَ

  .ورد الشهادة، أشبه الولد والوالدين األقربني
َوَعلَى {: منه، ألن اهللا تعاىل رتب النفقة على اإلرث بقوله" وإذا كان للفقري ورثة دون األب فنفقته على قدر إرثهم"

  .نفقة على مقدار اإلرثفوجب أن يرتب مقدار ال ٤} ...الَْوارِِث ِمثْلُ ذَِلَك
  ـــــــ

  .٧٨/ احلج من اآلية ١
  .وغريها ٣١/ األعراف من اآلية ٢
  .وغريها ٤٠/ البقرة من اآلية ٣
  .٢٣٣/ البقرة من اآلية ٤

ألن ذلك القدر هو الواجب عليه يسار اآلخر، فال يتحمل " وال يلزم املوسر منهم مع فقر اآلخر سوى قدر إرثه"
  .لغري ما جيب عليهعن غريه إذا مل جيد ا

  .عليه" ومن قدر على الكسب أجرب"
  نفقته،" لنفقة من جتب عليه"
وال جترب امرأة على نكاح، لنفقة على . ألن تركه مع قدرته عليه تضيع ملن يعول، وهو منهي عنه" من قريب وزوجة"

  .قريبها الفقري
  " .تعول ابدأ بنفسك مث مبن"حلديث " ومن مل جيد ما يكفي اجلميع بدأ بنفسه"
ألن نفقتها معاوضة، فقدمت على ما وجب مواساة، ولذلك جتب مع يسارمها وإعسارمها خبالف نفقة " فزوجته"

  .القريب
  .لوجوهبا مع اليسار واإلعسار، كنفقة الزوجة" فرقيقه"
  .لوجوب نفقته بالنص" فولده"
أنت ومالك "ليه بقوله عليه الصالة والسالم النفراده بالوالء، واستحقاقه األخذ من مال ولده، وقد أضافه إ" فأبيه"

  " .ألبيك
: من أبر؟ قال: يا رسول اهللا: األم أحق، ملا روي أن رجال قال: وقيل. ألن هلا فضيلة احلمل والرضاع والتربية" فأمه"
مها : وقيل. متفق عليه" أباك: "مث من؟ قال: قال" . أمك: "مث من؟ قال: قال" . أمك: "مث من؟ قال: قال" . أمك"

  .سواء لتساويهما يف القرابة



: يا رسول اهللا: قلت: حلديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال" فولد ابنه، فجده، فأخيه، مث األقرب فاألقرب"
  :من أبر؟ قال

" أباك، مث األقرب فاألقرب: "مث من؟ قال: قلت" . أمك"مث من؟ قال : قلت" . أمك: "مث من؟ قال: قلت" . أمك"
أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، مث : إبدأ مبن تعول: "وعن طارق احملاريب مرفوعا. وأبو داود والترمذي رواه أمحد

  .وألن النفقة صلة وبر، ومن قرب أوىل بالرب ممن بعد. رواه النسائي" أدناك أدناك
ه سائر من جتب وقيس علي. حلديث هند السابق" وملستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من جتب عليه بال إذنه"

  .له النفقة
  .ألنه قام عنه بواجب، كقضاء دينه" وحيث امتنع منها زوج أو قريب، وأنفق أجنيب بنية الرجوع رجع"
  .بقرابة، ولو من عمودي نسب، ألهنما ال يتوارثان" وال نفقة مع اختالف الدين"
: يرثه مع ذلك، فدخل يف عموم قوله تعاىلفتجب للعتيق على معتقه بشرطه، وإن باينه يف دينه، ألنه " إال بالوالء"
  .١} ...َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلَك... {

  ـــــــ
  .٢٣٣/ البقرة من اآلية ١

  فصل وعلى السيد نففة مملوكه وكسوته ومسكنه

:  
رواه أمحد " للمملوك طعامه وكسوته باملعروف، وال يكلف من العمل ما ال يطيق: "حلديث أيب هريرة مرفوعا

  وأمجعوا. سلم والشافعي يف مسندهوم

على أن نفقة اململوك على سيده، وألنه ال بد له من نفقة، ومنافعه لسيده، وهو أحق الناس به، فوجبت عليه نفقته 
  .كبهيمته

  .١} ...إَِماِئكُْموَأَْنِكُحوا الْأََياَمى مِْنكُْم َوالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َو... {: أو بيعه، لقوله تعاىل" وتزوجيه إن طلب"
  .وميكنه من اإلستمتاع هبا ليال" وله أن يسافر بعبده املزوج وأن يستخدمه هنارا"
  .إزالة لضرر الشهوة عنها" إما بوطئها، أو تزوجيها، أو بيعها: وعليه إعفاف أمته"
  .لمرواه مس" من لطم غالمه فكفارته عتقه: "حلديث ابن عمر مرفوعا" وحيرم أن يضربه على وجهه"
الذي : وال يدخل اجلنة سيئ امللكة، وهو ٢ال يعود لسانه اخلىن والردى: قال أمحد" أو يشتم أبويه ولو كافرين"

  ٣يسيء إىل مماليكه
وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم "ويف حديث أيب ذر . ملا تقدم" أو يكلفه من العمل ما ال يطيق"

  .متفق عليه" عليه
ويف احلديث . ألنه العادة، وألن تركه إضرار هبم" ه وقت القيلولة، ووقت النوم، والصالة املفروضةوجيب أن يرحي"
  " .ال ضرر وال ضرار"
  .إزالة للضرر عنه" وتسن مداواته إن مرض"

  ـــــــ



  .٣٢/ النور من اآلية ١
  .الفاحش من الكالم: اخلىن ٢
  .الذي يسيء صحبة املماليك: أي" مللكةال يدخل اجلنة سيئ ا"ويف احلديث : قال يف اللسان ٣

هم إخوانكم وخولكم، جعلهم اهللا حتت أيديكم : "ويلبسه من لباسه، حلديث أيب ذر مرفوعا" وأن يطعمه من طعامه"
إذا : "وعن أيب هريرة مرفوعا. احلديث، متفق عليه" فمن كان أخوه حتت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس

" بطعامه، فإن مل جيلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتني، أو أكلة أو أكلتني، فإنه ويل حره وعالجه أتى أحدكم خادمة
كان عامة وصية رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حني حضرته الوفاة وهو يغرغر : وعن أنس قال. رواه اجلماعة

  .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه" الصالة، وما ملكت أميانكم: "بنفسه
  .يباع أحب إيل: وقال. نص عليه. إباقا" وله تقييده إن خاف عليه"
  ويستحب العفو عنه مرة أو مرتني. إن أذنب، وال جيوز بال ذنب" وتأديبه"
إذا أبق العبد مل تقبل له "ويف لفظ " أميا عبد أبق فقد برئت منه الذمة"حلديث جرير مرفوعا " وال يصح نفله إن أبق"

  .رواه مسلم" صالة
ال جيلد فوق عشرة أسواط إال يف "إن أذنبوا، حلديث " نسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غري مربحولإل"

  .رواه اجلماعة إال النسائي" حد من حدود اهللا
ألن امللك للسيد، واحلق له، فال جيرب على بيعه، كما ال جيرب على طالق " وال يلزمه بيع رقيقه مع قيامه حبقوقه"

  ويف اخلرب. فإن مل يقم حبقه وطلب بيعه، لزمه إجابته إزالة للضرر. امه مبا جيب هلازوجته مع قي

  .رواه أمحد والدارقطين مبعناه" أطعمين، أو طلقين: وامرأتك تقول. أطعمين، وإال فبعين: عبدك يقول"

  فصل وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها

:  
ها حىت ماتت جوعا، فال هي أطعمتها، وال هي أرسلتها تأكل عذبت امرأة يف هرة حبست: "حلديث ابن عمر مرفوعا

  .متفق عليه" من خشاش األرض
  .أجربه احلاكم لقيامه مقام املمتنع من أداء الواجب، كقضاء دينه: أي" فإن امتنع أجرب"
لى اهللا عليه لقوله، ص. إزالة للضرر عنها" أجرب على بيعها، أو إجارهتا، أو ذحبها إن كانت تؤكل: فإن أىب أو عجز"

  .وإضاعة املال منهي عنها. وألهنا تتلف إذا تركت بال نفقة" ال ضرر وال ضرار: "وسلم
خذوا ما : "حلديث عمران أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، كان يف سفر، فلعنت امرأة ناقة، فقال" وحيرم لعنها"

ال تصاحبنا ناقة "يعرض هلا أحد وحديث أيب برزة  فكأين أراها اآلن متشي يف الناس ال" . عليها، ودعوها فإهنا ملعونة
  .روامها أمحد ومسلم" عليها لعنة

  .ملا يف ذلك من تعذيب احليوان واإلضرار به" وحتميلها مشقا"
  " .ال ضرر وال ضرار"ألن لبنها خملوق له، أشبه ولد األمة، ولعموم حديث " وحلبها ما يضر ولدها"
ه، صلى اهللا عليه وسلم، لعن من وسم، أو ضرب الوجه، وهنى عنه ذكره يف ألن" وضرهبا يف وجهها وومسها فيه"

  .الفروع



  .ألنه إضاعة مال" وذحبها إن كانت ال تؤكل"
كبقر لركوب ومحل، وإبل ومحر حلرث، ألن مقتضى امللك جواز االنتفاع هبا " وجيوز استعماهلا يف غري ما خلقت له"

بينما رجل يسوق بقرة أراد أن : وحديث. جرت عادة بعض الناس فيما ميكن، وهذا منه كالذي خلقت له، وبه
  .هو معظم النفع، وال يلزم منه منع غريه: أي. إمنا خلقت للحرث متفق عليه. إين مل أخلق لذلك: يركبها، إذ قالت

  باب احلضانة

  
  :باب احلضانة

  .إجناء من اهللكة جتب حلفظ صغري، ومعتوه، وجمنون، ألهنم يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجبت
كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه يف املهد وحنوه : وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام مبصاحله"

  .وحنو ذلك مما يصلحه" وحتريكه لينام
 أنت أحق به ما مل"ولقوله، صلى اهللا عليه وسلم . ال نعلم فيه خالفا: قال يف الشرح. لشفقتها" األم: واألحق هبا"

وقضى أبو بكر الصديق، رضي اهللا عنه، بعاصم بن عمر بن اخلطاب ألمه أم عاصم وقال . رواه أبو داود" تنكحي
وقال . قاله يف الكايف. واشتهر ذلك يف الصحابة فكان إمجاعا. رحيها، ومشها، ولطفها، خري له منك رواه سعيد: لعمر

  .ذكره يف الشرح. تهاأمجعوا على أن األم إذا تزوجت سقطت حضان: ابن املنذر

  .كالرضاع" ولو بأجرة مثلها مع وجود متربعة"
ألهنن يف معىن األم، لتحقق والدهتن وقد قضى أبو بكر على عمر، رضي اهللا عنهما، أن " مث أمهاهتا القرىب فالقرىب"

  .يدفع ابنه إىل جدته وهي بقباء، وعمر باملدينة قاله أمحد
  .ية املالألنه أصل النسب وأحق بوال" مث األب"
  .ألهنن يدلني بعصبة قريبة" مث أمهاته"
  .ألب، ألنه يف معىن األب" مث اجلد"
  .القرىب فالقرىب، إلدالئهن بعصبة" مث أمهاته"
  .لقوة قرابتها ومشاركتها له يف النسب" مث األخت ألبوين"
  .إلدالئها باألم كاجلدات" مث ألم"
  .هاألهنا تقوم مقام الشقيقة وترث مرياث" مث ألب"
إلدالء اخلاالت باألم، وعنه أن اخلالة تقدم على األب، لقوله صلى اهللا عليه " مث اخلالة ألبوين، مث ألم مث ألب"

  .متفق عليه" اخلالة مبنزلة األم: "وسلم
  تقدم العمة ألبوين، مث ألم، مث ألب، ألهنن يدلني باألب: أي" مث العمات كذلك"
كذلك ألهنن نساء من أهل احلضانة، فقدمن على من بدرجتهن من " مات أبيهمث خاالت أمه، مث خاالت أبيه، مث ع"

  .كتقدمي األم على األب: الرجال
  .على التفصيل املتقدم" مث بنات إخوته وأخواته، مث بنات أعمامه وعماته"



ب، مث بنوهم، فتقدم اإلخوة، مث بنوهم، مث األعمام، مث بنوهم، مث أعمام األ" األقرب فاألقرب: مث لباقي العصبة"
وللرجال من العصبات مدخل يف احلضانة ألنه، صلى اهللا عليه وسلم، مل ينكر على علي : قال يف الشرح. وهكذا

  .وجعفر خماصمتهما زيدا يف حضانة ابنة محزة انتهى مبعناه
  .ولو قل، ألهنا والية، وليس هو من أهلها" وال حضانة ملن فيه رق"
  .ثق به يف أداء واجب احلضانة، وال حظ للولد يف حضانته، ألنه رمبا نشأ على طريقتهظاهرا، ألنه ال يو" وال لفاسق"
  .ألنه أوىل بذلك من الفاسق" وال لكافر على مسلم"
  .من احملضون، للحديث السابق" وال ملتزوجة بأجنيب"
  .زوال املانعيف احلضانة لقيام سببها مع " ومىت زال املانع، أو أسقط األحق حقه مث عاد، عاد احلق له"
  .إزالة لضرر السفر" وإن أراد أحد األبوين السفر ويرجع، فاملقيم أحق باحلصانة"
إن كان الطريق آمنا، ألنه الذي يقوم بتأديبه وخترجيه وحفظ " فاألب أحق -مسافة قصر : وهو -وإن كان لسكىن "

  .فإذا مل يكن الولد يف بلد األب ضاع. نسبه
  .صردون مسافة الق: أي" ودوهنا"
  ألهنا أمت شفقة، وألن مراعاة األب له ممكنة، وملا" فاألم أحق"

وهذا كله إن مل يقصد املسافر به مضارة اآلخر، وإال فاألم أحق، كما ذكره . سبق عن أيب بكر، رضي اهللا عنه
  .الشيخ تقي الدين وابن القيم

  فصل وإذا بلغ الصيب سبع سنني عاقال خري بني أبويه

:  
وعنه أيضا جاءت . أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، خري غالما بني أبيه وأمه رواه سعيد والشافعي حلديث أيب هريرة

إن زوجي يريد أن يذهب بابين، وقد سقاين من بئر أيب : يا رسول اهللا: امرأة إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فقالت
فأخذ " . بوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئتهذا أ: "فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم. عنبة، وقد نفعين

وعن عمارة . خري غالما بني أبيه وأمه رواه سعيد: وعن عمر أنه. بيد أمه، فانطلقت به رواه أبو داود والنسائي
احلريب خريين علي بني أمي وعمي، وكنت ابن سبع أو مثان وألن التقدمي يف احلضانة حلق الولد، فيقدم من هو 

  .وألنه إمجاع الصحابة: قال يف الشرح. دليل ذلك واختياره. أشفق
  .ليحفظه ويعلمه ويؤدبه" فإن اختار أباه كان عنده ليال وهنارا"
  .ملا فيه من اإلغراء بالعقوق وقطيعة الرحم" وال مينع من زيارة أمه، وال هي من زيارته"
  ألنه وقت االحنياز إىل املساكن،" وإن اختار أمه كان عندها ليال"
  .لئال يضيع، وألن النهار وقت التصرف يف احلوائج، وعمل الصنائع" أبيه هنارا ليعلمه ويؤدبه وعند"

ألنه أحفظ هلا وأحق بواليتها، وملقاربتها الصالحية " وإذا بلغت األنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إىل أن تتزوج"
وال يصح قياسها على الغالم، . د الشرع بتخيريهاومل ير. وإمنا ختطب من أبيها، ألنه وليها، وأعلم بالكفء. للتزويج

  .ألنه ال حيتاج إىل ما حتتاج إليه األنثى
  األب" ومينعها"



  .قاله يف الكايف. بنفسها خشية عليها، ألنه ال يؤمن عليها دخول املفسدين" ومن يقوم مقامه من اإلنفراد"
. ومتنع من اخللوة هبا إن خيف أن تفسد قلبها" الفسادوال متنع األم من زيارهتا، وال هي من زيارة أمها إن مل خيف "

  .قاله يف الواضح وغريه
صغريا كان أو كبريا، حلاجته إىل من خيدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك، " واجملنون، ولو أنثى عند أمه مطلقا"

  .وأمه أشفق عليه من غريها
قال الشيخ تقي . كعدمه فتنتقل احلضانة عنه إىل من يليهألن وجوده " وال يترك احملضون بيد من ال يصونه ويصلحه"

وكذا إ . قدمت: ولو كان األب عاجزا عن حفظها، أو يهمله الشتغاله عنه، أو قلة دينه، واألم قائمة حبفظها: الدين
قطعا فاحلضانة هنا لألم : ذا تركها عند ضرة أمها ال تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، وأمها تعمل مصلحتها وال تؤذيها

  .انتهى

  كتاب اجلنايات

  
  :كتاب اجلنايات

َوَمْن َيقُْتلْ {: وأمجعوا على حترمي القتل بغري حق، لقوله تعاىل" التعدي على البدن مبا يوجب قصاصا أو ماال: وهي"
د أن ال إله إال ال حيل دم امرئ مسلم يشه: "وحديث ابن مسعود مرفوعا ١اآلية} ...ُمْؤِمناً ُمَتَعمِّداً فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم

. متفق عليه" الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، املفارق للجماعة: اهللا، وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث
إِنَّ اللََّه ال َيْغِفرُ أَنْ {: فمن قتل مسلما متعمدا فسق، وأمره إىل اهللا تعاىل، وتوبته مقبولة عند أكثر العلم، لقوله تعاىل

  .٢} بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء ُيشَْرَك
وأنكر . عمد، وشبه عمد، وخطأ، هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي:" والقتل ثالثة أقسام"

أال إن دية اخلطإ شبه "ولنا قوله، صلى اهللا عليه وسلم، : مالك شبه العمد، وجعله من قسم العمد، قال يف الشرح
  .رواه أبو داود" منها أربعون يف بطوهنا أوالدها: مائة من اإلبل: مد ما كان بالسوط والعصاالع
  فال يثبت يف غريه" العمد العدوان، وخيتص القصاص به: أحدمها"

  ـــــــ
  .٩٢/ النساء من اآلية ١
  .٤٨/ النساء من اآلية ٢

: وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم ١اآلية } ِقَصاُص ِفي الْقَْتلَىكُِتَب َعلَْيكُُم الْ{: لقوله تعاىل" أو الدية فالويل خمري"
متفق عليه فإن اختار القود فله أخذ الدية والصلح " من قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يقتل، وإما أن يفدي"

ل عن القصاص، وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل بل بد. ال أعلم فيه خالفا: قال املوفق. على أكثر منها
من قتل متعمدا دفع إىل أولياء املقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن : "حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا

ثالثون حقة وثالثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صوحلوا عليه فهو هلم، وذلك لتشديد : شاءوا أخذوا الدية، وهي
ي أن هدبة بن خشرم قتل قتيال فبذل سعيد بن العاص واحلسن حسن غريب، ورو: رواه الترمذي، وقال ٢" العقل

  .واحلسني البن املقتول سبع ديات ليعفو عنه، فأىب ذلك وقتله



وإن عفا مطلقا فلم يقيد بقصاص، وال دية فله الدية، النصراف العفو إىل القصاص دون الدية، ألنه املطلوب 
  .األعظم يف باب القود، فتبقى الدية على أصلها

  ـــــــ
  .١٧٨/ البقرة من اآلية ١
. وهي اليت أتت عليها ثالث سنني ودخلت يف الرابعة: بكسر احلاء وتشديد القاف واجلمع حقاق: احلقة ٢

  .احلاملة: واخللفة بكسر الالم. وهي اليت أتى عليها أربع سنني ودخلت يف اخلامسة: بفتح اجليم والدال: واجلذعة
الدنة، وملا كان القاتل جيمعها ويعقلها : واملراد بالعقل هنا. والصحيح ما أثبتناه. القتل: العقل يف األصل: وكلمة

  .منه مسيت عقال.... بفناء أولياء املقتول

وما زاد اهللا عبدا بعفو إال "ويف احلديث الصحيح  ١} َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْرُب ِللتَّقَْوى{: لقوله تعاىل" وعفوه جمانا أفضل"
  "عزا

حمددا كان أو غريه، فال قصاص " اجلاين من يعلمه آدميا معصوما فيقتله مبا يغلب علي الظن موته بهأن يقصد : وهو"
  .إن مل يقصد القتل، أو قصده مبا ال يقتل غالبا

فلو تعمد مجاعة قتل واحد قتلوا مجيعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد منهم جرحا واآلخر "
لو متاأل : وروى سعيد بن املسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجال، وقال. إلمجاع الصحابة" مائة

عليه أهل صنعاء لقتلتهم به مجيعا وعن علي أنه قتل ثالثة قتلوا رجال وعن ابن عباس أنه قتل مجاعة قتلوا واحدا ومل 
ص، وألن القتل عقوبة جتب للواحد وألن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصا. يعرف هلم خمالف، فكان إمجاعا

وإن ترتبت . ويفارق الدية فإهنا تتبعض، والقصاص ال يتبعض. على الواحد فوجبت له على اجلماعة، كحد القذف
اجلناية كأن قطع أحدمها يده، مث ذحبه اآلخر فعلى األول ما على قاطع اليد منفردة، والثاين هو القاتل، ألنه قطع 

وإن كان قطع اليد آخر فاألول هو القاتل، وال ضمان على قاطع اليد، . ندمل القطع، مث قتلهسراية القطع، كما لو ا
وإن أجافه جائفة يتحقق املوت منها، إال أن احلياة . ألنه صار يف حكم امليت، وال حكم لكالمه يف وصيته وال غريها

  وهلذا. قتل مريضا مأيوسا منه فيه مستقرة، مث ذحبه آخر فالقاتل الثاين، ألن حكم احلياة باق، كما لو
  ـــــــ

  .٢٣٧/ البقرة من اآلية ١

وإن ألقى رجال من شاهق، فتلقاه . أوصى عمر بعد ما أيس منه فقبلت الصحابة عهده، وأمجعوا على قبول وصاياه
. فالقصاص عليه، ألنه مباشر لإلتالف، فانقطع حكم املتسبب، كاحلافر مع الدافع: آخر بسيف فقده قبل وقوعه

  .قاله يف الكايف
لتعديه بذلك " ومن قطع أو بط سلعة خطوة من مكلف بال إذنه، أو من غري مكلف بال إذن وليه فمات فعليه القود"

  .بغري إذنه
والعمد فيه، ألنه عمد الفعل، وأخطأ يف . ويسمى خطأ العمد، وعمد اخلطإ الجتماع اخلطأ" شبه العمد: الثاين"

  .قاله يف املغين. القتل
كمن ضرب شخصا يف غري مقتل بسوط، أو عصا، أو حجر " أن يقصده جبناية ال تقتل غالبا ومل جيرحه هبا: ووه"

صغري، أو لكزه بيده، أو صاح بعاقل اغتفله، وحنو ذلك فمات، فال قود عليه، والدية على العاقلة يف قول أكثر أهل 



" مائة من اإلبل:  قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصاأال إن يف"قاله يف الشرح، لقوله، صلى اهللا عليه وسلم . العلم
رواه أبو داود وحديث أيب هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها، وما يف بطنها، 

مل وحي. فقضى النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية املرأة على عاقلتها متفق عليه
احلجر على الصغري، والعصا على ما دون عمود الفسطاط مجعا بني األخبار، ألنه صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن 

رواه  ١قضى يف اجلنني بغرة، وقضى بالدية على عاقلتها: املرأة اليت ضربت ضرهتا بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها
  قال. أمحد ومسلم

  ـــــــ
كأنه عرب : العبد أو األمة: البياض يف وجه الفرس وهي هنا: أصلها. الراء وفتحها بضم الغني وتشديد: الغرة ١

  .بالغرة عن اجلسم كله

  .والعاقلة ال حتمل العمد فدل على أهنا اليت تتخذها العرب لبيوهتا وفيها دقه: يف الشرح
تل خفية، أشبه ما لو غرزه يف ويف البدن مقا. ألن له مورا وسراية يف البدن" فإن جرحه، ولو جرحا صغريا قتل به"

  .وألن الظاهر موته به. قاله يف الكايف. مقتل
  .كهدف وغرض فيقتل إنسانا" أن يفعل ما جيوز له فعله من دق، أو رمي صيد، أو حنوه: وهو. اخلطأ: الثالث"
  رمى من يظنه" أو"
  :كحريب ومرتد وزان حمصن" مباح الدم"
أمجعوا على أن قتل اخلطأ أن يرمي شيئا فيصيب : قال ابن املنذر. فيقتله مل يقصده بالقتل" فيبني آدميا معصوما"

وال خالف أنه ال قصاص : قال يف الشرح. وعمد الصغري واجملنون كخطأ املكلف، ألنه ال قصد هلما. انتهى. غريه
  .على صيب، وجمنون، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه

  طأشبه العمد واخل: ومها" ففي القسمني األخريين"
َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى ... {: لقوله تعاىل" الكفارة على القاتل والدية على عاقلته"

  .وال قصاص يف شيء من هذا، ألن اهللا مل يذكره: قال يف الشرح. ولألحاديث السابقة ١} ...أَْهِلِه
  "مل يلزمه شيء: اقتلين أو اجرحين، فقتله أو جرحه: ومن قال إلنسان"

  ـــــــ
  .٩٢/ النساء من اآلية ١

  .نص عليه، إلذنه يف اجلناية عليه، فسقط حقه منها، كما لو أمره بإلقاء متاعه يف البحر ففعل
ء، ألنه مل يأمر بالقتل، القتل فقتل باآللة مل يلزم دافع اآللة شي: أي" وكذا لو دفع لغري مكلف آلة قتل، ومل يأمره به"

  .ومل يباشره

  باب شروط القصاص يف النفس

:  
  :"وهي أربعة"
  :ألن القصاص عقوبة مغلظة، فال جتب على غري املكلف" تكليف القاتل -١"



عن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت : رفع القلم عن ثالثة"ونائم، حلديث " فال قصاص على صغري، وجمنون"
  " .حىت يستيقظيفيق، وعن النائم 

  .كالقاتل خطأ" بل الكفارة يف ماهلما، والدية على عاقلتهما"
  :بأن ال يكون مهدر الدم" عصمة املقتول -٢"
بأن قتل حريب حربيا : يف عدم العصمة" فال كفارة، وال دية على قاتل حريب، أو مرتد، أو زان حمصن ولو أنه مثله"

  .ة املبيحة لدمه، ويعذر قاتل الفتئاته على ويل األمروعكسه لوجود الصف. أو مرتدا، وزانيا حمصنا
بأن ال يفضل القاتل املقتول حال اجلناية باإلسالم، أو احلرية أو امللك، فال يقتل املسلم ولو عبدا : املكافأة -٣"

  وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية،. يف قول األكثر" بالكافر ولو حرا

ويف لفظ . رواه أمحد وأبو داود" ن تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وال يقتل مؤمن بكافراملسلمو: "حلديث
  .أن ال يقتل مؤمن بكافر رواه أمحد: وعن علي من السنة. رواه البخاري وأبو داود" ال يقتل مسلم بكافر"
من السنة أن : ولقول علي ١} ...وَالْعَْبُد بِالَْعْبِد الُْحرُّ بِالُْحرِّ...{: لقوله تعاىل" وال احلر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما"

وإن قتل ذمي حر عبدا : قال يف الكايف. رواه الدارقطين. وعن ابن عباس مرفوعا مثله. ال يقتل حر بعبد رواه أمحد
  .مسلما فعليه قيمته، ويقتل بنقضه العهد

  ألنه مالك رقبة، أشبه احلر" وال املكاتب بعبده"
  ألنه ملكه، فال يقتل به كغريه من عبيده" حم حمرم لهولو كان ذا ر"
} ...َوكَتَْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ...{: لقوله تعاىل" ويقتل احلر املسلم، ولو ذكرا باحلر املسلم، ولو أنثى"
عليه وسلم كتب إىل أهل اليمن أن وعن عمرو بن حزم أن النيب، صلى اهللا  ٢} ...الُْحرُّ بِالُْحرِّ...{: وقوله ١

: من فعل هذا بك: وعن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بني حجرين، فقيل هلا. الرجل يقتل باملرأة رواه النسائي
فالن أو فالن؟ حىت مسي اليهودي، فأومت برأسها، فجيء به فاعترف، فأمر به النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فرض 

  .رأسه حبجرين رواه اجلماعة
  ـــــــ

  .٤٥/ البقرة من اآلية ١
  .١٧٨/ املائدة من اآلية ٢

كما يؤخذ . يقتل الرقيق املسلم ولو ذكرا بالرقيق املسلم ولو أنثى، وإن اختلفت قيمتهما: يعين" والرقيق كذلك"
  ١} وَالْعَْبُد بِالَْعْبِد{: اجلميل بالدميم، والشريف بضده، لقوله تعاىل

  الكافر احلر باملسلم احلر، ويتتل العبد باحلر، واألنثى بالذكرفيقتل " ومبن هو أعلى منه"
  .فيقتل الذمي الرقيق بالذمي احلر، أل نه إذا قتل مبثله فبمن هو أعلى منه أوىل" والذمي كذلك"
  .وإن نزل، وسواء يف ذلك ولد البنني أو البنات" أن يكون املقتول ليس بولد للقاتل: الرابع"
: حلديث عمر وابن عباس مرفوعا" ، وال األم وإن علت بالولد، وال ولد الولد وإن سفلفال يقتل األب وإن عال"
هو حديث مشهور عند أهل : قال ابن عبد الرب. وروى النسائي حديث عمر. روامها ابن ماجه" ال يقتل والد بولده"

د حىت يكون اإلسناد يف مثله العلم باحلجاز والعراق مستفيض عندهم يستغىن بشهرته وقبوله، والعمل به عن اإلسنا
. وعن عمر، رضي اهللا عنه أنه أخذ من قتادة املدجلي دية ابنه رواه مالك. نص عليه. وعليه الدية يف ماله. تكلفا



خص منه ما تقدم،  ١} ...كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَتْلَى...{: ويقتل الولد بكل من األبوين، لعموم قوله تعاىل
  .داهوبقي ما ع

حىت الزوجني وذي الرحم، ألن القود حق ثبت للوارث على سبيل اإلرث، " ويورث القصاص على قدر املرياث"
  .ألنه بدل نفس املقتول، كالدية

  ـــــــ
  .١٧٨/ البقرة من اآلية ١

فسه، ألنه ال يتبعض، وال يتصور وجوبه لإلنسان على ن" فمىت ورث القاتل، أو ولده شيئا من القصاص فال قصاص"
أو قتل أخاها فورثته، مث ماتت، فورثها القاتل . سقط القصاص: فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه. وال لولده عليه

ومن قتل شخصا يف داره، وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله، أو . سقط القصاص لذلك: بالزوجية، أو ورثها ولده
وروي عن . وال أعلم فيه خمالفا: قال يف املغىن. األصل عدم ذلكفعليه القود، ألن : وجده يفجر بأهله، فأنكر الويل

، فإن ١إن مل يأت بأربعة شهداء فليعط برمته: فقال. علي، رضي اهللا عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجال فقتله
تغدى، إذ وملا روي عن عمر أنه كان يوما ي. اعترف الويل بذلك فال قصاص وال دية، العتراف الويل مبا يهدر الدم

جاء رجل يعدو ويف يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حىت جلس مع عمر، فجاء اآلخرون، 
يا أمري املؤمنني إين ضربت فخذي امرأيت : ما تقول؟ فقال: يا أمري املؤمنني إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: فقالوا

تقولون؟ قالوا يا أمري املؤمنني إنه ضرب بالسيف فوقع يف وسط الرجل ما : فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر
  .إن عاد فعد رواه سعيد: وفخذي املرأة فأخذ عمر سيفة فهزه، مث دفعه إليه، وقال

  ـــــــ
  .احلبل واملراد به احلبل الذي يقاد به اجلاين: الرمة ١

  باب شروط استيفاء القصاص

  
  :باب شروط استيفاء القصاص

  :"الثةوهي ث"
  .أي كونه بالغا عاقال ألن غريه ليس أهال لالستيفاء، وال تدخله النيابة" تكليف املستحق: األول"
ألن معاوية حبس هدبة بن خشرم يف قصاص حىت بلغ ابن القتيل " فإن كان صغريا أو جمنونا حبس اجلاين إىل تكليفه"

  .د بن العاص، البن القتيل سبع ديات فلم يقبلهاوبذل احلسن واحلسني، وسعي. وكان يف عصر الصحابة، ومل ينكر
  .ألن اجلنون ال حد له ينتهي إليه عادة، خبالف الصغري" فإن احتاج إىل نفقة فلويل اجملنون فقط العفو إىل الدية"
ة له ألنه يكون مستوفيا حلق غريه بغري إذنه، وال والي" اتفاق املستحقني على استيفائه، فال ينفرد به بعضهم: الثاين"

  .عليه
  .ألهنم شركاء يف القصاص" وينتظر قدوم، وتكليف غري املكلف"
: وعنه. لقيامه مقامه، ألنه حق للميت، فانتقل إىل وارثه كسائر حقوقه" ومن مات من املستحقني فوارثه كهو"



لكفره وقيل  للكبار استيفاوه، ألن احلسن، رضي اهللا عنه قتل ابن ملجم، ويف الورثة صغار، فلم ينكر وقيل قتله
  لسعيه يف األرض بالفساد ومىت انفرد به من منع من اإلنفراد به عذر فقط، وال قصاص عليه،

جيب : والوجه الثاين. ألنه شريك يف االستحقاق، وعليه لشركائه حقهم من الدية، إلتالفه ما كان مستحقا لشريكه
ويرجع ورثة القاتل . اتل، كما لو قتله أجنيبيف تركة القاتل األول، ألنه قود سقط إىل مال فوجب يف تركة الق

  .ذكر معناه يف الكايف. األول على قاتل موروثهم بدية ما عدا نصيبه
وأحد الزوجني من مجلة الورثة، فيدخل يف . سقط القصاص، ألنه ال يتبعض" وإن عفا بعضهم، ولو زوجا أو زوجة"

يف مجيع أهله، والزوجة من أهله، بدليل قوله، صلى اهللا  وهذا عام" فأهله بني خريتني"قوله، صلى اهللا عليه وسلم 
ولقد ذكروا رجال ما علمت . من يعذرين من رجل بلغين أذاه يف أهلي، وما علمت على أهلي إال خريا"عليه وسلم 

 أهلك، وال نعلم إال خريا وعن: وقال له أسامة -يريد عائشة  -" عليه إال خريا، وما كان يدخل على أهلي إال معي
: وهي -زيد بن وهب أن عمر، رضي اهللا عنه أيت برجل قتل قتيال فجاء ورثة املقتول ليقتلوه، فقالت امرأة املقتول 

وروى قتادة أن عمر رفع . اهللا أكرب، عتق القتيل رواه أبو داود: فقال عمر. قد عفوت عن حقي: -أخت القاتل 
إنه قد أحرز من : ما تقول؟ قال: م، فقال عمر البن مسعودإليه رجل قتل رجال، فقال أوالد املقتول، وقد عفا بعضه

  .١كنيف ملئ علما: القتل، فضرب على كتفه، وقال
  وكذا لو شهد بعفو شريكه،" أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص"

  ـــــــ
  .تصغري تعظيم للكنف: كنيف ملئ علما وهو: ومنه حديث ابن عمر أنه قال البن مسعود. الوعاء: الكنف ١

وسواء . ال نعلم فيه خالفا: قال يف الشرح. وملن مل يعف من الورثة حقه من الدية على جان. راره بسقوط نصيبهإلق
وعن زيد بن وهب أن رجال دخل على امرأته فوجد . عفا شريكه جمانا أو إىل الدية، ألهنا بدل عما فاته من القصاص
فقضى لسائرهم . قد تصدقت: عنه، فقال بعض إخوهتا عندها رجال فقتلها، فاستعدى عليه إخوهتا عمر، رضي اهللا

  .بالدية
  ١} ...فَال ُيسْرِْف ِفي الْقَْتلِ...{: غري اجلاين لقوله تعاىل: أي" أن يؤمن يف استيفائه تعديه إىل الغري: الثالث"
  :أو محلت بعد وجوبه" فلو لزم القصاص حامال"
قاله يف الشرح، ألن تركه يضر الولد، ويف الغالب ال . فيه خالفاال نعلم . ٢محلها، وتسقيه اللبأ" مل تقتل حىت تضع"

إذا قتلت : "والبن ماجه عن معاذ بن جبل، وأيب عبيدة، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس مرفوعا. يعيش إال به
ارجعي حىت "ولقوله، صلى اهللا عليه وسلم، للغامدية " املرأة عمدا مل تقتل حىت تضع ما يف بطنها، وحىت تكفل ولدها

  .احلديث، رواه أمحد ومسلم وأبو داود" ارجعي حىت ترضعيه: "، مث قال هلا" تضعي ما يف بطنك
  لقيامه مقامها يف إرضاعه، وتربيته فال عذر،" مث ان وجد من يرضعه قتلت"
  .يف لكايف قاله. ملا تقدم، وألنه إذا وجب حفظه، وهو محل فحفظه، وهو مولود أوىل" وإال فال حىت ترضعه حولني"

  ـــــــ
  .٣٣/ اإلسراء من اآلية ١
  .أول اللنب يف النتاج: اللبأ ٢



  فصل وحيرم استيفاء القصاص بال حضرة سلطان أو نائبه

:  
  .الفتقاره إىل اجتهاده، وال يؤمن فيه احليف مع قصد التشفي، ويعذر خمالف الفتئاته بفعل ما منع منه

من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم فقد حل هلم أن يفقؤوا : "هريرة مرفوعا وعن أيب. ألنه استوىف حقه" ويقع املوقع"
. ويعضده حديث عمر السابق. جواز االقتصاص بغري إذن احلاكم: رواه أمحد ومسلم، وترجم عليه النسائي" عينه

  .قاله أمحد" منزل الرجل حرميه فمن دخل على حرميك فاقتله: "وعن عبادة مرفوعا. وعن عثمان حنوه
" القود إال بالسيف"يف االستيفاء، حلديث " حيرم قتل اجلاين بغري السيف، وقطع طرفه بغري السكني، لئال حييفو"

: وعنه" إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"وحلديث . وهنى، صلى اهللا عليه وسلم عن املثلة رواه النسائي. رواه ابن ماجه
: انتهى، لقوله تعاىل. أشبه بالكتاب والسنة والعدلهذا : اختاره الشيخ تقي الدين، وقال. يفعل به كما فعل

وصح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمر باليهودي الذي رض  ١} ...َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتمْ بِِه...{
  رأس اجلارية حبجرين فرض رأسه حبجرين وروي أنه، صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ـــــــ
  .١٢٦/ل من اآليةالنح ١

  .قاله يف الكايف. وألن القصاص مشعر باملماثلة فيجب أن يعمل مبقتضاه" من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه"
فإن شاء الويل دفع دية فعله وقتله، : وإن بطش ويل املقتول باجلاين، فظن أنه قتله، فلم يكن، وداواه أهله حىت برئ"

  .ذكره أمحد. مر وعلي ويعلى بن أميةهذا رأي ع: قال يف الفروع" وإال تركه

  باب شروط القصاص فيما دون النفس

:  
 ١اآلية} ...َوكََتْبَنا َعلَيْهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ... {: لقوله تعاىل" من أخذ بغريه يف النفس أخد به فيما دوهنا"

  .هرواه البخاري وغري" كتاب اهللا القصاص"وحلديث أنس بن النضر وفيه 
  يؤخذ بغريه يف النفس" ومن ال"
كاألبوين مع ولدمها، احلر مع العبد، واملسلم مع الكافر، . قاله يف الكايف. يؤخذ به فيما دوهنا بغري خالف" فال"

  .لعدم املكافأة
  :"وشروطه أربعة"
يف النفس وهي فال قصاص يف اخلطأ إمجاعا، ألنه ال يوجب القصاص " العمد العدوان فال قصاص يف غريه: أحدها"

  .وقياسا على النفس. واآلية خمصوصة باخلطأ، فكذا شبه العمد. األصل، ففيما دوهنا أوىل، وال يف شبه العمد
" ما الن منه: بأن يكون القطع من مفصل، أو ينتهي إىل حد كمارن األنف، وهو: إمكان االستيفاء بال حيف: الثاين"

  .دون قصبته
  ـــــــ

  .٤٥/ املائدة من اآلية ١



  .قصبة األنف: أي" فال قصاص يف جائفة، وال يف قطع القصبة"
  .بعض" أو قطع بعض ساعده، أو"
  .بعض" ساق، أو"
  .بعض" عضد، أو"
بغري خالف، ألنه ال ميكن االستيفاء منها بال حيف، بل رمبا أخذ أكثر من حقه، أو سرى إىل عضو آخر، أو " ورك"

حارثة عن أبيه أن رجال ضرب رجال على ساعده بالسيف فقطعها من غري  إىل النفس، فيمنع منه، ملا روى مثران بن
إين أريد : مفصل، فاستعدى عليه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فأمر له النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بالدية، فقال

  .ومل يقض له بالقصاص رواه ابن ماجه" . خذ الدية بارك اهللا لك فيها: "القصاص، قال
قاله يف . وإمنا منع منه لتوهم الزيادة. ألنه حقه" وقع املوقع، ومل يلزمه شيء: اقتص بقدر حقه، ومل يسرفإن خالف ف"

  .الكايف
  .كالعني بالعني، واألنف باألنف، واألذن باألذن، والسن بالسن، لآلية" املساواة يف االسم: الثالث"
  .الختالف يف االسم دليل على االختالف يف املعىنألن القصاص يقتضي املساواة وا" فال تقطع اليد بالرجل وعكسه"
  املساواة" و"
  من يد، ورجل، وعني، وأذن وحنوها" فال تقطع اليمني: يف املوضع"

  .قاله يف الكايف. لعدم املماثلة، وألهنا جوارح خمتلفة املنافع واألماكن، فلم يؤخذ بعضها ببعض" بالشمال، وعكسه"
  .رضي اجلاين بذلك أو ال، ألنه أكثر" فال يؤخذ كاملة األصابع واألظافر بناقصتها مراعاة الصحة والكمال،: الرابع"
قاله األزهري، لنقص . اليت بياضها وسوادها صافيان غري أن صاحبها ال يبصر هبا: وهي" وال عني صحيحة بقائمة"

  .منفعتها فال تؤخذ هبا كاملة املنفعة
  .ألنه أكثر من حقه" وال لسان ناطق بأخرس"
فساد العضو، وذهاب حركته، فإذا شل ذهبت منفعته فال : والشلل" ال صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكرو"

  .يؤخذ به الصحيح، لزيادته عليه، كعني البصري بعني األعمى
  .أو عنني، لعدم املماثلة" وال ذكر فحل بذكر خصي"
  .علة يف الدماغ، واألنف صحيحالذي ال جيد رائحة شيء ألنه ل: وهو" ويؤخذ مارن صحيح مبارن أشل"
  .أذن السميع بأذن األصم وعكسه ألن الصمم لعلة يف الدماغ: أي" وأذن صحيحة بأذن شالء"

  زيادة على ما سبق" ويشترط جلواز القصاص يف اجلروح"
: يف رأس أو وجه، لقوله تعاىل" كجرح العضد والساعد، والفخذ والساق، والقدم، وكاملوضحة: انتهاؤها إىل عظم"
املتفق  ٢وإلمكان االستيفاء بال حيف، وال زيادة، النتهائه إىل عظم، فأشبه املوضحة ١} ...َوالُْجرُوَح ِقَصاٌص... {

  .على جواز القصاص فيها
ال جيب فيها قصاص، ألن املماثلة غري ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة، ألهنا بعض  ٣" واهلامشة، واملنقلة، واملأمومة"

نايته، ويأخذ ما بني ديتها ودية تلك الشجة اليت هي أعظم، لتعذر القصاص فيها فينتقل إىل البدل، حقه يف حمل ج
عشرا، : مخسا من اإلبل، ويف منقلة: فيأخذ يف هامشة. قاله يف الكايف. وهو قول ابن حامد. كما لو تعذر يف مجيعها

 جيب األرش للباقي، ألنه جرح واحد فلم جيمع فيه ال: واختار أبو بكر. مثانية وعشرين بعريا وثلث بعري: ويف مأمومة



  .بني قصاص وأرش، كالشالء بالصحيحة
احلق قتله : من مات من حد أو قصاص ال دية له: غري مضمونة، لقول عمر وعلي: أي" وسراية القصاص هدر"

  .رواه سعيد مبعناه
  ـــــــ

  .٤٥/ املائدة من اآلية ١
  .تبدي وضح العظمالشجة اليت : املوضحة بكسر الضاد ٢
. وهي اليت تنقل العظم أو تكسره: واملنقلة بفتح النون وتشديد القاف مع الكسر. هي اليت هتشم العظم: اهلامشة ٣

  .هي اجلناية البالغة أم الدماغ: واملأمومة

ما لو بقود ودية يف النفس، وما دوهنا بغري خالف، حلصول التلف بفعل اجلاين، أشبه " وسراية اجلناية مضمونة"
وإن اقتص بعد االندمال، مث انتقض جرح اجلناية فسرى إىل النفس وجب القصاص به، ألنه اقتص بعد جواز . باشره

  .قاله يف الكايف. االقتصاص
أن رجال طعن بقرن يف ركبته، "حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " فهدر أيضا: ما مل يقتص رهبا قبل برئه"

أقدين، فأقاده، مث جاء إليه، : ، مث جاء إليه، فقال" حىت تربأ: "أقدين، قال: عليه وسلم، فقالفجاء إىل النيب صلى اهللا 
مث هنى رسول اهللا، صلى اهللا ". قد هنيتك فعصيتين، فأبعدك اهللا، وبطل عرجك: "عرجت، فقال: يا رسول اهللا: فقال

وألنه باقتصاصه قبل االندمال استعجل  .رواه أمحد والدارقطين". عليه وسلم، أن يقتص من جرح حىت يربأ صاحبه
  .ما ليس له استعجاله فبطل حقه، كقاتل مورثه

  كتاب الديات

  
  

  :كتاب الديات
وحديث  ١} ...وَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ َيصَّدَّقُوا... {: أمجعوا على وجوب الدية يف اجلملة، لقوله تعاىل

الفرائض، : ، صلى اهللا عليه وسلم، كتب لعمرو بن حزم كتابا إىل أهل اليمن فيهالنسائي ومالك يف املوطأ أنه
وهو كتاب مشهور عند أهل السري، : قال ابن عبد الرب" ويف النفس مائة من اإلبل: "والسنن، والديات، وقال فيه

  . أحاديث كثريةوهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغىن هبا عن اإلسناد، ألنه أشبه املتواتر يف جميئه يف
قال " إن كان عمدا فالدية يف ماله، وإن كان غري عمد فعلى عاقلته: من أتلف إنسانا أو جزءا منه مبباشرة أو سبب"

. أمجعوا على أن دية العمد يف مال القاتل، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى جمراه فعلى العاقلة: يف الشرح
وعن أيب هريرة اقتتلت امرأتان . فظ عنه من أهل العلم أن دية اخلطأ على العاقلةأمجع من حن: وقال ابن املنذر. انتهى

من هذيل فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها، وما يف بطنها، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بدية املرأة 
  .على عاقلتها متفق عليه

  وطه فيهابسق" فضمان تالف: ومن حفر تعديا بئرا قصرية، فعمقها آخر"



  ـــــــ
  .٩٢/ النساء من اآلية ١

  .حلصول السبب منهما" بينهما"
  .فوقع فيها شخص على السكني فمات" وإن وضع ثالث سكينا"
  على عواقل الثالثة الدية" فـ"
  .نص عليه، ألهنم تسببوا يف قتله" أثالثا"
ألنه مباشرة، " ى واضع احلجر، كالدافعفالضمان عل: وإن وضع واحد حجرا تعديا، فعثر فيه إنسان، فوقع يف البئر"

  .وألن احلافر مل يقصد بذلك القتل املعني عادة
لتسبب كل منهما يف قتل " فعلى عاقلة كل دية اآلخر: وإن جتاذب حران مكلفان حبال، فانقطع، فسقطا ميتني"

  .اآلخر
وإن . احبه، وهي خطأروي ذلك عن علي، رضي اهللا عنه، ملوت كل منهما من صدمة ص" وإن اصطدما فكذلك"

اصطدمت امرأتان حامالن فحكمهما يف أنفسهما ما ذكرنا، وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها، ونصف 
واحدة لقتل صاحبتها، واثنتان : ضمان جنني األخرى، الشتراكهما يف قتله وعلى كل منهما عتق ثالث رقاب

  .ملشاركتها يف اجلنني
لتلفهما بسبب جنايته، ألنه " فديتهما من ماله: على واحد منهما، فاصطدما، فماتاومن أركب صغريين ال والية له "

فهما كالبالغني املخطئني، على عاقلة كل : وإن ركبا بأنفسهما، أو أركبهما ويل املصلحة فاصطدما. متعد بذلك
  .منهما دية اآلخر، وعلى كل منهما ما تلف من مال اآلخر

  عليهال والية له " ومن أرسل صغريا"
  .ألنه خطأ منه" فالضمان على مرسله: حلاجة، فأتلف نفسا أو ماال"

. حلصول التلف بسبب فعله، كما لو حرقها" ومن ألقى حجرا أو عدال مملوءا بسفينة فغرقت ضمن مجيع ما فيها"
قتل أحدهم وإن . فعلى عواقلهم ديته أثالثا، ألنه خطأ: وإن رمى ثالثة مبنجنيق، فقتل احلجر رابعا من غري قصد

روي حنوه عن علي، رضي اهللا عنه، يف مسألة القارصة . سقط فعل نفسه، وما يترتب عليه، ملشاركته يف إتالف نفسه
قال الشعيب وذلك أن ثالث جوار اجتمعن، فركبت إحداهن على عنق األخرى، وقرصت . ١والقامصة والواقصة

فماتت، فرفعت إىل علي فقضى بالدية أثالثا على الثالثة املركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، 
يلزم شركاءه مجيع ديته، ويلغى : عواقلهن، وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة، ألهنا أعانت على نفسها وقيل

فالدية يف أمواهلم : قاله يف الكايف وإن زادوا على ثالثة، وقتل احلجر آخر غريهم. فعل نفسه قياسا على املصطدمني
  .ألن العاقلة ال حتمل ما دون ثلث الدية حالة،

  وطلبه،" ومن اضطر إىل طعام غري مضطر أو شرابه"
نص عليه، ألن عمر، رضي اهللا عنه قضى بذلك ألنه قتله مبنعه طعاما جيب دفعه . ضمنه: املضطر" فمنعه حىت مات"

  .إليه تبقى حياته به فنسب هالكه إليه
  .ضمنه: عن دفعه، فتلف" أو أخذ طعام غريه او شرابه وهو عاجز"

  ـــــــ



املوقوصة، لكنه حفظ على : وكان القياس أن يقال. كسر العنق: والوقص. وثب ونفر. وقمص. الوثب: القماص ١
  .مرضية: أي] ٧:، والقارعة٢١:احلاقة[} فَُهَو ِفي ِعيَشةٍ رَاِضيٍَة{: مشاكلة اللفظ، كما يف قوله تعاىل

  كنمر وحية،" نفسه من سبع وحنوه أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن"
  :ذلك الصائل عليه" فأهلكه"
أن الدية يف ماله، ألنه تعمد هذا الفعل الذي : وظاهر كالم أمحد: قال يف املغين. اآلخذ، لتسببه يف هالكه" ضمنه"

  تكون على عاقلته، ألنه ال يوجب القصاص، فهو شبه عمد: وقال القاضي. يقتل مثله غالبا
أن احلامل متوت من ذلك، وأهنا : أي" ضمن ربه إن علم ذلك من عادهتا: ل، أو محلها من ريح طعاموإن ماتت حام"

وإذا جتارح رجالن، وزعم كل واحد منهما أنه جرح اآلخر دفعا عن نفسه، وال : قال يف الكايف. هناك، لتسببه فيه
من القصد مل يثبت، فوجب  بينة وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه، ألن اجلرح قد وجد، وما يدعيه

الضمان، والقول قول كل واحد منهما مع ميينه يف نفي القصاص، ألن ما يدعيه حيتمل، فيدرأ عنه القصاص، ألنه 
  .انتهى. يندرئ بالشبهات

  فصل وإن تلف واقع على نائم غري متعد بنومه فهدر

:  
  .ألن النائم مل جين، ومل يتعد

د شبه عمد، وبدونه خطأ، ويف كل منهما الكفارة يف مال جان، والدية على فمع قص" وإن تلف النائم فغري هدر"
  .عاقلته، حلصول التلف منه

مل يضمنه املعلم حيث مل يفرط، لفعله ما أذن " وإن سلم بالغ عاقل نفسه، أو ولده إىل سابح حاذق ليعلمه فغرق"
  .فيه
  مل يضمنه: به" أو أمر مكلفا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة فهلك"

  .وإن أمر غري مكلف ضمنه، ألنه تسبب يف إتالفه. اآلمر، ألنه مل جين عليه، ومل يتعد، أشبه ما لو أذن له ومل يأمره
  .مل يضمنه، أقبضه أجره أو ال، ملا تقدم" أو تلف أجري حلفر بئر أو بناء حائط هبدم وحنوه"
  .ومل يتسبب يف هالكه، كما لو مل يعلم بهمل يضمنه، ألنه مل يهلكه، " أو أمكنه إجناء نفس من هلكة فلم يفعل"
  أو أدب معلم صبيه" أو أدب ولده وزوجته يف نشوز"
  .يزد على الضرب املعتاد فيه ال يف العدد، وال يف الشدة: أي" أو أدب سلطان رعيته ومل يسرف"
  .نص عليه، لفعله ما له فعله شرعا بال تعد، أشبه سراية القود واحلد" فهدر يف اجلميع"
  .فتلف بسببه ضمنه، لتعديه باإلسراف" ن أسرف أو زاد على ما حيصل به املقصودوإ"
  :كمجنون ومعتوه فتلف" أو ضرب من ال عقل له من صيب أو غريه"
  .ألن الشرع مل يأذن يف تأديب من ال عقل له، ألنه ال فائدة يف ذلك" ضمن"

وجب الضمان، ملا روي أن عمر : عقلهاومن أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو هتديده، أو ماتت أو ذهب 
فبينما هي يف الطريق إذ فزعت، فضرهبا : يا ويلها ما هلا ولعمر: بعث إىل امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها، فقالت

  الطلق، فألقت ولدا، فصاح الصيب صيحتني، مث مات، فاستشار عمر أصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، فأشار



ما تقول يا أبا احلسن؟ : يء، إمنا أنت وال ومؤدب، وصمت علي فأقبل عليه عمر، فقالبعضهم أن ليس عليك ش
إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا يف هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، ألنك : فقال

عدى رجل بالشرطة أقسمت عليك ال تربح حىت تقسمها على قومك ومثله لو است: أفزعتها فألقته، فقال عمر
  .نص عليه. حاكما عليها فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها، فإنه يضمن ما كان بسبب استعدائه

  .ألنه ليس من فعله" ومن نام على سقف، فهوى به مل يضمن ما تلف بسقوطه"
ل أنه، صلى ومن أتلف نفسه، أو طرفه فهدر ملا روي أن عامر بن األكوع يوم خيرب رجع سيفه عليه فقتله، ومل ينق

اهللا عليه وسلم، قضى فيه بدية وال غريها ولو وجبت لبينها النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ولنقل نقال ظاهرا، وال 
ديته على عاقلته لورثته، ودية طرفه على عاقلته : وعنه. يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غريه

كانت معه، فطارت منها شظية، فأصابت عينه ففقأهتا، فجعل عمر ديته  لنفسه، ملا روي أن رجال ساق محارا بعصا
قاله . وألهنا جناية خطأ، فأشبهت جنايته على غريه. هي يد من أيدي املسلمني مل يصبها اعتداء: على عاقلته، وقال

  .يف الكايف

  فصل يف مقادير ديات النفس

:  
الف يف ذلك، ملا روى مالك والنسائي أن يف كتاب عمرو بن ال خ" دية احلر املسلم طفال كان أو كبريا مائة بعري"

  .حزم ويف النفس مائة من اإلبل
ال خيتلف املذهب أن : فضة قال القاضي" أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم"

فرض رسول اهللا، صلى اهللا : بر قالاإلبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، ملا روى عطاء عن جا: أصول الدية
عليه وسلم، يف الدية على أهل اإلبل مائة من اإلبل، وعلى أهل البقر مائيت بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة رواه 

وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجال من بين عدي قتل، فجعل النيب، صلى اهللا عليه وسلم ديته اثين عشر . أبو داود
ويف كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعن عمرو بن شعيب عن أبيه . داودألف درهم رواه أبو 

فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق : قال. إن اإلبل قد غلت: عن جده أن عمر قام خطيبا، فقال
. مائيت حلة رواه أبو داود اثين عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائيت بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل احللل

فإذا أحضر من وجبت عليه دية أحدها لزم الويل قبوله، . وهذا كان مبحضر الصحابة، فكان إمجاعا، قاله يف الكايف
  وال يعترب أن تبلغ. وتعترب السالمة من العيوب يف هذه األنواع، ألن اإلطالق يقتضي السالمة

وقول عمر، رضي اهللا عنه إن " يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل"حديث  قيمتها دية نقد يف ظاهر كالم اخلرقي، لعموم
يعترب أن تكون قيمة كل بعري مائة : وعنه. إخل دليل على أهنا يف حال رخصها أقل قيمة من ذلك. اإلبل قد غلت

  .وعشرين درمها، ألن عمر قومها باثين عشر ألف درهم، قاله يف الكايف
روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس، وال " صف من ذلكودية احلرة املسلمة على الن"

دية املرأة على النصف من دية : ويف كتاب عمرو بن حزم. خمالف هلم، وحكاه ابن املنذر، وابن عبد الرب إمجاعا
  .الرجل وهو خمصص، للخرب السابق

حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن " لنصف من ذلكودية الكتايب احلر كدية احلرة املسلمة، ودية الكتابية على ا"



ويف لفظ أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قضى بأن عقل أهل الكتاب " دية املعاهد نصف دية املسلم: "جده مرفوعا
ويف . ليس يف دية أهل الكتاب شيء أبني من هذا، وال بأس بإسناده: قال اخلطايب. نصف عقل املسلمني رواه أمحد

  ".دية املرأة على النصف من دية الرجل، وكذا جراح الكتايب على نصف جراح املسلم: "بن حزمكتاب عمرو 
روي عن عمر وعثمان وابن مسعود يف اجملوسي، وال خمالف هلم . كسائر املشركني" ودية اجملوسي احلر مثامنائة درهم"

" سنوا هبم سنة أهل الكتاب"ليه وسلم وأما قوله، صلى اهللا ع. وأحلق به سائر املشركني، ألهنم دونه. يف عصرهم
  وجراح من ذكر. فاملراد يف حقن دمائهم، وأخذ اجلزية منهم، ولذلك ال حتل مناكحتهم، وال ذبائحهم

  .نص عليه كما أن جراح املسلم وأطرافه باحلساب من ديته. وأطرافه بالنسبة إىل ديته
ال نعلم فيه . كنصف دية ذكرهم -الكفار : يعين -ثاهم ودية أن: قال يف الشرح. ملا تقدم" واجملوسية على النصف"

  .أمجع أهل العلم على أن دية املرأة نصف دية الرجل: وقال ابن املنذر. خالفا
عقل : "حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا" ويستوي الذكر واألنثى فيما يوجب دون ثلث الدية"

روي . فإذا زادت صارت على النصف. رواه النسائي والدارقطين" يتهااملرأة مثل عقل الرجل حىت يبلغ الثلث من د
  .هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت، رضي اهللا عنهم

قال ربيعة بن أيب " فلو قطع ثالث أصابع حرة مسلمة لزمه ثالثون بعريا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إىل عشرين"
فكم يف إصبعني؟ قال : عشر من اإلبل قلت: رأة؟ قالكم يف إصبع امل: قلت لسعيد بن املسيب: عبد الرمحن
ملا عظم جرحها، : فقلت: قال. عشرون: ففي أربع؟ قال: قلت. ثالثون: ففي ثالث أصابع؟ قال: قلت. عشرون

هي السنة يا : قال. بل عامل متثبت، أو جاهل متعلم: أعراقي أنت قلت: ؟ قال سعيد !واشتدت مصيبتها نقص عقلها 
. وهذا يقتضي سنة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم. مالك يف املوطأ عنه، وسعيد بن منصور يف سننهبن أخي رواه 

" حىت يبلغ الثلث: "فهي فيه على النصف من الذكر، ملا سبق، ولقوله يف احلديث: وأما ما يوجب الثلث فما فوق
ولذلك " والثلث كثري"حد الكثرة، حلديث  وحىت للغاية، فيجب أن يكون ما بعدها خمالفا ملا قبلها، وألن الثلث يف

  .محلته العاقلة

نص عليه يف رواية اجلماعة، وهو من " وتغلظ دية قتل خطأ يف كل من حرم مكة، وإحرام، وشهر حرام بالثلث"
  .وال تغلظ لرحم حمرم، خالفا أليب بكر. املفردات

ليظ ثالث مرات، ملا روى ابن أيب جنيح أن امرأة واحدة للقتل، وواحدة لتكرر التغ" ففي اجتماع الثالثة جيب ديتان"
من قتل يف احلرم، : وطئت يف الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آالف وألفني تغليظا للحرم وعن ابن عمر أنه قال

أو ذا رحم، أو يف الشهر احلرام فعليه دية وثلث وعن ابن عباس أن رجال قتل رجال يف الشهر احلرام، ويف البلد 
ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر احلرام أربعة آالف، وللبلد احلرام أربعة آالف ومل يظهر خالف هذا، : قالاحلرام، ف

  .قاله يف الكايف. فكان إمجاعا
: أي. انتهى. أن الدية ال تغلظ ب شيء من ذلك، وهو ظاهر اآلية واألخبار: وظاهر كالم اخلرقي: وقال يف الشرح

وقد قتلت خزاعة قتيال من هذيل مبكة، فقال النيب، . األمكنة واألزمنة والقرابةأهنا عامة يف كل قتيل، مطلقة يف 
ومل يذكر زيادة . احلديث" قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واهللا عاقله: وأنتم يا خزاعة. ".. صلى اهللا عليه وسلم

  .على الدية
  ذميا أو معاهدا" وإن قتل مسلم كافرا"



عن ابن عمر أن رجال قتل رجال من . القود قضى به عثمان، رضى اهللا عنه رواه أمحدإلزالة " أضعف ديته: عمدا"
ال إضعاف يف : وظاهره. أهل الذمة فرفع إىل عثمان فلم يقتله، وغلظ عليه الدية ألف دينار فذهب إليه أمحد

  .جراحه

يف جراحه إن قدر من حر و. ألنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته، كالفرس" قيمته، قلت أو كثرت: ودية الرقيق"
تضمن جناية عليه مبا نقص من قيمته سواء : وعنه. بقسطه من قيمته، ألن ذلك يروى عن علي، رضي اهللا عنه

  .ذكره يف الكايف. كانت مقدرة من احلر أو مل تكن، ألن ضمانه ضمان األموال، فيجب فيه ما نقص كالبهائم

  فصل ومن جىن على حامل فألقت جنينا

  ميتا" ، ذكرا كان أو أنثىحرا مسلما"
اقتتلت : حلديث أيب هريرة قال" هي عبد أو أمة: والغرة. مخس من اإلبل: عشر دية أمه، وهي: قيمتها. غرة: فديته"

امرأتان من هذيل، فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها، وما يف بطنها، فاختصموا إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه 
وعن . عبد أو أمة، وقضى بدية املرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه متفق عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها

شهدت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قضى : ، فقال املغرية بن شعبة١عمر أنه استشار الناس يف إمالص املرأة
وروي عن عمر وزيد . ليهلتأتني مبن يشهد معك، فشهد له حممد بن مسلمة متفق ع: عبد أو أمة، قال: فيه بغرة

قاله . دية السن، واملوضحة: قيمتها مخس من اإلبل وألنه أقل مقدر يف الشرع يف اجلنايات، وهو: أهنما قاال يف الغرة
  .قاله يف الشرح. فعليها غرة، ال ترث منها بغري خالف: وإن شربت احلامل دواء، فألقت جنينا. يف الكايف

  ـــــــ
  .لدها ميتاألقت و: أملصت املرأة ١

  .فإن ألقت جنينني فعليها غرتان، أشبه ما لو كانا من امرأتني" وتتعدد الغرة بتعدد اجلنني"
  .كما لو جىن عليها موضحة" عشر قيمة أمه: ودية اجلنني الرقيق"
: تهاقياسا على جنني احلرة، فإن كان من كتابيني فقيم" عشر دية أمه: قيمتها. غرة: وقيمة اجلنني احملكوم بكفره"

  .أربعون درمها: ثالمثائة درهم، وإن كان من مشركني فقيمتها
  :مث مات" نصف سنة فصاعدا: وإن ألقت اجلنني حيا لوقت يعيش ملثله، وهو"
أمجع من حنفظ عنه من أهل العلم على أن يف اجلنني : قال ابن املنذر" ففيه ما يف احلي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة"

وألنا تيقنا موته باجلناية، فأشبه غري اجلنني، وملا تقدم عن عمر يف اليت . لدية كاملةيسقط حيا من الضرب ا
  .جنينها فزعا منه ١أجهضت

  .ألن قيمة العبد مبنزلة دية احلر" وإن كان رقيقا فقيمته"
  :وال بينة لواحد منهما" وإن اختلفا يف خروجه حيا أو ميتا"
  .وإن أقاما بينتني بذلك قدمت بينة األم. عن الغرة، واألصل براءته منه بيمينه، ألنه منكر ملا زاد" فقول اجلاين"
وقياسه جنني : كقطع بعض أجزائها، قال يف القواعد. نص عليه" وجيب يف اجلنني الدابة ما نقص من قيمة أمه"

  .الصيد يف احلرم واإلحرام



  ـــــــ
  .أسقطت محلها: أجهضت املرأة ١

  فصل يف دية األعضاء

:  
  تلك النفس اليت قطع منها" كاألنف واللسان والذكر، ففيه دية: ف ما يف اإلنسان منه واحدمن أتل"
ويف الذكر الدية، ويف األنف إذا أوعب جدعا الدية، ويف : "نص عليه، حلديث عمرو بن حزم مرفوعا" كاملة"

  .رواه أمحد والنسائي واللفظ له" اللسان الدية
، كاليدين، والرجلني، والعينني، واألذنني، واحلاجبني، والثديني، واخلصيتني ومن أتلف ما يف اإلنسان منه شيئان"

  :يف إتالفهما: أي" ففيه
: ثلثا الدية، ويف العليا: وروي عن زيد يف الشفة السفلى. نص عليه، وكذا الشفتان" نصفها: الدية، ويف أحدمها"

وهو معارض لقول أيب بكر وعلي وحلديث عمرو . قثلثها، لعظم نفع السفلى، ألهنا اليت تدور وتتحرك، وحتفظ الري
الدية، ويف : الدية، ويف الصلب: الدية، ويف الذكر: الدية، ويف البيضتني: ويف الشفتني. ".. بن حزم مرفوعا، وفيه

وروى مالك يف املوطأ أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه . احلديث" نصف الدية: الدية، ويف الرجل الواحدة: العينني
ويف عني األعور دية كاملة، ألنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن " ويف العني مخسون من اإلبل: "قال وسلم،

عمر أهنم قضوا بذلك ومل يعرف هلم خمالف يف عصرهم فكان إمجاعا، وألنه حيصل هبا ما حيصل من العينني، فكانت 
  .مثلهما يف الدية

وسواء . امال ونفعا كثريا، ألهنا تقي العينني ما يؤذيهما من احلر والربدألن فيها مجاال ك" الدية: ويف األجفان األربعة"
  .يف هذا البصري واألعمى، ألن العمى عيب يف غريها

  .ألنه ربع ما فيه الدية" ربعها: ويف أحدها"
  :يد أو رجل" الدية، ويف أحدها عشرها، ويف األمنلة إن كانت من إهبام: ويف أصابع اليدين"
  .نصف عقل اإلهبام: ألن يف اإلهبام مفصلني، ففي كل مفصل" نصف عشر الدية"
  .ألن فيه ثالث مفاصل فتوزع دية األصبع عليها" وإن كانت من غريه فثلث عشرها"
" دية أصابع اليدين والرجلني عشر من اإلبل لكل أصبع: "حلديث ابن عباس مرفوعا" وكذا أصابع الرجلني "

ويف حديث عمرو بن حزم . رواه أمحد وأبو داود والنسائي. حنوه وعن أيب موسى مرفوعا. صححه الترمذي
. مخس دية األصبع: ويف ظفر مل يعد، أو عاد أسود" عشر من اإلبل: ويف أصبع من أصابع اليد والرجل: "مرفوعا

  .ذكره ابن املنذر. نص عليه وروي عن ابن عباس، ومل يعرف له خمالف من الصحابة
: وكذا الناب والضرس ويف حديث عمرو بن حزم مرفوعا. وي عن عمر وابن عباسر" مخس من اإلبل: ويف السن"
يف األسنان مخس "وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . رواه النسائي" مخس من اإلبل: ويف السن"

  وهو عام. رواه أبو داود" مخس



األصابع سواء، : "بن عباس مرفوعافيدخل فيه الناب والضرس، روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية، ويؤيده حديث ا
  .رواه أبو داود وابن ماجه" واألسنان سواء، الثنية والضرس سواء

  .لصريورته كاملعدوم كما لو قطعه" ويف إذهاب نفع عضو من األعضاء ديته كاملة"

  فصل يف دية املنافع

:  
وألن عمر قضى يف رجل " ديةويف السمع ال: "حلديث" جتب الدية كاملة يف إذهاب كل من مسع وبصر وشم وذوق"

وال يعرف له خمالف من . ضرب رجال فذهب مسعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، والرجل حي ذكره أمحد
  .الصحابة

  .ألنه من أعظم املنافع" وكالم"
 حكاه بعضهم إمجاعا، ألن يف كتاب عمرو بن حزم ويف العقل الدية وروي عن عمر وزيد، ألنه أكرب املعاين" وعقل"

قدرا، وأعظمها نفعا، وبه يتميز اإلنسان عن البهائم، ويهتدي للمصاحل، ويدخل يف التكليف، فكان أحق بإجياب 
  .الدية

ألن انتصائب القامة من الكمال واجلمال، وبه شرف اآلدمي على سائر احليوانات، وروى الزهري عن " وحدب"
  ".ويف الصلب الدية: "كتاب عمرو بن حزممضت السنة أن يف الصلب الدية ويف : سعيد بن املسيب قال

  ألن يف كل منها نفعا" ومنفعة مشي ونكاح، وأكل وصوت وبطش"

  .مقصودا ليس يف البدن مثله، ألن ذلك جيري جمرى تلف اآلدمي فجرى جمراه يف ديته
عثمان قضى به ملا روي أن " ومن أفزع إنسانا، أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح، ومل يدم فعليه ثلث الدية"

  .وهذا مظنة الشهرة ومل ينقل خالفه. ال أعرف شيئا يدفعه: فيمن ضرب إنسانا حىت أحدث قال أمحد
  :مل يستمسك بوله أو غائطه: أي" وإن دام"
فإن فاتت املنفعتان . ألن كال منهما منفعة كبرية مقصودة ليس يف البدن مثلها، أشبه السمع والبصر" فعليه الدية"

  .واحدة فديتان، كما لو أذهب مسعه وبصرهولو جبناية 
ملا " وأرش تلك اجلناية. فعليه سبع ديات: وإن جىن عليه، فأذهب مسعه وبصره وعقله ومشه وذوقه وكالمه ونكاحه"

  .وال يدخل فيها أرش اجلناية للتغاير. تقدم عن عمر
ويف نقص شيء مما تقدم إن . فيها غريها ألن أحاديث الديات مطلقة مل يذكر" وإن مات من اجلناية فعليه دية واحدة"

وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب، ألن ما وجب يف مجيعه . مل يعلم قدره حكومة ألنه ال ميكن تقديره
ويقسم . احلالوة، واملرارة، والعذوبة، وامللوحة، واحلموضة: ويقسم املذاق على مخس. شيء وجب بعضه بقدره
. ويقبل قول جمين عليه يف نقص بصره ومسعه بيمينه، ألنه ال يعلم إال من جهته. ن حرفاالكالم على مثانية وعشري

  وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبت العليلة، وأعطي رجل بيضة فانطلق هبا، وهو ينظر

حىت ينتهي بصره، مث خيط عند ذلك مث عصبت عينه الصحيحة، وفتحت العليلة، وأعطي رجل بيضة فانطلق هبا، 
ر حىت ينتهي بصره، مث خيط عند ذلك، مث حيول إىل مكان آخر فيفعل مثل ذلك، فإن كانا سواء أعطي بقدر وهو ينظ

وإمنا ميتحن بذلك . وروى ابن املنذر حنوه عن أيب بكر. نقص بصره من مال اجلاين، كما فعل علي، رضي اهللا عنه



  .الكايف قاله يف. مرتني، ليعلم صدقه بتساوي املسافتني، وكذبه باختالفهما
  .ويعمل كذلك يف نقص مسع إحدى األذنني، وشم أحد املنخرين وحنومها

  فصل يف دية الشجة واجلائفة

:  
  :وهي عشر" اسم جلرح الرأس والوجه: الشجة"
  .وهي اليت تشق اجللد قليال:" احلارصة -١"
  .اليت خيرم منها دم يسري: وهي الدامية، وهي:" البازلة -٢"
  . تشق اللحم بعد اجللدوهي اليت:" الباضعة -٣"
  .وهي اليت تنزل يف اللحم كثريا:" املتالمحة -٤"
  .اليت تصل إىل قشرة رقيقة فوق العظم تسمى السمحاق:" السمحاق -٥"

: ثالثة، ويف السمحاق: بعريان، ويف املتالمحة: بعري، ويف الباضعة: يف الدامية: وعنه. فهذه اخلمس ال مقدر فيها
واألول ظاهر املذهب، ألهنا . ورواه سعيد عن علي وزيد يف السمحاق. عن زيد بن ثابتأربعة، ألن هذا يروى 

  قضى رسول: "جروح مل يرد الشرع فيها بتوقيت، فكان الواجب فيها احلكومة، كجروح البدن، قال مكحول

: ال يف الشرحوق. اهللا، صلى اهللا عليه وسلم يف املوضحة خبمس من اإلبل، ومل يقض فيما دوهنا قاله يف الكايف
واحلكومة أن يقوم اجملين عليه كأنه عبد ال جناية به، مث يقوم وهي به قد برئت، فما نقص منه فله مثله من الدية، وال 
. نعلم خالفا أن هذا تفسري احلكومة، وال يقوم إال بعد برء اجلرح، فإن مل ينقص يف تلك احلال قوم حال جريان الدم

  .ر ذكرها بقولهواليت فيها مقد. انتهى ملخصا
  :"وهي مخسة"
  .ولو يسريا" املوضحة اليت توضح العظم وتربزه -١"
رواه " مخس من اإلبل: ويف املوضحة"ألن يف كتاب عمرو بن حزم " مخسة أبعرة= نصف عشر الدية : وفيها"

وسواء . ةرواه اخلمس" يف املواضح مخس مخس من اإلبل: "وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. النسائي
  .كانت يف الرأس أو الوجه، لعموم األحاديث، وروي عن أيب بكر وعمر

  .ألنه أوضحه يف عضوين، فلكل حكم نفسه" فموضحتان: فإن كان بعضها يف الرأس، وبعضها يف الوجه"
روي عن زيد بن ثابت، ومل يعرف له خمالف يف " عشرة أبعرة: وفيها. اليت توضح العظم وهتشمه: اهلامشة -٢"

فيه مخس من : والثاين. فيه حكومة: وإن ضربه مبثقل فهشمه من غري إيضاح فوجهان أحدمها. عصره من الصحابة
ولو أوضحه ومل يهشمه وجب مخس، فدل على أن اخلمس األخرى . اإلبل، ألنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر

  .للهشم، فيجب ذلك فيه إذا انفرد ذكره يف الكايف

  .تزيله عن موضعه، أو حيتاج إىل إزالته ليلتئم: أي" هتشم، وتنقل العظماليت توضح و: املنقلة -٣"
املنقلة مخس عشرة من : "ويف كتاب عمرو بن حزم. حكاه ابن املنذر إمجاع أهل العلم" مخسة عشر بعريا: وفيها"

  .ويف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مثل ذلك رواه أمحد وأبو داود". اإلبل
  .اآلمة: وأهل العراق يقولون هلا: قال ابن عبد الرب" مومةاملأ -٤"



" . ويف املأمومة ثلث الدية: "ملا يف كتاب عمرو بن حزم مرفوعا" ثلث الدية: وفيها. اليت تصل إىل جلدة الدماغ"
  .وعن عبد اهللا بن عمرو مرفوعا مثله رواه أمحد. رواه النسائي

  .الدماغ جلدة: أي" اليت خترق اجللدة: الدامغة -٥"
ألهنا أوىل من املأمومة، لزيادهتا عليها، وصاحبها ال يسلم غالبا، ومل يرد الشرع بإجياب شيء يف " وفيها الثلث أيضا"

بعريان، ملا روى : ويف الترقوتني. نص عليه. ١وجيب يف كسر الضلع إذا جرب مستقيما بعري، وكذا الترقوة. زيادهتا
ويف كسر كل . قضى يف الترقوة جبمل، ويف الضلع جبمل رواه سعيد بسنده: هأسلم موىل عمر أن عمر، رضي اهللا عن

نص عليه، ملا روى . بعريان: -الساعد اجلامع لعظمي الزند : عظم من زند، وعضد، وفخذ، وساق، وذراع وهو
  سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إىل عمر يف إحدى

  ـــــــ
  .تراقي: العظم الذي بني ثغرة النحر والعاتق من اجلانبني، واجلمع: ها وضم القافبتشديد التاء وفتح: الترقوة ١

أربعة من اإلبل ومثله ال يقال من : بعريين، وإذا كسر الزندان ففيهما: فكتب إليه عمر أن فيه. الزندين إذا كسر
. انتهى. ففي كل عظم بعريوألن يف الزند عظمني : قال يف الكايف. قبل الرأي، وال يعرف له خمالف من الصحابة

  .وأحلق بالزند يف ذلك باقي العظام املذكورة، ألهنا مثله
ثلث ديتها، : ويف البدن الشالء، والسن السوداء، والعني القائمة. وإن جرب شيء من ذلك غري مستقيم فحكومة
قائمة السادة ملكاهنا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف العني ال: حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

وقضى . بثلث ديتها، ويف اليد الشالء إذا قطعت بثلث ديتها، ويف السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها رواه النسائي
شعر الرأس، وشعر اللحية، : الدية كاملة، وهي: عمر، رضي اهللا عنه، مبثل ذلك ويف كل واحد من الشعور األربعة

الدية وألن فيها مجاال : نني، لعموم ما روي عن علي، وزيد بن ثابت يف الشعروشعر احلاجبني، وشعر أهداب العي
  .نص عليه. كامال، ويف الشارب حكومة

  فصل ويف اجلائفة ثلث الدية

:  
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . رواه النسائي". ثلث الدية: ويف اجلائفة"ملا يف كتاب عمرو بن حزم 

  .رواه أمحد وأبو داود" ثلث العقل: ويف اجلائفة"وفيه : مرفوعا

  .ومثانة" كبطن، وظهر، وصدر، وحلق: كل ما يصل إىل اجلوف: وهي"
أن رجال رمى رجال بسهم، : نص عليه، ملا روى سعيد بن املسيب" فجائفتان: وإن جرح جانبا فخرج منه اآلخر"

الف من الصحابة فهو كاإلمجاع، وعن وال يعرف له خم. فأنفذه، فقضى أبو بكر بثلثي الدية أخرجه سعيد يف سننه
أن عمر قضى يف اجلائفة إذا نفذت اجلوف بأرش جائفتني وألنه أنفذه من : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
. ألن حكم الفم حكم الظاهر، قاله يف الكايف. وإن خرق شدقه فليس جبائفة. موضعني، أشبه ما لو أنفذه بضربتني
  .بدن اليت ال مقدر فيهاوفيه حكومة، كجراحات سائر ال

ومن وطئ زوجة صغرية ال يوطأ مثلها فخرق خمرج بول ومين، أو ما بني السبيلني فعليه الدية إن مل يستمسك "
  .كما لو جىن على شخص فكان ال يستمسك الغائط. إلبطاله نفع احملل الذي جيتمع فيه البول" البول



  :بأن استمسك البول" وإال"
  .قضى يف اإلفضاء ثلث الدية وال يعرف له خمالف من الصحابة: دية ألن عمر، رضي اهللا عنهثلث ال: فيها" فجائفة"
خرق ما بني : أي" وإن كانت الزوجة من يوطأ مثلها ملثله، أو أجنبية كبرية مطاوعة، وال شبهة فوقع ذلك"

  السبيلني، أو ما بني خمرج بول ومين،
ومهر مثلها ومع الشبهة هلا املهر والدية، ألهنا إمنا أذنت بالفعل مع  حلصوله بفعل مأذون فيه، كأرش بكارهتا،" فهدر"

  الشبهة،

  .العتقادها أنه هو املستحق، فإذا كان غريه وجب الضمان وكذا جيب ذلك مع اإلكراه، ألنه ظامل متعد

  باب العاقلة

:  
ي نسبه يف أشهر الروايتني، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حىت عمود" ذكور عصبة اجلاين نسبا ووالء: وهي"

قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، : حلديث أيب هريرة
مث إن املرأة اليت قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم أن مرياثها لبنيها وزوجها، وأن 

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها، وما يف بطنها، : يف روايةو. العقل على عصبتها
. وقضى بدية املرأة على عاقلتها. فاختصموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة

قضى أن يعقل عن املرأة عصبتها : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم. متفق عليه
وال خالف بني أهل العلم أن العاقلة . من كانوا، وال يرثون منها إال ما فضل من ورثتها رواه اخلمسة إال الترمذي

قاله يف شرح العمدة، . العصبات، وأن غريهم من إخوة األم، وسائر ذوي األرحام والزوج ليس من العاقلة: هم
وألن العصبة يشدون أزر قريبهم، وينصرونه . ثر فإجياب الدية على القاتل جيحف بهوذلك ألن القتل بذلك يك

إمث جنايتك ال يتخطاك : أي -" ال جيين عليك، وال جتين عليه" -وأما حديث . فاستوى قريبهم وبعيدهم يف العقل
  :إليه، وبالعكس، كقوله تعاىل

  .عقل يف عصبة النسب، فكذا عصبة الوالء، لعموم اخلربوإذا ثبث ال ١} َوال َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرى{
ال حتمل العاقلة عمدا، وال عبدا، وال : "وال صلحا، لقول ابن عباس" وال حتمل العاقلة عمدا، وال عبدا، وال إقرارا"

 العمد،: "وقال عمر. وروي عنه مرفوعا. حكاه عنه أمحد، وال يعرف له خمالف من الصحابة" صلحا، وال اعترافا
مضت السنة أن العاقلة ال حتمل شيئا : وقال الزهري. رواه الدارقطين" والعبد، والصلح، واالعتراف ال تعقله العاقلة

يف : وقال مالك. وعلى هذا وأمثاله حتمل العمومات املذكورة. رواه مالك يف املوطأ. من دية العمد إال أن يشاءوا
ا جناية دون الثلث، إنه ضامن، على الصيب واملرأة يف ماهلما خاصة، إن جىن أحدمه: الصيب واملرأة الذي ال مال هلما

إن كان هلما مال أخذ منه، وإال فجناية كل واحد منهما دين عليه، ليس على العاقلة منه شيء، وال يؤخذ أبو الصيب 
  .من املوطأ. بعقل جناية الصيب، وليس ذلك عليه، انتهى

أنه قضى يف الدية أن ال حتمل منها العاقلة شيئا : عن عمر، رضي اهللا عنه ملا روي" وال ما دون ثلث دية ذكر مسلم"
إلجحافه باجلاين . وألن األصل وجوب الضمان على اجلاين خولف يف ثلث الدية فأكثر. حىت تبلغ عقل املأمومة

الغرة تبعا لدية  فتحمل: لكثرته، فيبقى ما عداه على األصل، إال غرة جنني حرة مات مع أمه أو بعدها جبناية واحدة



  .نص عليه، الحتاد اجلناية. األم
  ـــــــ

  .١٥/ اإلسراء من اآلية ١

  .ألن األصل وجوب ضمان األموال على متلفها كقيمة العبد والدابة" وال قيمة متلف"
  .ملا تقدم" وحتمل اخلطأ، وشبه العمد"
لعاقلة يف ثالث سنني وروي حنوه عن ابن ملا روي عن عمر وعلي أهنما قضيا بالدية على ا" مؤجال يف ثالث سنني"

  .فاقتضت احلكمة ختفيفه عليها. وألهنا حتمل ما جيب مواساة. وال خمالف هلم يف عصرهم من الصحابة. عباس
ألنه وقت استقرار الوجوب، وما حيمله كل واحد منهم غري " وابتداء حول القتل من الزهوق، واجلرح من الربء"

نص عليه، ألن ذلك مواساة للجاين، . حلاكم، فيحمل على كل إنسان ما يسهل عليهمقدر، فريجع إىل اجتهاد ا
  .وختفيف عنه، فال يشق على غريه، وال يزال الضرر بالضرر

فقدم فيه األقرب، كالوالية فيقسم على اآلباء، . ألنه حكم معلق بالعصبات" ويبدأ باألقرب فاألقرب، كاإلرث"
مث بنيهم، مث األعمام، مث بنيهم، مث أعمام األب، مث بنيهم، وهكذا حىت ينقرضوا وإن  واألبناء يف املختار، مث اإلخوة،

  .مل يتجاوزهم، وإال انتقل إىل من يليهم: اتسعت أموال األقربني حلمل العقل
  .ملا سبق" وال يعترب أن يكونوا وارثني ملن يعقلون عنه بل مىت كانوا يرثون لو ال احلجب عقلوا"
ألنه ليس من أهل املواساة، وألهنا وجبت على العاقلة ختفيفا على اجلاين، فال تثقل على من ال " ريوال عقل على فق"

  .جناية منه

أمجعوا على أن املرأة، : قال ابن املنذر. ألهنم ليسوا من أهل النصرة واملعاضدة" وصيب وجمنون وامرأة ولو معتقة"
وخطأ اإلمام واحلاكم يف أحكامهما يف بيت املال ال حتمله . انتهى. والذي مل يبلغ ال يعقالن وأن الفقري ال يلزمه شيء

كرميهما صيدا، فيصيبا آدميا على عاقلتهما، كخطأ : عاقلتهما، ألنه يكثر فيجحف بالعاقلة وخطؤمها يف غري حكم
  .على عاقلتهما بكل حال، حلديث عمر املتقدم يف اليت أجهضت جنينها: وعنه. غريمها

" كجمعة وطواف: ، أو له وعجزت فال دية عليه، وتكون يف بيت املال، كدية من مات يف زمحةومن ال عاقلة له"
وألن املسلمني يرثون من ال وارث له، . ألنه، صلى اهللا عليه وسلم ودى األنصاري الذي قتل خبيرب من بيت املال

  .فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وعجزها
جتب يف : وعنه. بتداء على العاقلة دون القاتل، فال يطالب هبا غري العاقلةألهنا جتب ا" فإن تعذر األخذ منه سقطت"

وهو أوىل من إهدار دم األحرار يف : قال يف املقنع ١} ...وَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه... {: لعموم قوله تعاىل: مال القاتل
  .انتهى. أغلب األحوال، ألهنا جتب على القاتل، مث حتملها العاقلة

  ـــــــ
  .٩٢/ النساء من اآلية ١

  باب كفارة القتل

:  
فتخصيصه هبا يدل على نفيها يف غريه، وألهنا لو وجبت  ١} َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً{: لقوله تعاىل" ال كفارة يف العمد"



  يف
  ـــــــ

  .٩٢/ النساء من اآلية ١

وعن واثلة بن . جبت يف اخلطأ مع قلة إمثه ففي العمد أوىلجتب فيه، ألهنا إذا و: وعنه. العمد حملت عقوبته يف اآلخرة
أعتقوا عنه : "بالقتل، فقال -النار: يعين -أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف صاحب لنا أوجب : األسقع قال

فارة، ألنه ففيه الك. رواه أمحد وأبو داود، إال عمد الصيب واجملنون" . يعتق اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار
  .أجري جمرى اخلطأ

  .ويف شبه العمد، ألنه يف معناه. يف اخلطأ، لآلية: أي" وجتب فيما دونه"
كأن ضرب بطن حامل، فألقت جنينا ميتا أو حيا، مث مات، ألنه نفس حمرمة، " يف مال القاتل لنفس حمرمة ولو جنينا"

موجب قتل آدمي فوجب إكماهلا على كل من  وسواء قتل مبباشرة، أو سبب، أو شارك يف القتل، ألن الكفارة
: وجتب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، أي: قال يف الكايف. الشركاء فيه، كالقصاص وهو قول أكثرهم

  .والدية على عاقلته
  .ألنه ال مال له يعتق منه" ويكفر الرقيق بالصوم"
  .ألن الصوم ال يصح منه" والكافر بالعتق"
َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً خَطَأً فََتحْرِيُر َرقََبةٍ {: لقوله تعاىل" تق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعنيوغريمها يكفر بع"

  .آليةا ١} فََمْن لَمْ َيجِْد فَِصَياُم َشْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ تَْوَبةً ِمَن اللَِّه{إىل قوله  ١} ُمْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه
  ـــــــ

  .٩٢/ النساء من اآلية ١

ألهنا : إن مل يستطع لزمه إطعام ستني مسكينا، قدمها يف الكايف، وقال: ألن اهللا تعاىل مل يذكره، وعنه" وال إطعام هنا"
كفارة فيها العتق، وصيام شهرين، فوجب فيها إطعام ستني مسكينا إذا عجز عنهما، ككفارة الظهار، واجلماع يف 

  .ومن عجز عن الكفارة بقيت يف ذمته، فال تسقط بالعجز، ككفارة قتل صيد احلرمرمضان، 
  .كتعدد الدية، لقيام كل قتيل بنفسه، وعدم تعلقه بغريه" وتتعدد الكفارة بتعدد املقتول"
ألنه مأذون " كزان حمصن، ومرتد، وحريب، وباغ، وقصاصا ودفعا عن نفسه: وال كفارة على من قتل من يباح قتله"
  .واملنع منه يف بعض الصور لالفتئات على اإلمام. يه شرعاف

  كتاب احلدود

  
  :كتاب احلدود

ِتلْكَ ... {: حمارمه، لقوله تعاىل: العقوبات املقدرة شرعا يف املعاصي، لتمنع من الوقوع يف مثلها، وحدود اهللا: وهي
وما حده الشرع ال جيوز . كاملواريث، وتزوج األربع ما حده وقدره،: وحدوده أيضا ١} ...ُحُدوُد اللَِّه فَال َتقَْرُبوَها

  .٢} ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه فَال َتعَْتُدوَها{: فيه زيادة وال نقصان لقوله تعاىل
رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وال حد " رفع القلم عن ثالثة"حلديث . بالغ عاقل: أي" ال حد إال على مكلف"



. رواه النسائي" عفي ألميت عن اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه: "حلديثعلى نائم لذلك، وال على مكره، 
إين كنت نائمة : أيت عمر، رضي اهللا عنه، بامرأة قد زنت، قالت: وروى سعيد يف سننه عن طارق بن شهاب قال

فأىب أن يسقيها  أنه أيت بامرأة استسقت راعيا: فلم أستيقظ إال برجل قد جثم علي، فخلى سبيلها ومل يضرهبا وروي
  .إهنا مضطرة، فأعطاها شيئا وتركها: ما ترى فيها؟ قال: إال أن متكنه من نفسها، فقال لعلي

  .ألحكام اإلسالم من مسلم وذمي خبالف حريب ومستأمن" ملتزم"
  ال حد إال على: ملا روي عن عمر وعلي أهنما قاال" عامل بالتحرمي"

  ـــــــ
  .١٨٧/ البقرة من اآلية ١
  .٢٢٩/ قرة من اآليةالب ٢

ما : ما تقول؟ قال: قالوا. زنيت البارحة: ذكر الزىن بالشام، فقال رجل: من علمه وروى سعيد بن املسيب، قال
علمت أن اهللا حرمه، فكتب هبا إىل عمر، فكتب إن كان يعلم أن اهللا حرمه فحدوه، وإن مل يكن علم فأعلموه، فإن 

مثل أن يزف إليه غري زوجته، فيظنها زوجته، أو يدفع إليه غري جاريته فيظنها  :عاد فارمجوه وكذا إن جهل عني املرأة
جاريته، أو جيد على فراشه امرأة حيسبها زوجته أو جاريته فيطأها فال حد عليه، ألنه غري قاصد لفعل احملرم، 

  " .ادرؤوا احلدود بالشبهات ما استطعتم: "وحلديث
" فهال قبل أن تأتيين به: "لقوله، صلى اهللا عليه وسلم" اىل بعد أن يبلغ اإلماموحترم الشفاعة، وقبوهلا يف حد هللا تع"

. رواه أمحد وأبو داود" من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فهو مضاد هللا يف أمره"وعن ابن عمر مرفوعا 
أتشفع يف حد من : " وألن أسامة بن زيد ملا شفع يف املخزومية اليت سرقت غضب النيب، صلى اهللا عليه وسلم وقال

  .رواه أمحد ومسلم مبعناه!" حدود اهللا؟
لوجوب األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وال جيمع بني " وجتب إقامة احلد ولو كان مقيمه شريكا يف املعصية"

  .معصيتني
نه يفتقر إىل سواء كان احلد هللا تعاىل، كحد الزىن أو آلدمي، كحد القذف، أل" وال يقيمه إال اإلمام أو نائبه"

وألنه، صلى اهللا عليه وسلم، كان يقيم احلدود يف حياته، . وال يؤمن فيه احليف، فوجب تفويضه إليه. االجتهاد
  واغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت: "... وكذا خلفاؤه من بعده ونائبه كهو لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  " .اذهبوا به فاقطعوه"ومل حيضره وقال يف سارق أيت به . و أمر برجم ماعز" فاعترفت، فرمجها. فارمجها
أدركت بقايا األنصار جيلدون : وقال ابن أيب ليلى. القن روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر" والسيد على رقيقه"

: أن فاطمة حدت جارية هلا ولقوله، صلى اهللا عليه وسلم: والئدهم يف جمالسهم احلدود إذا زنني، وروى سعيد
سئل : و عن أيب هريرة، وزيد بن خالد اجلهين قاال. رواه أمحد وأبو داود" يموا احلدود على ما ملكت أميانكمأق"

مث إن زنت فاجلدوها، مث . إن زنت فاجلدوها: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن األمة إذا زنت ومل حتصن، قال
  .متفق عليه. أدري بعد الثالثة، أو الرابعة ال: قال ابن شهاب" إن زنت فاجلدوها، مث بيعوها ولو بضفري

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، هنى أن يستقاد باملسجد، وأن : حلديث حكيم بن حزام" وحترم إقامته يف املسجد"
  .تنشد األشعار، وأن تقام فيه احلدود رواه أمحد وأبو داود والدارقطين مبعناه

َوال تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ {: ألنه تعاىل خص الزىن مبزيد تأكيد بقوله" زيرجلد الزىن، فالقذف، فالشرب، فالتع: وأشده"



وألن ما دونه أخف منه يف . وال ميكن ذلك يف العدد، فيكون يف الصفة. فاقتضى مزيد تأكيد ١} ِفي ِدينِ اللَِّه
  .العدد، فكذا يف الصفة

  اجلسد حظه من الضربألنه وسيلة إىل إعطاء كل عضو من " ويضرب الرجل قائما"
  ـــــــ

  .٢/ النور من اآلية ١

وروى مالك عن زيد بن أسلم . وال جديد، لئال جيرح. نص عليه ألنه ال يؤمل. بسوط ال خلق: أي" بالسوط"
، فأيت بسوط " فوق هذا: "أن رجال اعترف عند النيب، صلى اهللا عليه وسلم فأيت بسوط مكسور، فقال: مرسال

ال : وال يبالغ يف ضرب، ألن القصد أدبه ال هالكه، وقال اإلمام أمحد" . بني هذين: "فقال جديد مل تكسر مثرته
ضرب بني ضربني، و سوط بني سوطني وال ميد وال : وعن علي، رضي اهللا عنه قال. يبدي إبطه يف شيء من احلدود

  .ديننا مد وال قيد وال جتريدليس يف : يربط، وال جيرد من الثياب، لعدم نقله، وقال ابن مسعود، رضي اهللا عنه
كالفؤاد واخلصيتني، لئال يؤدي إىل قتله، أو ذهاب منفعته، وقال " والرأس، والفرج، واملقتل. وجيب اتقاء الوجه"

  .لكل من اجلسد حظ، إال الوجه والفرج: اضرب وأوجع، واتق الرأس والوجه وقال: علي، رضي اهللا عنه
  تضرب املرأة جالسة والرجل قائما: اهللا عنهلقول علي رضي " وتضرب املرأة جالسة"
فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :... ألنه أستر هلا، ويف حديث اجلهنية" وتشد عليها ثياهبا ومتسك يداها"

  .رواه أمحد ومسلم وأبو داود. احلديث. فشدت عليها ثياهبا
  .نص عليه" وحيرم بعد احلد حبس"
  .لنسخه مبشروعية احلدكالتعبري، " وإيذاء بكالم"
  نص عليه، خلرب عبادة،. الذي أوجبه" واحلد كفارة لذلك الذنب"
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لدليل: كتاب  ا لسبيل يف شرح    منار ا
بن سامل: املؤلف  بن حممد  براهيم  إ ن،  بن ضويا  ا

  .متفق عليه" ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له: "... وفيه
: ومن قال حلاكم" . إن اهللا ستري حيب الستر: "حلديث" ومن أتى حدا ستر نفسه، ومل يسن أن يقر به عند احلاكم"

  . يلزمه شيء ما مل يبني، نص عليهأصبت حدا، مل
  :بأن زىن أو سرق أو شرب اخلمر مرارا: واحد" وإن اجتمعت حدود هللا تعاىل من جنس"
إمجاع من حيفظ عنه من أهل العلم، ألن الغرض الزجر عن إتيان : حكاه ابن املنذر. فال حيد سوى مرة" تداخلت"

  .رات من جنسمثل ذلك يف املستقبل، وهو حاصل حبد واحد، وكالكفا
فيحد أوال لشرب، مث لزىن، : ويبدأ باألخف فاألخف. تتداخل، كبكر زىن وسرق وشرب اخلمر" ومن أجناس فال"

: بأن كان الزاين يف املثال حمصنا استويف القتل وحده، لقول ابن مسعود، رضي اهللا عنه: مث لقطع، وإن كان فيها قتل
ذلك رواه سعيد، وال يعرف له خمالف من الصحابة وألن الغرض القتل أحاط القتل ب: إذا اجتمع حدان أحدمها

  .الزجر، ومع القتل ال حاجة له

  باب حد الزىن

:  
ال أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من : قال اإلمام أمحد. وهو من أكرب الكبائر" هو فعل الفاحشة يف قبل أو دبر: الزىن"

وعن عبد اهللا بن مسعود  ١} َرُبوا الزَِّنى إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَساَء سَبِيالًَوال َتقْ{: وأمجعوا على حترميه، لقوله تعاىل. الزىن
مث أي؟ : قلت" . أن جتعل هللا ندا وهو خلقك: "سألت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: قال
  .متفق عليه" جارك أن تزاين حبليلة: "مث أي؟ قال: قلت" . أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك: "قال

إن اهللا بعث حممدا، صلى اهللا عليه وسلم، باحلق وأنزل : حلديث عمر قال" فإذا زىن احملصن وجب رمجه حىت ميوت"
عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأهتا، وعقلتها، ووعيتها، ورجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

ما جند الرجم يف كتاب اهللا، فيضلوا بترك فريضة أنزهلا : س زمان أن يقول قائلورمجنا بعده، فأخشى إن طال بالنا
فالرجم حق على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة، أو كان احلبل، أو االعتراف، . اهللا تعاىل
حكيم متفق عليه، وألن النيب صلى اهللا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من اهللا واهللا عزيز : وقد قرأهتا
  رجم ماعزا: عليه وسلم

  ـــــــ
  .٣٢/ اإلسراء من اآلية ١

وعن علي أنه ضرب سراخة يوم . جيب لآلية: والغامدية، ورجم اخللفاء بعده وهل جيلد قبله على روايتني، إحدامها
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه أمحد جلدهتا بكتاب اهللا، ورمجتها بسنة : اخلميس، ورمجها يوم اجلمعة، وقال

ملا . ال جلد عليه: رواه مسلم وغريه والثانية" . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"ويف حديث عبادة، . والبخاري
فإن اعترفت "وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ومل جيلدمها وقال ألنيس . تقدم عن ابن مسعود



إنه أول حد نزل، وإن : يف حديث عبادة: مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال األثرم. لو وجب اجللد ألمر بهو" فارمجها
  .وعمر رجم ومل جيلد وال جيب الرجم إال على احملصن بإمجاع أهل العلم. حديث ماعز بعده

  .الشرعال باطل وال فاسد، ألنه ليس بنكاح يف " واحملصن هو من وطئ زوجته يف قبلها بنكاح صحيح"
" الثيب بالثيب جلد مائة والرجم: "فال إحصان مع صغر أحدمها أو جنونه أو رقه، حلديث" ومها حران مكلفان"

وتصري الزوجة . وال يكون ثيبا إال بذلك، وألن اإلحصان كمال فيشترط أن يكون يف حال الكمال. رواه مسلم
رط اإلسالم يف اإلحصان ملا روى ابن عمر أن النيب وال يشت. أيضا حمصنة حيث كانا بالصفات املتقدمة حال الوطء

  .متفق عليه. صلى اهللا عليه وسلم، أمر برجم اليهوديني الزانيني فرمجا
وال خالف بني أهل العلم يف أن الزىن ووطء الشبهة ال يصري به أحدمها حمصنا وال نعلم بينهم خالفا يف أن التسري 

  .ليس بنكاح وال تثبت فيه أحكامهال حيصل به اإلحصان لواحد منهما، لكونه 

الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي فَاجِْلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ... {: بال خالف لقوله تعاىل" وإن زىن احلر غري احملصن جلد مائة جلدة"
  .رواه مسلم" البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام: "وحديث عبادة مرفوعا ١} ...ِمائَةَ َجلْدٍَة

ملا سبق، روى الترمذي عن ابن عمر أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ضرب وغرب وأن أبا بكر " ماوغرب عا"
  ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب

وحيث رأى اإلمام : وقال. قاله يف الكايف. ألن أحكام السفر من القصر والفطر ال تثبت بدونه" إىل مسافة القصر"
ي اهللا عنه، غرب إىل الشام والعراق وإن رأى الزيادة على احلول مل جيز، الزيادة يف املسافة فله ذلك، ألن عمر، رض

. ألن مدة احلول منصوص عليها فلم يدخلها االجتهاد، واملسافة غري منصوص عليها، فرجع فيها إىل االجتهاد
  .وطنه ويغرب غريب إىل غري. وعليها أجرته. لعموم هنيها عن السفر بال حمرم. وتغرب امرأة مع حمرم. انتهى

فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحصََناِت ِمَن ... {: جلدة بكرا أو ثيبا، لقوله تعاىل" جلد مخسني: وإن زىن الرقيق"
مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه دون غريه، والرجم ال يتأتى : والعذاب املذكور يف القرآن ٢} ...الَْعذَابِ
أمرين عمر بن اخلطاب يف فتية من قريش فجلدنا والئد من والئد : خزومي قالوعن عبد اهللا بن عياش امل. تنصيفه

  .اإلمارة مخسني مخسني يف الزىن ورواه مالك
  ألن تغريبه إضرار بسيده دونه وألنه صلى اهللا عليه" وال يغرب"

  ـــــــ
  .٢/ النور من اآلية ١
  .٢٥/ النساء من اآلية ٢

  .يف حديث أيب هريرة، وزيد بن خالد وقد سبقوسلم، مل يأمر بتغريب األمة إذا زنت 
  .نص عليه، النتقاض عهده، وملا روي عن عمر، وتقدم يف اجلهاد" قتل: وإن زىن الذمي مبسلمة"
  .من جهة الزىن ألنه مهدر الدم، وألنه غري ملتزم بأحكامنا" فال شيء عليه: وإن زىن احلريب"
أيب هريرة وزيد بن خالد يف رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى حلديث " وإن زىن احملصن بغري احملصن فلكل حده"

: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم... وفيه. اهللا عليه وسلم وكان ابن أحدمها عسيفا عند اآلخر فزىن بامرأته
ا، فغدا عليه: قال" . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها"

  .فاعترفت فرمجها رواه اجلماعة



وال حد عليه، روي عن ابن عباس، وهو قول مالك والشافعي، ألنه مل يصح فيه نص، وال " ومن زىن ببهيمة عزر"
من وقع على هبيمه فاقتلوه، واقتلوا : "عليه احلد، حلديث ابن عباس مرفوعا: حرمة له، والنفوس تعاف، وعنه

  .وكره أمحد أكل حلمها. ويف وجوب قتلها روايتان. وضعفه الطحاوي. والترمذي رواه أمحد وأبو داود" البهيمة
حده الرجم : وعنه" إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان: "بغالم لزمه احلد، حلديث أيب موسى مرفوعا" ولو تلوط"

وعن ابن عباس . الشرح بكل حال، ألنه إمجاع الصحابة فإهنم أمجعوا على قتله، وإمنا اختلفوا يف الكيفية، قاله يف
  من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط: "مرفوعا

. ويف حد من وقع على ذات حمرمه بعقد أو غريه روايتان. رواه اخلمسة إال النسائي" فاقتلوا الفاعل واملفعول به
ي، ومعه لقيت عم: يقتل بكل حال، ملا روى الرباء قال: والثانية. حده حد الزىن لعموم اآلية واألخبار: إحدامها

أن أضرب عنقه، : الراية، فقلت أين تريد؟ قال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه بعده
وال جيوز للحاكم " من وقع على ذات حمرم فاقتلوه: "وآخذ ماله حسنه الترمذي، وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا

  .ر الصديق، رضي اهللا عنهأن يقيم احلد بعلمه، ألن ذلك يروى عن أيب بك
  :"وشرط وجوب احلد ثالثة"
  .لعدمها" تغييب احلشفة أو قدرها: أحدها"
: أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: ذكر أو أنثى حلديث ابن مسعود" يف فرج أو دبر آلدمي حي"

فقرأ عليه النيب صلى . ل يب ما شئتإين وجدت امرأة يف البستان فأصبت منها كل شيء، غري أين مل أنكحها، فافع
وعن . رواه النسائي ١} َوأَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ النََّهارِ َوُزلَفاً ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت{: اهللا عليه وسلم

كما يغيب املرود يف : "الق. نعم: ، قال" أنكتها: "فأقبل عليه يف اخلامسة، قال: أيب هريرة يف حديث األسلمي
  .نعم ويف آخره فأمر به فرجم رواه أبو داود والدارقطين: قال" املكحلة والرشأ يف البئر؟

ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم فإن كان له خمرج فخلوا : "حلديث عائشة مرفوعا" انتفاء الشبهة: الثاين"
  .رواه الترمذي" خيطئ يف العقوبة سبيله، فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو، خري من أن

  ـــــــ
  .١١٤/ هود من اآلية ١

وعن أيب . أهنم قالوا مثل ذلك: وقد روي عن غري واحد من الصحابة: وقال. وذكر أنه قد روي موقوفا، وأنه أصح
ظ عنه من أمجع كل من حنف: وقال ابن املنذر. رواه ابن ماجه" ادفعوا احلدود ما وجدمت هلا مدفعا: "هريرة مرفوعا
  .أن احلدود تدرأ بالشبهات: أهل العلم

ألن ماعز بن مالك اعترف عند النيب، صلى اهللا عليه وسلم األوىل، والثانية، " ثبوته إما بإقرار أربع مرات: الثالث"
إال ال نعلم : فاعترف الرابعة فحبسه، مث سأل عنه، فقالوا. إنك إن اعترفت الرابعة رمجك: فقيل له. والثالثة، فرده

حىت ولو كان اإلقرار يف . خريا، فأمر به فرجم روي من طريق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأيب بكر الصديق
  .جمالس ألن الغامدية أقرت عنده بذلك يف جمالس رواه مسلم

  .إىل متام احلد فإن رجع أو هرب كف عنه" ويستمر على إقراره"
حممد صلى اهللا عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو كنا أصحاب : وبه قال مالك والشافعي، لقول بريدة

ويف . لو مل يرجعا بعد اعترافهما مل يطلبهما، وإمنا رمجهما بعد الرابعة رواه أبو داود: رجعا بعد اعترافهما، أو قال



حديث أيب هريرة فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي أن ماعزا فر حني وجد مس احلجارة ومس 
  .رواه أمحد وابن ماجه والترمذي وحسنه" هال تركتموه"املوت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ١} ...وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء{: ويصفونه، لقوله تعاىل" أو شهادة أربعة رجال عدول"
  اآلية وقوله

  ـــــــ
  .٤/ن اآليةالنور م ١

  .فيجوز هلم النظر إليهما حال اجلماع إلقامة الشهادة عليهما ١} فَاسَْتشْهُِدوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً ِمْنكُْم... {: تعاىل
لعدم كمال شهادهتم لآلية ويشترط كوهنا يف جملس واحد وسواء جاؤوا " فإن كان أحدهم غري عدل حدوا للقذف"

ا ألن عمر، رضي اهللا عنه، ملا شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على مجلة واحدة، أو سبق بعضهم بعض
املغرية بن شعبة بالزىن حدهم حد القذف، ملا ختلف الرابع زياد فلم يشهد ولو مل يشترط اجمللس مل جيز أن حيدهم 

ته، ولوال اشتراط اجمللس جلواز أن يكملوا برابع يف جملس آخر، وألنه لو جاء الرابع بعد حد الثالثة مل تقبل شهاد
  .قاله يف الكايف. لوجب أن يقتل

دون املشهود " وإن شهد أربعة بزناه بفالنة، فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة صدقوا وحد األولون فقط"
  عليه، لقدح اآلخرين يف شهادهتم عليه،

  .ىن بشهادة اآلخرينألهنم شهدوا بزىن مل يثبت فهم قذفة، وثبت عليهم الز" للقذف، والزىن"
أيت بامرأة ليس هلا زوج قد محلت، : ألن عمر، رضي اهللا عنه" مل يلزمها شيء: وإن محلت من ال زوج هلا، وال سيد"

إين امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حىت فرغ، فدرأ عنها احلد : فسأهلا عمر، فقالت
  ذا كان يف احلد لعل، وعسى، فهو معطل وال خالف أن احلد يدرأإ: وعن علي وابن عباس. رواه سعيد

  ـــــــ
  .١٥/النساء من اآلية ١

أو كان احلبل : حتد إذا مل تدع شبهة، اختاره الشيخ تقي الدين، وعليه حيمل قوله: وعنه. بالشبهة، وهي متحققة هنا
  .أو االعتراف

  باب حد القذف

  
  :باب حد القذف

إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفالِت الُْمْؤِمَناِت لُِعُنوا {: من الكبائر احملرمة، لقوله تعاىل وهو. الرمي بالزىن: وهو
وما هن : قالوا" . اجتنبوا السبع املوبقات: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم. ١} ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم

الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ": يا رسول اهللا؟ قال
  .متفق عليه" والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات

  .٢} فَاجِْلُدوُهْم ثَمَانَِني َجلْدَةً{: لقوله تعاىل" مثانني إن كان حرا. ومن قذف غريه بالزىن حد للقذف"
ضرب أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم مملوكا : ملا روى حيىي بن سعيد األنصاري قال" ربعني إن كان رقيقاوأ"



أدركت الناس زمن عمر بن اخلطاب إىل اليوم، فما : افترى على حر مثانني، فبلغ عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، فقال
وألنه حد يتبعض، فكان اململوك على . د بن عمرورأيت أحدا ضرب اململوك املفتري مثانني قبل أيب بكر بن حمم

  .وإن كان مبعضا فعليه باحلساب. النصف من احلر، كحد الزىن
  ـــــــ

  .٢٣/ النور من اآلية ١
  .٤/ النور من اآلية ٢

  :"وإمنا جيب بشروط تسعة"
، ونائم، ومكره، حلديث فال حد على صغري، وجمنون" بالغا، عاقال، خمتارا: أن يكون: وهو. أربعة منها يف القاذف"
  " .رفع القلم عن ثالثة"
أبا كان أو أما، ألهنا عقوبة جتب : فإن قذف والد ولده، وإن سفل، فال حد عليه" ليس بوالد للمقذوف وإن عال"

  .قاله يف الكايف. حلق آدمي، فلم جتب لولد على والده، كالقصاص
َوالَِّذيَن َيْرُمونَ {: لقوله تعاىل" فا عن الزىن يطأ ويوطأ مثلهحرا، مسلما، عاقال، عفي: وهو كونه. ومخسة يف املقذوف"

واحملصن هو املسلم احلر العاقل العفيف عن الزىن، فال . اآلية مفهومه أنه ال جيلد بقذف غري احملصن ١} الُْمْحَصنَاِت
، وال على قاذف جيب احلد على قاذف الكافر واململوك والفاجر، ألن حرمتهم ناقصة، فلم تنهض إلجياب احلد

اجملنون والصغري الذي ال جيامع مثله، ألن زنامها ال يوجب احلد عليهما، فال جيب احلد بالقذف به، كالوطء دون 
  .الفرج، قاله يف الكايف مبعناه

  ويطالب به بعد بلوغه، إذ ال أثر لطلبه قبل البلوغ، لعدم اعتبار كالمه،" لكن ال حيد قاذف غري البالغ حىت يبلغ"
  .ذكره الشيخ تقي الدين إمجاعا" ن احلق يف حد القذف لآلدمي فال يقام بال طلبهأل"

  ـــــــ
  .٤/النور من اآلية ١

  .ردعا له عن أعراض املعصومني، وكفا له عن إيذائهم" ومن قذف غري حمصن عزر"
  .ويأيت يف الشهادات" إما بإقراره مرة، أو شهادة عدلني. والتغرير بأحد أمرين. ويثبت احلد هنا، ويف الشرب"

  فصل ويسقط حد القذف بأربعة أشياء

:  
كان إذا : أيعجز أحدكم أن يكون كأيب ضمضم: "ملا روي عنه، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال" بعفو املقذوف"

والصدقة بالعرض ال تكون إال بالعفو عما وجب له، . احلديث رواه ابن السين..." . تصدقت بعرضي: أصبح يقول
  .له ال يقام إال بطلبه فيسقط بعفوه، كالقصاص وألنه حق

  .أي إقراره، ولو دون أربع مرات، ألن املعرة عليه بإقراره ال بالقذف" أو بتصديقه"
  "أو بإقامة البينة"
  .ملا تقدم يف اللعان" أو باللعان"
  .ألنه من الكبائر" فيحرم فيما تقدم. حرام، وواجب، ومباح: والقذف"



أو يراها تزين يف طهر مل " جته تزين، مث تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزىن، لشبهه بهوجيب على من يرى زو"
  يطأها فيه فيعتزهلا، مث تلده لستة أشهر فأكثر، جلريان ذلك جمرى اليقني يف أن الولد من

اته وحنوهن، وذلك ال الزىن فيلزمه قذفها ونفيه، لئال يلحقه الولد، ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه، وينظر إىل بناته وأخو
أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهللا يف شيء، ولن : "جيوز فوجب نفيه إزالة لذلك، وحلديث

" . يدخلها اهللا جنته، وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهللا منه وفضحه على رؤوس األولني واآلخرين
  .ن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلهافكما حرم على املرأة أ. رواه أبو داود

أو استفاض زناها بني الناس، أو أخربه به ثقة ال عداوة بينه وبينها، أو " ويباح إذا رآها تزين ومل تلد ما يلزمه نفيه"
  .يرى معروفا به عندها خلوة، ألن ذلك مما يغلب على الظن زناها، ومل جيب ألنه ال ضرر على غريها حيث مل تلد

  .ألنه أستر وألن قذفها يفضي إىل حلف أحدمها كاذبا إذا تالعنا أو إقرارها فتفتضح" فراقها أوىلو"

  فصل وصريح القذف يا منيوكة

:  
  .إن مل يفسره بفعل زوج أوسيد، فإن فسره بذلك مل يكن قذفا

على الزاين، سواء جاءها أو  إتيان الرجل املرأة ليال للفجور هبا، مث غلب: وأصل العهر" يا منيوك، يا زاين، يا عاهر"
  .جاءته، ليال أو هنارا

من يأيت الذكور، ألنه عمل قوم لوط ألن هذه األلفاظ صرحية يف القذف ال حتتمل غريه، : وهو يف العرف" يا لوطي"
  .فأشبه صريح الطالق

حلديث األشعث بن وكذا لو نفاه عن قبيلته، . املقول له يف الظاهر من املذهب: أي" ولست ولد فالن فقذف ألمه"
ال حد : أنه قال: وروي عن ابن مسعود" إن كنانة ليست من قريش إال جلدته: ال أوتى برجل يقول: "قيس مرفوعا
  .قاله يف الكايف. قذف حمصنة، أو نفي رجل عن أبيه وألنه ال يكون لغري أبيه إال بزىن أمه: إال يف اثنتني

العينان تزنيان : "ألن زىن هذه األعضاء ال يوجب احلد، حلديث" نكزنت يداك أو رجالك، أو يدك، أو بد: وكنايته"
  " .وزنامها النظر، واليدان تزنيان وزنامها البطش، والرجالن تزنيان وزنامها املشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه

 فضحت زوجك، وغطيت رأسه وجعلت له: يا خمنث، يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة، أو يقول لزوجة شخص: و"
يا حالل ابن احلالل ما يعرفك الناس : أو يقول ملن خياصمه" قرونا وعلقت عليه أوالدا من غريه، وأفسدت فراشه

ال أرى : قال اإلمام أمحد يف رواية حنبل. فهذا ليس بصريح يف القذف. بالزىن ما أنا بزان، وال أمي بزانية وحنو ذلك
  .احلد إال على من صرح بالقذف أو الشتمة

  .للقذف، ألن الكناية مع نية أو قرينة كالصريح يف إفادة احلكم" د هبذه األلفاظ حقيقة الزىن حدفإن أرا"
  .بأن فسره مبحتمل غري القذف" وإال"
املتعرضة للزىن : املتطبع بطبائع التأنيث، وبالقحبة: الرتكابه معصية ال حد فيها، وال كفارة كأن أراد باملخنث" عزر"

  وإن له تفعله،



ما أنا بزان، : أن رجال قال: أن احلد جيب بذلك كله، ملا روى سامل عن أبيه: وعنه. الكاذبة، وحنو ذلك: ةوبالفاجر
يعرض بزىن : يا ابن شامة الوذر: أن عثمان جلد رجال قال آلخر: وال أمي بزانية فجلده عمر احلد وروى األثرم

  .قاله يف الكايف. حوألن هذه األلفاظ يراد هبا القذف عرفا، فجرت جمرى الصري ١أمه
ألنه ال عار عليهم بذلك، للقطع بكذب " ومن قذف أهل بلدة أو مجاعة ال يتصور الزىن منهم عزر وال حد"

  .القاذف
لتعدد القذف، وتعدد حمله، كما لو " فلكل واحد حد: وإن كان يتصور الزىن منهم عادة، وقذف كل واحد بكلمة"

  .قذف كال منهم من غري أن يقذف اآلخر
  .هم زناة: كقوله" إن كان إمجاالو"
ومل يفرق بني قذف واحد ومجاعة، وألنه قذف واحد فال جيب  ٢} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت{: لقوله" فحد واحد"

ومن قذف نبيا من األنبياء عليهم الصالة والسالم، أو قذف أمه كفر، وقتل حىت ولو تاب، ألن . به أكثر من حد
وكذا لو قذف نساءه، لقدحه يف : قال الشيخ تقي الدين. للقاذف، وحد القذف ال يسقط بالتوبةالقتل هنا حد 

يابن كذا : وسأله حرب رجل افترى على رجل، فقال. نص عليه. وال يكفر من قذف أبا شخص إىل آدم. دينه
  .مل يبلغين فيه شيء وذهب إىل حد واحد: وكذا إىل آدم وحواء فعظمه جدا، وقال عن احلد

  ـــــــ
  .أهنا تشم مذاكري كثرية: أي. القطع الصغار: الوذر ١
  .٤/النور من اآلية ٢

  باب حد املسكر

:  
  .أمجع املسلمون على حترمي اخلمر لكن اختلفوا فيما يقع عليه امسه

رواه " كل مسكر مخر، وكل مخر حرام: "وعن ابن عمر مرفوعا. وكل شراب أسكر كثرية فقليله حرام، لعموم اآلية
" ما خامر العقل: واخلمرة. نزل حترمي اخلمر وهي من العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري: "وقال عمر. سلمم

وعن عائشة . رواه أمحد وابن ماجه والدارقطين" . ما أسكر كثرية فقليله حرام: "وعن ابن عمر مرفوعا. متفق عليه
  .ه أبو داودروا. ١" ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام: "مرفوعا

حد مثانني إن كان : من شرب مسكرا مائعا، أو استعط به، أو احتقن به، أو أكل عجينا ملتوتا به، ولو مل يسكر"
اجعله كأخف احلدود مثانني، فضرب عمر مثانني، : ألن عمر استشار الناس يف حد اخلمر، فقال عبد الرمحن" حرا

: وكان مبحضر من الصحابة فاتفقوا عليه، فكان إمجاعا. ومسلم وكتب به إىل خالد وأيب عبيدة بالشام رواه أمحد
إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد املفتري رواه : وعن علي أنه قال يف املشورة. قاله يف الكايف

  .اجلوزجاين والدارقطين
 أن عليه نصف حد بلغين: ملا روي عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد يف اخلمر فقال" وأربعني إن كان رقيقا"

  احلر يف اخلمر، وأن
  ـــــــ

  .ما أسكر منه الفرق فاحلسوة منه حزام: فمائة وعشرون رطال، ومنه احلديث: أما الفرق، فبالسكون: يف اللسان ١



واختار الشيخ تقي . رواه مالك يف املوطأ. عمر وعثمان وعبد اهللا بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف احلد يف اخلمر
وب احلد بأكل احلشيشة سكر أو مل يسكر، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر اخلمر، وإمنا وج: الدين

أن حده : وعنه. قاله يف اإلنصاف ١حدث أكلها يف آخر املائة السادسة أو قريبا منها، مع ظهور سيف جنكيز خان
جلد النيب صلى اهللا عليه : ، مث قالأن عليا جلد الوليد بن عقبة يف اخلمر أربعني: أربعون، ملا روى حصني بن املنذر

ما كنت ألقيم : وعن علي قال. وسلم، أربعني، وأبو بكر أربعني، وعمر مثانني وكل سنة وهذا أحب إيل رواه مسلم
حدا على أحد فيموت وأجد يف نفسي منه شيئا، إال صاحب اخلمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول اهللا صلى 

  .مل يقدره ويوقته: ومعناه. متفق عليه اهللا عليه وسلم، مل يسنه
عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان، وما : "لشربه فإن أكره عليه مل حيد، حلديث" بشرط كونه مسلما مكلفا خمتارا"

  .نص عليه. وصربه على األذى أفضل من شرهبا مكرها" . استكرهوا عليه
ال حد إال : وثبت عن عمر أنه قال. درأ بالشبهاتفال حد على جاهل بذلك، ألن احلدود ت" عاملا أن كثرية يسكر"

  .وبه قال عامة أهل العلم. على من علمه
  ـــــــ

بسط نفوذه على الصني مشاال، وقد محل غزاته من آسيا املركزية حىت " م ١٢٢٧-١١٦٢"غازي تتري مغويل  ١
  .لنكآسيا الوسطى حمطما كل ما مير به من البالد اإلسالمية، وكان من أبنائه تيمور

وكذا " من تشبه بقوم فهو منهم: "قاله يف الرعاية، حلديث" ومن تشبه بشراب اخلمر يف جملسه وآنيته حرم وعزر"
لعن اهللا اخلمر، وشارهبا، وساقيها، وبائعها ومبتاعها، : "يعزر من حضر شرب اخلمر، حلديث ابن عمر مرفوعا

  .داود رواه أبو" . وعاصرها ومعتصرها، وحاملها واحملمولة إليه
" اشربوا العصري ثالثا ما مل يغل: "نص عليه، حلديث. وإن مل يغل" وحيرم العصري إذا أتى عليه ثالثة أيام ومل يطبخ"

ثالثة : ويف كم يأخذه شيطانه؟ قال: قيل. اشربه ما مل يأخذه شيطانه: وعن ابن عمر يف العصري. رواه الشالنجي
اليوم، والغد، وبعد : ى اهللا عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربهحكاه أمحد وغريه وعن ابن عباس أن النيب صل

: معىن يسقى اخلدم: رواه أمحد ومسلم وأبو داود، وقال. الغد إىل مساء الثالثة، مث يأمر به فيهراق، أو يسقى اخلدم
  .يبادر به الفساد

علمت رسول اهللا صلى : هريرة، قال نص عليه، ملا تقدم وعن أيب. بأن قذف بزبده: وحيرم عصري غلي كغليان القدر
اضرب هبذا احلائط : "اهللا عليه وسلم، كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته يف دباء، مث أتيته فإذا هو ينش، فقال

وإن طبخ قبل غليانه وإتيان الثالث . رواه أبو داود والنسائي ١" فإن هذا شراب من مل يؤمن باهللا واليوم اآلخر
ألن أبا موسى كان يشرب من الطالء : نص عليه، وذكره أبو بكر إمجاع املسلمني. ثلثاه فأكثر حل، إن ذهب: عليه

  ما ذهب ثلثاه
  ـــــــ

  .صوت غليان املاء: النشيش ١

رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطالء : وقال البخاري. وبقي ثلثه رواه النسائي، وله مثله عن عمر وأيب الدرداء
سألت أمحد عن شرب الطالء إذا ذهب ثلثاه، : اء وأبو جحيفة على النصف وقال أبو داودعلى الثلث، وشرب الرب

  .ال يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر، رضي اهللا عنه: قال. يسكر: إهنم يقولون: ال بأس به قلت: فقال



  باب التعزير

  
  :باب التعزير

ال نزاع بني العلماء أن غري املكلف : ينوقال الشيخ تقي الد. نص عليه كاحلد. جيب التعزير على كل مكلف
  .كالصيب املميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا

كمباشرة األجنبية فيما دون الفرج، وإتيان املرأة املرأة، وسرقة ما ال " جيب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة"
اهللا عنه أنه سئل عن قول الرجل قطع فيه، واجلناية مبا ال يوجب القصاص، وحنوها، ملا روي عن علي، رضي 

  .هن فواحش فيهن تعزير، وليس فيهن حد: يا فاسق، يا خبيث قال: للرجل
ألنه شرع للتأديب، فلإلمام إقامته إذا رآه، وله تركه إن " وهو من حقوق اهللا تعاىل ال حيتاج يف إقامته إىل مطالبة"

إين : أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: مسعود جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم واإلقالع، ملا روى ابن
إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن {: فتال عليه. قال نعم" أصليت معنا؟: "لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطاها، فقال

  .متفق عليه ١} السَّيِّئَاِت
  ـــــــ

  .١١٤/ هود من اآلية ١

  .نقله يف اإلقناع عن األحكام السلطانية" إال مبطالبة والده إال إذا شتم الولد والده فال يعزر"
  " .أنت ومالك ألبيك: "حلديث" وال يعزر الوالد حبقوق ولده"
ال جيلد أحد فوق عشرة أسواط : "نص عليه، حلديث أيب بردة مرفوعا" وال يزاد يف جلد التعزير على عشرة أسواط"

ويكون التعزير أيضا . كثره، ومل يقدر أقله فريجع فيه إىل اجتهاد احلاكمفقدر أ. متفق عليه" إال يف حد من حدود اهللا
باحلبس، والصفع، والتوبيخ، والعزل عن الوالية، وإقامته من اجمللس حسبما يراه احلاكم، ألنه صلى اهللا عليه وسلم 

  .حبس رجال يف هتمه، مث خلى عنه رواه أمحد وأبو داود
يف أمة بني رجلني : ملا روى سعيد بن املسيب عن عمر" عزر مبائة سوط إال سوطافي: إال إذا وطئ أمة له فيها شرك"

  .ولينقص عن حد الزىن. واحتج به أمحد. وطئها أحدمها جيلد احلد إال سوطا رواه األثرم
ملا روى أمحد أن عليا، رضي اهللا عنه، أيت بالنجاشي قد " فيعزر بعشرين مع احلد: وإذا شرب مسكرا هنار رمضان"

  .ب مخرا يف رمضان، فجلده احلد وعشرين سوطا، لفطره يف رمضانشر
يضرب : فيه عن عمر: قال أمحد يف شاهد الزور" وال بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير، واملناداة عليه بذنبه"

  .١ظهره، وحيلق رأسه، ويسخم وجهه، ويطاف به، ويطال حبسه
  ـــــــ

يب كان عمر فمن بعده إذا أحذوا العاصي أقاموه للناس، ونزعوا ذكر عن الشع: وجد هبامش األصل ما يلي ١
عمامته، فلما كان زياد ضرب يف اجلنايات بالسياط، مث زاد مصعب ابن الزبري حلق اللحية، فلما كان بشر بن 

  .عتلقى. انتهى. هذا كله لعب فقتل بالسيف: مروان مسر كف اجلاين مبسمار فلما قدم احلجاج قال



  .وقطع طرفه، ألن الشرع مل يرد بشيء من ذلك" يته، وأخذ مالهوحيرم حلق حل"
وحلديث رواه  ١} وَالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِمْ َحاِفظُونَ{: االستمناء باليد على الرجال والنساء لقوله تعاىل" وحيرم"

ال حد فيه، ألنه ال و: قال يف الكايف. احلسن بن عرفة يف جزئه، وألنه مباشرة تفضي إىل قطع النسل، ويعزر فاعله
قال . إن مل يقدر على نكاح: يعين. انتهى. إيالج فيه، فإن خشي الزىن أبيح له، ألنه يروى عن مجاعة من الصحابة

  .كانوا يأمرون فتياهنم يستغنوا به: جماهد
  ـــــــ

األمة، وحظر عليه ووجه االستدالل أن اهللا تعاىل أباح لإلنسان أن يتمتتع بالزوجة وب. ٥/ املؤمنون من اآلية ١
  .٧/ املؤمنون. } فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الَْعاُدونَ{خالف ذلك بقوله 

  فصل ومن األلفاظ املوجبة للتعزير

:  
يا عدو " يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا محار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن: قوله لغريه"

  .نص عليه. ا شارب اخلمر يا خمنثاهللا ي
: وقال ثعلب. الذي يدخل الرجال على امرأته: الديوث: قال إبراهيم احلريب" يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق"

السمسار : والقواد عند العامة. مثل معىن الديوث، أو قريبا منه: مل أره يف كالم العرب، ومعناه عند العامة: القرنان
  :الشيخ تقي الدين أن قوله وعند. يف الزىن

  .تعريض، ودليل ذلك ما تقدم عن علي، رضي اهللا عنه، وألن ذلك معصية ال حد فيها: يا علق
  .ملا فيه من تشبيههم يف قصد كنائسهم بقصاد بيت اهللا احلرام" يا حاج: ويعزر من قال لذمي"
  .ألنه ليس له ذلك إال إن صدر منه ما يقتضيه" أو لعنه بغري موجب"

  اب القطع يف السرقةب

:  
تقطع اليد يف ربع : "وعن عائشة مرفوعا. ١اآلية} ...َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما{: أمجعوا عليه، لقوله تعاىل

  .متفق عليه" دينار فصاعدا
  :"وجيب بثمانية شروط"
يأخذ املال على " ختفاء، فال قطع على منتهبأخذ مال الغري من مالكه أو نائبه على وجه اال: السرقة، وهي -١"

  .رواه أبو داود" . ليس على املنتهب قطع: "وجه الغنيمة حلديث جابر مرفوعا
  الذي خيتلس ال شيء ومير به، وغاصب: وهو" وخمتطف"
 ولعدم. رواه أبو داود والترمذي وقد تكلم فيه" . ليس على اخلائن واملختلس قطع: "حلديث" وخائن يف وديعة"

  .دخوهلم يف اسم السارق
كانت خمزومية تستعري املتاع وجتحده، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، : حلديث ابن عمر" لكن يقطع جاحد العارية"

  .بقطع يدها



  ـــــــ
  .٣٨/ املائدة من اآلية ١

قدمه يف الكايف . عليه ال قطع: وعنه. ال أعرف شيئا يدفعه: قال اإلمام أمحد. رواه أمحد وأبو داود والنسائي مطوال
  .وهذا اختيار أيب إسحاق بن شاقال، وأيب اخلطاب. و املقنع، ألنه خائن فال يقطع للخرب، كجاحد الوديعة

  .ألن غريه مرفوع عنه القلم" كونه السارق مكلفا -٢"
  .ألن املكره معذور" خمتارا"
مشدود مل يعلمه، وال بسرقة جوهر يظن  فال قطع بسرقة منديل بطرفه نصاب" عاملا بأن ما سرقه يساوي نصابا"

  .ال حد إال على من علمه: قيمته دون نصاب، لقول عمر
فإن سرق . ألن القطع شرع لصيانة األموال، فال جيب يف غريها، واألخبار مقيدة لآلية" كون املسروق ماال -٣"

ه عن عائشة أن رسول اهللا صلى يقطع، حلديث هشام بن عروة عن أبي: وعنه. حرا صغريا فال قطع، ألنه ليس مبال
رواه . اهللا عليه وسلم، أيت برجل يسرق الصبيان، مث خيرج هبم فيبيعهم يف أرض أخرى، فأمر بيده فقطعت

  .الدارقطين
  .ألنه ال يتمول عادة" لكن ال قطع بسرقة املاء"
  .التصاله مبا ال قطع فيه" وال بإناء فيه مخر أو ماء"
أبو بكر، : وبه قال. د منه ما فيه من كالم اهللا تعاىل، وال حيل أخذ العوض عنهألن املقصو" وال بسرقة مصحف"

  .والقاضي
  :وقال أبو اخلطاب. ألنه تابع ملا ال قطع فيه" وال مبا عليه من حلي"

مالك : وهو قول. قاله يف الكايف. عليه القطع بسرقة املصحف لآلية، وألنه متقوم يبلغ نصابا، أشبه كتب الفقه
  .يوالشافع

  .لوجوب إتالفها، ألهنا حمرمة، أشبهت املزامري، ومثل ذلك سائر الكتب احملرمة" وال بكتب بدعة وتصاوير"
  .نرد، وشطرنج: كالطنبور، واملزمار، والطبل لغري احلرب وحنوها، ألهنا آلة معصية كاخلمر، ومثله" وال بآلة هلو"
  .رميه، أشبه الطنبورمن ذهب أو فضة، ألنه جممع على حت" وال بصليب، أو صنم"
: فال قطع بسرقة ما دون ذلك، حلديث عائشة مرفوعا" ثالثة دراهم أو ربع دينار: كون املسروق نصابا، وهو"-٤
اقطعوا يف ربع : "وعنها مرفوعا. رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجه" ال تقطع اليد إال يف ربع دينار فصاعدا"

وكان ربع الدينار يومئذ ثالثة دراهم، والدينار اثنا عشر درمها رواه " . ذلك دينار، وال تقطعوا فيما هو أدىن من
لعن اهللا السارق يسرق احلبل فتقطع يده، ويسرق البيضة : "وأما حديث أيب هريرة. وهذان خيصان عموم اآلية. أمحد

بيضة السالح، وهي  فيحمل على حبل يساوي ذلك، وكذا البيضة، وحيتمل أن يراد هبا. متفق عليه" . فتقطع يده
وحيتمل أن سرقة القليل ذريعة إىل سرقة النصاب . تساوي ذلك، مجعا بني األخبار، كما حكى البخاري عن األعمش

  .ذكر معناه ابن القيم قي اهلدي. بالتدريج
  حلديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه" أو ما يساوي أحدمها"



وعنه أيضا . رواه أمحد وأبو داود والنسائي ١" اء مثنه ثالثة دراهمقطع يد سارق سرق برنسا من صفة النس: "وسلم
  .رواه اجلماعة" قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم: "مرفوعا

  .من احلرز، ألنه وقت الوجوب، لوجود السبب فيه" وتعترب القيمة حال اإلخراج"
ب الرأي، حلديث عمرو بن مالك، والشافعي، وأصحا: يف قول أكثر أهل العلم، منهم" إخراجه من حرز"-٥

ما أخذ من غري : "أن رجال من مزينة سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن الثمار، فقال: شعيب عن أبيه عن جده
ويف . رواه أبو داود وابن ماجه" أكمامه و احتمل ففيه قيمته معه، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ مثن اجملن

وما : "رواه أبو داود والنسائي وزاد ٢" فعليه القطع: د أن يؤويه اجلرين فبلغ مثن اجملنومن سرق منه شيئا بع: "لفظ
رواه  ٣" ال قطع يف مثر وال كثر: "وعن رافع بن خديج مرفوعا" مل يبلغ مثن اجملن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال

  .اخلمسة
  .حلرز بأكل أو غريه، وعليه ضمانهلفوات شرطه، كما لو أتلفه داخل ا" فلو سرق من غري حرز فال قطع"
  ألن معناه احلفظ، وألن" ما حفظ فيه عادة: وحرز كل مال"

  ـــــــ
  .قلنسوة طويلة، كان النساء يلبسوهنا يف صدر اإلسالم: بضم الباء والنون: الربنس ١
  .املوضع الذي جيفف فيه التمر: اجلرين ٢
  .قاموس. مجار النخل أو طلعها: الكثر ٣

  .قاله يف الكايف. اعترب احلرز، ومل يبينه علمنا أنه رده إىل العرف، كالقبض والتفرق وإحياء املواتالشرع ملا 
حرز ألن صفوان بن أمية نام يف املسجد، وتوسد : ونوم على متاع أو رداء" حرز: فنعل برجل، وعمامة على رأس"

. سارقه احلديث، رواه اخلمسة إال الترمذي رداءه، فأخذ من حتت رأسه، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن يقطع
سارق أمواتنا كسارق أحيائنا وروي عن ابن : كونه على امليت يف القرب، لقول عائشة، رضي اهللا عنها: وحرز الكفن

  .الزبري أنه قطع نباشا
. البلد الصغريخلفاء السارق بالبلد الكبري، لسعة أقطاره أكثر من خفائه يف " وخيتلف احلرز بالبلدان والسالطني"

وإن كان جائرا يشارك . وكذا السلطان إن كان عدال يقيم احلدود قل السراق، فال حيتاج اإلنسان إىل زيادة حرز
  .من التجأ إليه، ويذب عنهم قويت صولتهم فيحتاج أرباب األموال إىل زيادة التحفظ، وكذا احلال مع قوته وضعفه

نص عليه، لوجود سبب القطع منهم، كالقتل " قطعوا مجيعا: لنصابولو اشترك مجاعة يف هتك احلرز، وإخراج ا"
  .ويقطع سارق نصاب جلماعة. وكما لو كان ثقيال فحملوه

ألن األول مل يسرق، والثاين مل " فال قطع عليهما، ولو تواطأ: وإن هتك احلرز أحدمها، ودخل اآلخر فأخرج املال"
  .ا كانا شريكنيوحيتمل أن يقطع إذ: قال يف الكايف. يهتك احلرز

: وأما أصوله" أنت ومالك ألبيك"حلديث : أما ولده" فال قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله: انتفاء الشبهة -٦"
  فلوجوب نفقة

فال يقطع به، ألن احلدود تدرأ : أحدهم على اآلخر، وألن بينهم قرابة متنع من قبول شهادة بعضهم لبعض
  .بالشبهات

وألن كال منهما . الزوجني بسرقته من مال اآلخر رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ال يقطع أحد: أي" وزوجته"



وال يقطع العبد بسرقته من مال سيده ملا روى . يرث صاحبه بغري حجب، وينبسط يف ماله، أشبه الولد مع الوالد
أرسله، : رمها، فقالستون د: إن عبدي سرق مرآة امرأيت، مثنها: أن عبد اهللا ابن عمرو احلضرمي قال لعمر: مالك

ال قطع : "وقال ابن مسعود. وكان مبحضر من الصحابة، ومل ينكر فكان إمجاعا. ألقطع عليه، غالمك أخذ متاعكم
  ".مالك سرق مالك

كأصوله وفروعه وحنوهم، لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي ال " وال بسرقة من مال له فيه شرك، أو ألحد ممن ذكر"
من سرق من بيت : طع على مسلم سرق من بيت املال، لذلك، ولقول عمر وابن مسعودوال ق. جيب بسرقته قطع

ليس على من سرق من بيت املال قطع : ما من أحد إال وله يف هذا املال حق وروى سعيد عن علي. املال فال قطع
عليه وسلم، فلم وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا من رقيق اخلمس سرق من اخلمس فرفع إىل النيب صلى اهللا 

  " .مال اهللا سرق بعضه بعضا: "يقطعه، وقال
واألصل عمومه لكن خولف  ١} َواْسَتشْهُِدوا َشهِيَدْينِ ِمْن رِجَاِلكُْم{: لقوله تعاىل" ثبوهتا إما بشهادة عدلني -٧"

  .فيما فيه دليل خاص للدليل، فبقي فيما عداه على عمومه
  ـــــــ

  .٢٨٢/ البقرة من اآلية ١

  .السرقة: أي" فاهناويص"
  .من املالك، أو من يقوم مقامه" وال تسمع قبل الدعوى"
  السارق" أو بإقرار"
وعن القاسم بن عبد الرمحن أن . ويصفها يف كل مرة، الحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعض شروطه" مرتني"

إين سرقت، فأمر به أن يقطع : لإين سرقت، فطرده، مث عاد مرة أخرى، فقا: عليا، رضي اهللا عنه أتاه رجل، فقال
  .ال يقطع السارق حىت يشهد على نفسه مرتني حكاه أمحد يف رواية مهنا واحتج به: ويف لفظ. رواه اجلوزجاين

وال بأس بتلقينه اإلنكار، حلديث أيب أمية املخزومي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أيت بلص " وال يرجع حىت يقطع"
بلى فأمر به فقطع رواه أمحد وأبو : قال بلى، فأعاد عليه مرتني أو ثالثا، قال" لك سرقت؟ما إخا: "قد اعترف، فقال

وروي عن عمر، رضي اهللا . وكذا ما تقدم عن علي. ولو وجب القطع بأول مرة مل يؤخره، ومل يلقنه اإلنكار. داود
  .ال فتركه: ال فقال: أسرقت؟ قل: عنه أنه أيت برجل، فقال

أو مطالبة وكيله أو وليه إن كان حمجورا عليه حلظه، ألن املال يباح بالبذل " منه مباله مطالبة املسروق -٨"
واإلباحة، فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له يف دخول حرزه وحنوه مما يسقط القطع فاعترب الطلب، لنفي هذا 

  .االحتمال، وانتفاء الشبهة
ال قطع يف عام سنة قيل : نص عليه، لقول عمر. أو ما يشتري بهإن مل جيد ما يشتريه " وال قطع عام جماعة غالء"

  تقول به؟: ألمحد

  .إي لعمري ال أقطعه إذا محلته احلاجة، والناس يف شدة وجماعة: قال
فاقطعوا أمياهنما وروي : ألن يف قراءة عبد اهللا بن مسعود" فمىت توفرت الشروط قطعت يده اليمىن من مفصل كفه"

إذا سرق السارق فاقطعوا ميينه من مفصل الكوع وال خمالف هلما يف : ضي اهللا عنهما أهنما قاالعن أيب بكر وعمر، ر
  .الصحابة



ولقوله صلى اهللا عليه وسلم . لتنسد أفواه العروق، لئال ينزفه الدم فيؤدي إىل موته" وغمست وجوبا يف زيت مغلي"
  .يف إسناده مقال: روقال ابن املنذ. رواه الدارقطين" اقطعوه واحسموه: "يف سارق

حلديث فضالة بن عبيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بسارق " وسن تعليقها يف عنقه ثالثة أيام إن رآه اإلمام"
ضعيف وفعل : ويف إسناده احلجاج بن أرطاة، وهو. فقطعت يده، مث أمر هبا فعلقت يف عنقه رواه اخلمسة إال أمحد

  .ه وألنه أبلغ يف الزجرذلك علي رضي اهللا عنه، بالذي قطع
" إن سرق فاقطعوا يده، مث إن سرق فاقطعوا رجله: "حلديث أيب هريرة مرفوعا يف السارق" فإن عاد قطعت رجله"

  .وألنه قول أيب بكر وعمر، وال خمالف هلما من الصحابة
. طعت ميناه مل ميكنه ذلكقياسا على القطع يف احملاربة، وألنه أرفق به ليتمكن من املشي على خشبة، ولو ق" اليسرى"

  .قاله يف الكايف
  .ملا روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم، ويترك له عقبا ميشي عليها" من مفصل كعبه بترك عقبه"
  ألن عمر، رضي" فإن عاد مل يقطع، وحبس حىت ميوت، أو يتوب"

إِنََّما {: إمنا قال اهللا تعاىل: له، فقال عليأن تقطع رج: أيت برجل أقطع الزند والرجل قد سرق، فأمر به عمر"اهللا عنه 
وقد قطعت يده هذا ورجله، فال ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له . ١اآلية} َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه

: ملقربي قالوعن سعيد ا. رواه سعيد" فاستودعه السجن. إما أن تعزره، إما أن تستودعه السجن. قائمة ميشي عليها
: ما ترون يف هذا؟ قالوا: حضرت علي بن أيب طالب أيت برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال ألصحابه"

بأي شيء ! قتله إذا وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصالة؟: اقطعه يا أمري املؤمنني، قال
إىل السجن أياما، مث أخرجه فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قوهلم بأي شيء يقوم حلاجته؟ فرده ! يغتسل من جنابته؟

تقطع يده اليسرى فإن عاد : وعنه -رواه سعيد " األول، وقال هلم مثل ما قال أوال فجلده جلدا شديدا، مث أرسله
: مرفوعاقاله يف الشرح، حلديث أيب هريرة . وهو قول مالك والشافعي وابن املنذر. فسرق رابعة قطعت رجله اليمىن

قاله يف " وألن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى يف املرة الثالثة" من سرق فاقطعوا يده، مث إن سرق فاقطعوا رجله"
  .الكايف

  .نص عليه، ألهنما حقان ملستحقني فجاز اجتماعهما، كالدية والكفارة يف قتل اخلطأ" وجيتمع القطع والضمان"
ألنه عني ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه، ألنه مال آدمي تلف حتت يده عادية  إن كان باقيا،" فريد ما أخذه ملالكه"

  .فوجب ضمانه
  ـــــــ

  .٣٣/ املائدة من اآلية ١

  .ألنه متعد" ويعيد ما خرب من احلرز"
ألن القطع حق وجب عليه اخلروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر احلقوق، وألن " وعليه أجرة القاطع ومثن الزيت"
مثن الزيت، وأجرة القاطع من بيت املال، ألهنما من املصاحل : وقال يف الكايف وغريه. حلسم حفظ لنفسه عن التلفا

  .العامة

  باب حد قطاع الطريق



  
  :باب حد قطاع الطريق

  .من املسلمني وأهل الذمة، وينقض به عهدهم" املكلفون امللتزمون: وهم"
فإن أخذوا خمتفني فسراق، وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون ال " م جماهرةالذين خيرجون على الناس، فيأخذون أمواهل"

  .قطع عليهم، ألن عادة قطاع الطريق القهر، فاعترب ذلك فيهم
  .كالسرقة" ويعترب ثبوته ببينة، أو إقرار مرتني"
  بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة" واحلرز"
  .قياسا على القطع يف السرقة" والنصاب"
  :"ربعة أحكاموهلم أ"
  .وبه قال مالك. وحكم الردء كاملباشر" حتم قتلهم مجيعا: إن قتلوا ومل يأخذوا ماال -١"
لريتدع غريهم، مث يغسلوا، ويكفنوا، ويصلى " حتم قتلهم وصلبهم حىت يشتهروا: إن قتلوا وأخذوا ماال -٢"

  .عليهم، ويدفنوا

  لوجوبه حلق اهللا تعاىل" م من خالف حتماقطعت أيديهم وأرجله: إن أخذوا ماال، ومل يقتلوا -٣"
فال ينتظر بقطع أحدمها اندمال اآلخر، ألنه تعاىل أمر بقطعهما، واألمر للفور، فتقطع يده اليمىن، " يف آن واحد"

  ١} ...ِمْن ِخالٍف... {: ورجله اليسرى، لقوله
: لقوله تعاىل"  بلد حىت تظهر توبتهمنفوا من األرض، فال يتركون يأوون إىل: إن أخافوا الناس، ومل يأخذوا ماال"
بُوا أَْو ُتقَطَّعَ أَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهْم إِنََّما جََزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فََساداً أَنْ ُيقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَّ{

نزلت يف قطاع الطريق من املسلمني قال يف : ل ابن عباس، وأكثر املفسرينقا ١} ِمْن ِخالٍف أَْو ُيْنفَْوا ِمَن الْأَْرضِ
نزلت يف العرنيني الذين استاقوا إبل الصدقة، : وحكي عن ابن عمر أهنا نزلت يف املرتدين وقال أنس: الشرح

والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة  ٢} ...ْمإِلَّا الَِّذيَن َتابُوا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتقِْدُروا َعلَيْهِ... {: وارتدوا ولنا قوله تعاىل
وروى الشافعي بإسناده عن ابن عباس إذا قتلوا، وأخذوا املال، قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا، ومل يأخذوا . انتهى. عليه
 قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف، وإذا أخافوا السبيل، ومل: قتلوا، ومل يصلبوا، وإذا أخذوا املال، ومل يقتلوا: املال

وادع رسول اهللا : وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال. نفوا من األرض وروي حنوه مرفوعا: يأخذوا ماال
  صلى اهللا عليه وسلم،

  ـــــــ
  .٣٣/من اآلية: املائدة ١
  .٣٤/من اآلية: املائدة ٢

سالم، باحلد فيهم أن من أبا برزة األسلمي، فجاء ناس يريدون اإلسالم فقطع عليهم أصحابه، فنزل جربيل، عليه ال
قطعت يده ورجله من خالف : قتل، ومن أخذ املال ومل يقتل: قتل وصلب، ومن قتل ومل يأخذ املال: قتل وأخذ املال
وتنفى اجلماعة متفرقة كل إىل جهة، لئال جيتمعوا . أو، يف اآلية ليست للتخيري، وال للشك بل للتنويع: وعلم منه أن

: نفيهم إذا هربوا: وقال ابن عباس. احلبس يف غري بلدهم: وقيل. التعزير مبا يردع: النفي: وعنه. على احملاربة ثانيا
  .أن يطلبوا حىت يؤخذوا فتقام عليهم احلدود وألن تشريدهم يفضي إىل إغرائهم بقطع الطريق



وصلب،  من نفي، وقطع يد، ورجل وحتتم قتل،" ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق اهللا تعاىل"
  .١} إِلَّا الَِّذيَن َتابُوا ِمْن قَْبلِ أَنْ تَقِْدرُوا َعلَْيهِْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم...{: لقوله تعاىل

من نفس وطرف ومال، وال أن يعفى له عنها من مستحقها، ألنه حق آدمي فال يسقط " وأخذ حبقوق اآلدميني"
  .بالتوبة، كالضمان
  ـــــــ

  .٣٤/من اآلية: املائدة ١

  فصل ومن أريد بأذى يف نفسه أو ماله

:  
  .فإن اندفع باألسهل حرم األصعب، لعدم احلاجة إليه" أو حرميه دفعه باألسهل فاألسهل"
يا رسول : جاء رجل، فقال: وإن قتل كان شهيدا، حلديث أيب هريرة" فإن مل يندفع إال بالقتل قتله وال شيء عليه"
  جاء رجلأرأيت إن : اهللا

" فأنت شهيد: "أرأيت إن قتلين؟ قال: ، قال" قاتله: "أرأيت إن قاتلين؟ قال: ، قال" فال تعطه: "يريد أخذ مايل؟ قال
: ، قال" أنشده اهللا: "ويف لفظ أمحد أنه قال له أوال. رواه أمحد ومسلم" هو يف النار"أرأيت إن قتلته؟ قال : ، قال

. رواه اخلالل بإسناده" من أريد ماله بغري حق فقاتل فقتل فهو شهيد: "ر مرفوعاوعن ابن عم" قاتله: "فإن أىب؟ قال
. ما أعلم أحدا ترك قتال احلرورية واللصوص تأمثا إال أن جينب: قال ابن سريين. على روايتني: وهل يلزمه الدفع
  .ذكره يف الشرح

نص عليه، ألنه يؤدي بذلك . ة أو قتلكأمه وأخته وزوجته وحنوهن إذا أريدت بفاحش" وجيب أن يدفع عن حرميه"
  .حق اهللا من الكف عن الفاحشة والعدوان، وحق نفسه باملنع عن أهله، فال يسعه إضاعة احلقني

وكره أمحد اخلروج إىل . لئال تذهب األنفس، وتستباح احلرم، ويسقط وجوب الدفع بإياسه من فائدته" وحرمي غريه"
فزع : قاله يف الفروع، لقول أنس. اهر كالم األصحاب خالفه، وهو أظهروظ. صيحة ليال، ألنه ال يدري ما يكون

أهل املدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت، فتلقاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، راجعا وقد سبقهم إىل 
  .متفق عليه ١" مل تراعوا، مل تراعوا: "الصوت، وهو على فرس أليب طلحة عري يف عنقه السيف، وهو يقول

فكما حيرم عليه قتل نفسه حيرم  ٢} َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة{: لقوله تعاىل" وكذا يف غري الفتنة عن نفسه"
  .عليه إباحة قتلها
  ـــــــ

  .الفزع: الروع ١
  .١٩٥/ البقرة من اآلية ٢

وأطلق الشيخ . ذكره القاضي، وغريه. امهألنه ال يتحقق منه إيثار الشهادة، وكإحيائه ببذل طع" ونفس غريه وماله"
هم جماهدون يف سبيل اهللا، : تقي الدين لزومه عن مال غريه، وقال يف جند قاتلوا عربا هنبوا أموال جتار لريدوه إليهم

لغريه معونته بالدفع، : وقال يف املغين و الشرح. ذكره يف الفروع. وال ضمان عليهم بقود، وال دية، وال كفارة
وقد روى أمحد وغريه النهي عن خذالن املسلم، واألمر " انصر أخاك ظاملا أو مظلوما"ى اهللا عليه وسلم لقوله صل



وملا روي عن . بنصر املظلوم فإن كان مث فتنة مل جيب الدفع عن نفسه، وال نفس غريه، لقصة عثمان، رضي اهللا عنه
" فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهكاجلس يف بيتك، "النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال يف الفتنة 

  " .فكن عبد اهللا املقتول، وال تكن عبد اهللا القاتل: "ويف لفظ" فكن كخري ابين آدم: "ويف لفظ
وذكر القاضي أنه أفضل من . ال جيب عليه أن يدفع عن ماله، وله بذله ملن أراده منه ظلما: أي" ال مال نفسه"

  .أرى دفعه إليه، وال يأيت على نفسه، ألهنا ال عوض هلا: نبلقال أمحد يف رواية ح. الدفع عنه
  .ذكره القاضي وغريه" وال يلزمه حفظه من الضياع واهلالك"

  باب قتال البغاة

:  
مسوا بغاة، لعدوهلم عن احلق، وما . ولو مل يكن فيهم مطاع" اخلارجون على اإلمام بتأويل سائغ، وهلم شوكة: وهم"

من : "وحديث ١} فَقَاِتلُوا الَِّتي َتبِْغي حَتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه{: صل يف قتاهلم قوله تعاىلواأل. عليه أئمة املسلمني
وعن ابن . رواه أمحد ومسلم" أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، ويفرق مجاعتكم فاقتلوه

متفق عليه " فإنه من فارق اجلماعة شربا فميتته جاهلية من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه،: "عباس مرفوعا
  .وقاتل علي، رضي اهللا عنه، أهل النهروان فلم ينكره أحد

بأن مل خيرجوا على إمام، أو خرجوا عليه بال تأويل أو بتأويل غري سائغ، أو كانوا مجعا " فإن اختل شرط من ذلك"
  .يسريا ال شوكة هلم

  .وتقدم حكمهم" فقطاع طريق"
حلاجة الناس لذلك، حلماية البيضة، والذب عن احلوزة، وإقامة احلدود، واستيفاء " نصب اإلمام فرض كفايةو"

قد أوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم، تأمري : وقال الشيخ تقي الدين. احلقوق، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر
  وكل من ثبتت. انتهى. ى أنواع االجتماعتنبيه عل: الواحد يف االجتماع القليل العارض يف السفر وهو

  ـــــــ
  .٩/احلجرات من اآلية ١

كإمامة أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه، أو بعهد : إمامته حرم اخلروج عليه وقتاله، سواء ثبتت بإمجاع املسلمني عليه
والعقد ألن عمر جعل أمر كعهد أيب بكر إىل عمر، رضي اهللا عنهما، أو باجتهاد أهل احلل : اإلمام الذي قبله إليه

اإلمامة شورى بني ستة من الصحابة فوقع اإلتفاق على عثمان، رضي اهللا عنه أو بقهره للناس حىت أذعنوا له، 
كعبد امللك بن مروان ملا خرج على ابن الزبري فقتله، واستوىل على البالد وأهلها حىت بايعوه طوعا : ودعوه إماما

خلروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا املسلمني، وإراقة دمائهم، وإذهاب وألن يف ا. وكرها، ودعوه إماما
  .أمواهلم

فال حيل ألحد يؤمن باهللا : ومن غلب عليهم بالسيف حىت صار خليفة، ومسي أمري املؤمنني: قال أمحد يف رواية العطار
وز تعدد اإلمام، وأنه لو تغلب كل سلطان ال جي: ويتجه: وقال يف الغاية. أن يبيت، وال يراه إماما برا كان أو فاجرا

  .على ناحية كزماننا فحكمه كاإلمام
: وقال أمحد يف رواية منها. لقول املهاجرين لألنصار إن العرب ال تدين إال هلذا احلي من قريش" ويعترب كونه قرشيا"



  .ال يكون من غري قريش خليفة
الحتياجه إىل ذلك يف أمره وهنيه، " ذا بصرية كافئا ابتداء ودوما بالغا عاقال مسيعا بصريا ناطقا حرا ذكرا عدال عاملا"

وقوله صلى اهللا عليه . وحربه وسياسته، وإقامة احلدود وحنو ذلك، وألن العبد منقوص برقه مشغول حبقوق سيده
  حممول -احلديث ..." . والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد" -وسلم، يف حديث العرباض وغريه 

  .رواه البخاري" ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"واملرأة ليست من أهل الوالية، ويف احلديث . أمري سريةعلى حنو 
إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا : "ملا يف ذلك من املفسدة، خبالف القاضي، وحلديث" وال ينعزل بفسقه"

  " .برهان
ألن ذلك وسيلة إىل الصلح املأمور به، والرجوع إىل " من املظامل وتلزمه مراسلة البغاة، وإزالة شبههم، وما يدعون"

وألن عليا، رضي اهللا عنه راسل أهل البصرة يوم اجلمل قبل الوقعة، وأمر أصحابه أن ال يبدؤوهم بقتال، . احلق
اعتزله وروى عبد اهللا بن شداد أن عليا، رضي اهللا عنه، ملا  ١إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة: وقال

  .احلرورية بعث إليهم عبد اهللا بن عباس فواضعوه كتاب اهللا ثالثة أيام، فرجع منهم أربعة آالف
  ٢} فَقَاِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه{: لقوله تعاىل" فإن رجعوا وإال لزمه قتاهلم"
مانعي الزكاة وقاتل علي، رضي اهللا عنه، أهل البصرة يوم لآلية، وألن الصحابة قاتلوا " وجيب على رعيته معونته"

إياكم وصاحب الربنس : اجلمل، وأهل الشام بصفني وإذا حضر من مل يقاتل مل جيز قتله ألن عليا، رضي اهللا عنه، قال
قاله . وألن القصد كفهم، وهذا قد كف نفسه. حممد بن طلحة السجاد، وكان حضر طاعة ألبيه، ومل يقاتل: يعين

  .يف الكايف
  ـــــــ

  .غلبه: فلج على خصمه ١
  .٩/احلجرات من اآلية ٢

ال : صرخ صارخ لعلي يوم اجلمل: "لقول مروان" وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم، وقتل مدبرهم وجرحيهم"
اه رو ١"يقتلن مدبر، وال يذفف على جريح، وال يهتك ستر، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السالح فهو آمن

ما حكم من بغى : يا ابن أم عبد: "وروى ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال. وعن عمار حنوه. سعيد
ال يقتل مدبرهم، وال جياز على جرحيهم، وال يقتل أسريهم، وال يقسم : "فقال. اهللا ورسوله أعلم: فقلت" على أميت؟

جييزون على جريح، وال يطلبون موليا، وال يسلبون قتيال  شهدت صفني، فكانوا ال: وعن أيب أمامة قال ٢" فيئهم
  .وألن املقصود دفعهم فإذا حصل مل جيز قتلهم كالصائل

ال نعلم يف ذلك خالفا بني أهل العلم، ألن ماهلم مال معصوم، وذريتهم " وال يغنم ماهلم، وال تسىب ذراريهم"
  .معصومون ال قتال منهم وال بغي

وعن علي أنه . أمواهلم كأموال غريهم من املسلمني، وإمنا أبيح قتاهلم للرد إىل الطاعة ألن" وجبب رد ذلك إليهم"
  من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه، فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب: قال يوم اجلمل
  ـــــــ

: هو يف معىنبالذال املفتوحة، بعده فاء مشددة، مث فاء خمفضة على صيغة البناء للمجهول، و: وال يذفف: قوله ١
: كمنع، وأجهز: وقال أيضا يف مادة جهاز، وجهز على اجلريح. أجهز: دف على اجلريح: قال يف القاموس. جيهز



  .أثبت قتله وأسرعه ومتم عليه
قبل أن "ويف حديث أيب ذر، رضي اهللا عنه . أجاز أمره جييزه إذا أمضاه، وجعله جائزا: قال صاحب اللسان ٢

  .تقتلوين، وتنفذوا يف أمركم قبل أن: أي" جتيزوا علي

  .علي وهو يطبخ فيها، فسأله إمهاله حىت ينطبخ الطبيخ فأىب، وكبه وأخذها
كما ال يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاة حال احلرب ألن عليا مل يضمن " وال يضمن البغاة ما أتلفوه حال احلرب"

الفتنة وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  هاجت: البغاة ما أتلفوه حال احلرب من نفس ومال وقال الزهري
وسلم، متوافرون وفيهم البدريون، فأمجعوا أنه ال يقاد أحد، وال يؤخذ مال على تأويل القرآن إال ما وجد بعينه 

وإن استولوا على بلد فأقاموا احلدود، وأخذوا الزكاة واخلراج واجلزية . ذكره أمحد يف رواية األثرم حمتجا به
عليا، رضي اهللا عنه، مل يتبع ما فعله أهل البصرة، ومل يطالبهم ب شيء مما جباه البغاة وألن ابن  احتسب به ألن

عمر، وسلمة بن األكوع يأتيهم ساعي جندة احلروري فيدفعون إليه زكاهتم وألن يف ترك االحتساب بذلك ضررا 
  .عظيما على الرعايا

ن التأويل السائغ يف الشرع ال يفسق به الذاهب إليه أل" وهم يف شهادهتم، وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل"
أشبه املخطئ من الفقهاء يف فرع، فيقضى بشهادة عدوهلم، وال ينقض حكم حاكمهم إال ما خالف نص كتاب أو 

كتكفري مرتكب الكبرية، وسب الصحابة، ومل خيرجوا عن قبضة : وإن أظهر قوم رأي اخلوارج. سنة أو إمجاعا
: فقال علي -تعريضا بالرد عليه يف التحكيم  -ال حكم إال اهللا : هلم، ألن عليا مسع رجال يقول مل يتعرض: اإلمام

  ال مننعكم مساجد اهللا أن تذكروا فيها اسم اهللا،: لكم علينا ثالث: كلمة حق أريد هبا باطل، مث قال

: ام أو غريه من أهل العدلوال مننعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، وال نبدؤكم بقتال وإن عرضوا بسبب اإلم
ال يعزرون، ملا روي أن عليا كان يف صالة الفجر، فناداه رجل : والوجه الثاين. عزروا كيال يصرحوا، وخيرقوا اهليبة

ومل  ٢} فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ...{: فأجابه علي، رضي اهللا عنه ١} لَِئْن أَْشَركْتَ لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك...{من اخلوارج 
  .يعزره

فهم خوارج فسقة، ألن عليا قال يف احلرورية ال : ومن كفر أهل احلق والصحابة، واستحل دماء املسلمني بتأويل
وذهب طائفة من أهل احلديث إىل أهنم كفار . تبدؤوهم بقتال وأجراهم جمرى البغاة، وكذلك عمر بن عبد العزيز

ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما : "...، وفيهحكمهم حكم املرتدين، حلديث أيب سعيد مرفوعا
ال جياوز إمياهنم حناجرهم، لئن : "ويف لفظ. رواه البخاري" لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة

  .قدر عليه ومن. فعلى هذا جيوز قتلهم ابتداء، وقتل أسراهم، وإتباع مدبرهم" أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد
اخلوارح يقتلون ابتداء، وجيهز : وقال الشيخ تقي الدين. قاله يف الكايف. منهم استتيب كاملرتد، فإن تاب وإال قتل

يفرقون بينهم وبني البغاة املتأولني، وهوا ملعروف عن الصحابة، وعليه عامة : وقال مجهور العلماء. على جرحيهم
  .الفقهاء

  ـــــــ
  .٦٥/الزمر من اآلية ١
  .٦٠/الروم من اآلية ٢



  باب حكم املرتد

  
  :باب حكم املرتد

من بدل دينه : "وأمجعوا على وجوب قتله إن مل يتب، حلديث ابن عباس مرفوعا" من كفر بعد إسالمه: وهو"
وروي عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد . رواه اجلماعة إال مسلما" فاقتلوه
أم مروان ارتدت عن اإلسالم، : يقال هلا -وروى الدارقطين أن امرأة . ء الرجل واملرأة، لعموم اخلربوسوا. وغريهم

  .فبلغ أمرها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإال قتلت
  :"وحيصل الكفر بأحد أربعة أمور"
  .ال يسبه إال وهو جاحد بهألنه " كسب اهللا تعاىل، أو رسوله، أو مالئكته: بالقول -١"
} َولَِكْن َرُسولَ اللَِّه َوَخاَتَم النَّبِيَِّني...{: أو تصديق من ادعاها، ألن ذلك تكذيب هللا تعاىل يف قوله" أو ادعى النبوة"
  .وحنوه" ال نيب بعدي: "وحلديث ١
أو كان مبغضا : وقال الشيخ تقي الدين ٢} بِِه إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيشَْرَك{: لقوله تعاىل" أو الشركة له تعاىل -٢"

  لرسوله، أو
  ـــــــ

  .٤٠/األحزاب من اآلية ١
  .٤٨/النساء من اآلية ٢

  .كفر إمجاعا: ملا جاء به اتفاقا، أوجعل بينه وبني اهللا وسائط يتوكل عليهم، ويدعوهم ويسأهلم
  .ألنه إشراك باهللا تعاىلكشمس وقمر وشجر وحجر وقرب، " كالسجود للصنم وحنوه: بالفعل -٣"
  .أو ادعى اختالفه، أو القدرة على مثله ألن ذلك تكذيب له" وكإلقاء املصحف يف قاذورة "
َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه {: أو الصاحبة، أو الولد، لقوله تعاىل" كاعتقاد الشريك له تعاىل: باالعتقاد -٤"

  .١} ِمْن إِلٍَه
ألن ذلك معاندة لإلسالم، " الزىن واخلمر حالل، أو أن اخلبز حرام، وحنو ذلك مما أمجع عليه إمجاعا قطعيا أو أن"

  .وامتناع من قبول أحكامه، وخمالفة للكتاب والسنة وإمجاع األمة
بني يف حترمي الزىن واخلمر، أو يف حل اخلبز وحنوه، ومثله ال جيهله لكونه نشأ : أي" وبالشك يف شيء من ذلك"

مل يكفر، وعرف حكمه ودليله، : وإن كان جيهله مثله، حلداثة عهده باإلسالم أو اإلفاقة من جنون وحنوه. املسلمني
فإن أصر عليه كفر، ألن أدلة هذه األمور ظاهرة من كتاب اهللا وسنة رسوله، وال يصدر إنكارها إال من مكذب 

  .قاله يف الكايف. لكتاب اهللا وسنة رسوله
وجوبا، ملا روى مالك والشافعي أنه قدم على عمر رجل من قبل " وهو مكلف خمتار استتيب ثالثة أيامفمن ارتد، "

: ما فعلتم به؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسالمه، فقال: هل كان من مغربة خرب؟ قال: أيب موسى، فقال له عمر
  فهال حبستموه ثالثا،: قربناه فضربنا عنقه، قال عمر

  ـــــــ
  .٩١/من اآليةاملؤمنون  ١



اللهم إين مل أحضر، ومل أرض إذ بلغين فلوال . وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر اهللا
  .وأحاديث األمر بقتله حتمل على ذلك مجعا بني األخبار. وجوب االستتابة ملا برئ من فعلهم

إِلَّا َمنْ {: إىل قوله} ...الَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَرَو{: لقوله تعاىل" فإن تاب فال شيء عليه، وال حيبط عمله"
وعن  ٢} َوَمْن يَْرَتِدْد مِْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئكَ َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم{: وملفهوم قوله تعاىل ١} ...َتاَب

ولوا ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، فإذا قالوها عصموا مين أمرت أن أقاتل الناس حىت يق: "أنس مرفوعا
  .وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كف عن املنافقني حني أظهروا اإلسالم" دماءهم و أمواهلم إال حبقها

" إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: "ملا تقدم، وحلديث" وإن أصر قتل بالسيف"
  .رواه البخاري وأبو داود" النار: يعين. من بدل دينه فاقتلوه، وال تعذبوا بعذاب اهللا: "وحديث

  .ألنه قتل حلق اهللا تعاىل، فكان إىل اإلمام، كرجم الزاين احملصن" وال يقتله إال اإلمام أو نائبه"
  .الفتئاته على ويل األمر" فإن قتله غريمها أساء وعزر"
  د،بقتل مرت" وال ضمان"
ألنه مهدر الدم بالردة يف اجلملة، وال يلزم من حترمي القتل الضمان، بدليل نساء احلرب " ولو كان قبل استتابته"

  .وذريتهم
  ـــــــ

  .٧٠ -٦٨/ الفرقان من اآلية ١
  .٢١٧/ البقرة من اآلية ٢

مثان سنني رواه البخاري يف ذكرا أو أنثى إذا عقله ألن عليا، رضي اهللا عنه، أسلم وهو ابن " ويصح إسالم املميز"
  :وروي عنه قوله. فصح إسالمه، وثبت إميانه، وعد بذلك سابقا. تارخيه

  صبيا ما بلغت أوان حلمي... سبقتكمو إىل اإلسالم طرا 
  .املميز، ألن من صح إسالمه صحت ردته كسائر الناس: أي" وردته"
رفع القلم عن "أول زمن صار فيه أهل العقوبة، حلديث ألن بلوغه " لكن ال يقتل حىت يستتاب بعد بلوغه ثالثة أيام"

  .وتقدم" . ثالثة

  فصل وتوبة املرتد، وكل كافر إتيانه بالشهادتني

:  
حىت .. حلديث ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل الكنيسة، فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ

هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك : وأمته، فقال إذا أتى على صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم،
وعن أنس أن يهوديا قال للنيب صلى اهللا عليه . رواه أمحد" لوا أخاكم: "رسول اهللا، فقال صلى اهللا عليه وسلم

به أمحد  احتج" صلوا على صاحبكم: "أشهد أنك رسول اهللا، مث مات، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم
  .يف رواية مهنا

  .ألنه كذب اهللا ورسوله مبا اعتقد، فال بد من إتيانه مبا يدل على رجوعه عنه" مع رجوعه عما كفر به"



ألنه غري موحد، فال حيكم بإسالمه حىت يوحد اهللا، ويقر مبا " حممد رسول اهللا، عن كلمة التوحيد: وال يغين قوله"
  .كان جيحده

أرأيت، إن لقيت رجال من : يا رسول اهللا: وعن املقداد أنه قال. ألنه يتضمن الشهادتني "أنا مسلم توبة: وقوله"
أسلمت أفأقتله يا رسول اهللا بعد : الكفار، فقاتلين فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، مث الذ مين بصخرة، فقال

وعن " قبل أن يقول كلمته اليت قاهلا ال تقتله، فإن قتلتة فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله، وإنك مبنزلته: "أن قاهلا؟ قال
إين : يا حممد: أصاب املسلمون رجال من بين عقيل، فأتوا به النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: عمران بن حسني قال

روامها " لو كنت قلت، وأنت متلك أمرك أفلحت كل الفالح: "مسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تمل أن هذا يف الكافر األصلي، أو من جحد الوحدانية، وأما من كفر جبحد نيب أو كتاب، وحي: قال يف املغين. مسلم

فال يصري مسلما بذلك، ألنه رمبا اعتقد أن اإلسالم ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم : أو فريضة وحنو هذا
  .يعتقدون أهنم هم املسلمون، ومنهم من هو كافر

  .ألن اخلط كاللفظ" وإن كتب كافر الشهادتني صار مسلما"
  .بذلك وإن مل يتلفظ بالشهادتني، ملا تقدم" صار مسلما: أنا مؤمن: أنا مسلم، أو: أسلمت، أو: وإن قال"
إِلَّا {: لقوله تعاىل" املنافق الذي يظهر اإلسالم، وخيفي الكفر: وال يقبل يف الدنيا حبسب الظاهر توبة زنديق، وهو"

  ال يعلم تبيني رجوعه، وتوبته،: والزنديق ١} ...وََبيَُّنواالَِّذيَن تَاُبوا وَأَصْلَُحوا 
  ـــــــ

  .١٦٠/ البقرة من اآلية ١

  .ألنه ال يظهر منه بالتوبة خالف ما كان عليه، فإنه كان ينفي الكفرعن نفسه قبل ذلك، وقلبه ال يطلع عليه
رُوا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اْزَدادُوا كُفْراً لَْم َيكُنِ اللَّهُ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا ثُمَّ كَفَ{: لقوله تعاىل" وال من تكررت ردته"

 ٢} إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِْم ثُمَّ ازَْدادُوا كُفْراً لَْن تُقَْبلَ تَْوَبتُُهْم{: وقوله تعاىل ١} ِلَيْغِفَر لَُهْم َوال ِلَيْهِديَُهْم َسبِيالً
  .ته يدل على فساد عقيدته، وقلة مباالته باإلسالموألن تكرار رد

ال تقبل توبة من : قال أمحد. لعظم ذنبه جدا فيدل على فساد عقيدته" أو سب اهللا تعاىل، أو رسوله، أو ملكا له"
  .سب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ملا يف ذلك من التعرض للقدح يف النبوة املوجب للكفر" وكذا من قذف نبيا أو أمه"
ومن قذف عائشة مبا . ألن قتله حد قذفه فال يسقط بالتوبة، كقذف غريمها" ويقتل، حىت ولو كان كافرا فأسلم"

  .برأها اهللا منه كفر بال خالف
  ـــــــ

  .١٣٧/ النساء من اآلية ١
  .٩٠/آل عمران من اآلية ٢

  كتاب األطعمة

  
  



  :كتاب األطعمة
كُلُوا ِممَّا ِفي الْأَْرضِ َحالالً {: وقوله ١} َخلََق لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً ُهوَ الَِّذي{: األصل فيها احلل، لقوله تعاىل

  ٣} الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُمُ الطَّيَِّباُت{: وقوله ٢} طَيِّباً
} لَى التَّهْلُكَِةَوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُْم إِ... {: كسم، لقوله تعاىل: وحيرم مضر. ملا تقدم" يباح كل طعام طاهر ال مضرة فيه"
  .والسم مما يقتل غالبا ٤
وسأله الشالنجي عن املسك . كقشر بيض، وقرن حيوان مذكى إذا دقا: مما ال يؤكل عادة" ال يشرب: إن حلف"

  .ال بأس به: جيعل يف الدواء ويشرب، قال
وقوله  ٥} الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنزِيرُِحرَِّمْت َعلَْيكُُم {: لقوله تعاىل" كامليتة، والدم، وحلم اخلنزير: وحيرم النجس"

  " .أكفئوها فإهنا رجس"صلى اهللا عليه وسلم يف اخلمر 
  .الستقذارمها، فإن اضطر إليهما أو إىل أحدمها أبيحا، لقصة العرنيني" والبول، والروث، ولو طاهرين"

  ـــــــ
  .٢٩/البقرة من اآلية ١
  .١٦٨/البقرة من اآلية ٢
  .٥/ئدة من اآليةاملا ٣
  .١٩٥/البقرة من اآلية ٤
  .٣/املائدة من اآلية ٥

حلديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر " احلمر األهلية. وحيرم من حيوان الرب"
ال : الرب وقال ابن عبد. مخسة وعشرون من الصحابة كرهوها: قال أمحد. األهلية، وأذن يف حلوم اخليل متفق عليه

وأما . وألبان احلمر حمرمة يف قول األكثر، ورخص فيها عطاء وطاووس: قال يف الشرح. خالف اليوم يف حترميها
  .هو مسخ، وألنه مستخبث، وذو ناب من السباع: وقال احلسن. فقال أمحد، ليس هو من طعام املسلمني: الفيل

يب ثعلبة اخلشين هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حلديث أ" كأسد ومنر وذئب وفهد وكلب: وما يفترس بنابه"
قال ابن عبد . رواه مسلم" كل ذي ناب حرام: "وعن أيب ذر مرفوعا. عن أكل كل ذي ناب من السباع متفق عليه

  .هذا نص صحيح صريح خيص العموم: الرب
فا يف أن القرد ال يؤكل، وال جيوز ال أعلم خال: قال ابن عبد الرب. ألن له نابا، وهو مسخ، فهو من اخلبائث" وقرد"

  .ذكره يف الشرح. بيعه
  .شبه الثعلب، ورائحته كريهة" ودب، ومنس، وابن آوى"
  .لنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن أكل اهلر وأكل مثنها رواه أبو داود، وابن ماجه" وابن عرس، وسنور ولو بريا"
  على األصح،" وثعلب"
  .فتدخل يف العمومألهنا من السباع، " وسنجاب، ومسور"
  .يف قول األكثر" وحيرم من الطري ما يصيد مبخلبه"
  حلديث ابن عباس" كعقاب، وباز، وصقر، وباشق، وحدأة، وبومة"



هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب من الطري رواه اجلماعة، إال 
  .البخاري والترمذي

وهو العقعق، طائر حنو احلمامة طويل املذنب، فيه بياض، وسواد، نوع من " ، ورخم، وقاقكنسر: وما يأكل اجليف"
  .الغربان

  .طائر حنو األوزة، طويل العنق، يأكل احليات" ولقلق"
واهللا ما هو من ! ومن يأكل الغراب، وقد مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم فاسقا؟: قال عروة ١بني وأبقع،" وغراب"

  .احة قتله يف احلل واحلرم، وألن هذه مستخبثة ألكلها اخلبائثوإلب. الطيبات
  ومن يأكل اخلفاش؟: قال أمحد. الوطواط: وهو" وخفاش"
  .نص عليه، لكوهنا فويسقة ألنه صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتله يف احلرم وال جيوز فيه قتل صيد مأكول" وفار"
  .ألهنا مستخبثة غري مستطابة" وزنبور، وحنل، وذباب"
النملة، : حلديث ابن عباس هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب" وهدهد، وخطاف"

رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وهنى صلى اهللا عليه وسلم عن قتل اخلطاطيف رواه  ٢والنحلة، واهلدهد، والصرد
  .البيهقي مرسال

  نفذنص عليه، حلديث أيب هريرة ذكر الق" وقنقذ ونيص"
  ـــــــ

  .الذي فيه سواد وبياض: الغراب األبقع ١
  .وهو بتشديد الصاد املضمومة. طائر ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر، يصطاد صغار الطري: الصرد ٢

هو عظيم : والنيص مثله، ألنه يقال. رواه أبو داود" هو خبيثة من اخلبائث: "لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .القنافذ

  .نص عليه. ألن هلا نابا من السباع" وحية"
وعقرب، وصراصر،  ٢وخنافس، ووزغ، وحرباء، وورل، ١كديدان، وجعالن، وبنات وردان،" وحشرات"

  .٣} وَُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الْخََباِئثَ{: وجرذان، وبراغيث، وقمل، وأشباهها ألهنا مستخبثة، فيعمها قوله تعاىل
: قال أمحد يف الباقالء املدودة" كذباب الباقالء ودود اخلل واجلنب، تبعا ال انفرادا: طاهرويؤكل ما تولد من مأكول "

  .ال بأس به إذا علمه: وقال عن تفتيش التمر املمدود. جتنبه أحب إيل، وإن مل يتقذره، فأرجو
  ـــــــ

  .خمتلفة دويبة كريهة الريح، تألف األماكن القذرة يف البيوت، وهي ذات ألوان: بنت وردان ١
  .هو دابة على خلقة الضب أعظم منه، طويل الذنب دقيقه: الورل ٢
  .١٥٧/األعراف من اآلية ٣

  فصل ويباح ماعدا هذا كبهيمة األنعام

:  
  ١} أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ الْأَْنَعامِ{: من إبل، وبقر، وغنم لقوله تعاىل



وقالت أمساء حنرنا فرسا على عهد رسول . ابر، وتقدموروي عن ابن الزبري، حلديث ج. نص عليه. كلها" واخليل"
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكلناه وحنن باملدينة متفق عليه

  ـــــــ
  .١/املائدة من اآلية ١

ما زالت العرب تأكل : وقال عروة بن الزبري. سعد، وابن عمر، وأبو هريرة: رخص فيه" كضبع: وباقي الوحش"
نعم، : آكلها؟ قال: نعم، قلت: صيد هي؟ قال: الضبع: قلت جلابر: وقال عبد الرمحن .الضبع، ال ترى بأكله بأسا

نعم رواه اخلمسة، وصححه الترمذي، وهذا خيصص النهي عن : أقاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قلت
  .١لكن إن عرف بأكل امليتة فكاجلاللة: ويف الروضة. كل ذي ناب من السباع مجعا بني األخبار

  .نص عليه، ألهنا من الطيبات" وزرافة"
وقال أنس أنفجنا أرنبا، فسعى القوم فلغبوا، فأخذهتا، . رخص فيها أبو سعيد، وأكلها سعد بن أيب وقاص" وأرنب"

. متفق عليه ٢فخذها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقبله: فجئت إىل أيب طلحة فذحبها، وبعث بوركها، أو قال
ان أنه صاد أرنبني فذحبهما مبرتني، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمره بأكلهما رواه أمحد وعن حممد بن صفو

  .والنسائي، وابن ماجه
  .على اختالف أنواعها، ألهنا مستطابة" ووبر، ويربوع، وبقر وحش، ومحره"

  .قضت الصحابة فيها باجلزاء على احملرم
ومل يعرف عن صحايب خالفه، فيكون إمجاعا، قاله . مها من الصحابةقول عمر، وابن عباس، وغري: وإباحته" وضب"

  وقال. يف الشرح
  ـــــــ

  .البهيمة اليت تأكل العذرة: بفتح اجليم وتشديد الالم املفتوحة: اجلاللة ١
  .تعبوا من السر خلفها: ومعىن فلغبوا أي. أثارها من جمثمها: أنفج األرنب ٢

 صلى اهللا عليه وسلم، ألن يهدى إىل أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة أبو سعيد كنا معشر أصحاب رسول اهللا
  .وأكله خالد بن الوليد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر متفق عليه

  .الغزالن، على اختالف أنواعها، ألهنا مستطابة تفدى يف اإلحرام واحلرم: وهي" وظباء"
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم يأكل الدجاج متفق عليه لقول أيب موسى رأيت" كنعام، ودجاج: وباقي الطري"
  .الدرة: وهي" وطاوس، وببغاء"
  .طائر صغري أغرب" وزاغ"
والرجل يأكل الزرع، ويطري مع الزاغ، وكحمام بأنواعه، وعصافري . وهو أسود كبري أمحر املنقار" وغراب زرع"

ويفدى يف اإلحرام، ألنه مستطاب، فيتناوله عموم وقنابر، وكركي وكروان، وبط وأوز، وأشباهها مما يلتقط احلب، 
أكلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلم : وعن سفينة قال ١} ...وَُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت... {: قوله تعاىل
  .رواه أبو داود ٢حبارى

: وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف البحر ٣} ...أُِحلَّ لَكُمْ صَْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه{: لقوله تعاىل" وحيل كل ما يف البحر"
  .صححه الترمذي" هو الطهور ماؤه، احلل ميتته"



  ـــــــ
  ..١٥٧/األعراف من اآلية ١
  .طائر أكرب من الدجاج األهلي وأطول عنقا يضرب به املثل يف البالهة: احلبارى ٢
  .٩٦/املائدة من اآلية ٣

  .عن قتلهنص عليه، واحتج بالنهي . فيحرم" غري ضفدع"
  .ألهنا من املستخبثات" وحية"
مسكة : حيرم الكوسج، ألنه ذو ناب، وهو: واختار ابن حامد والقاضي. نص عليه، ألن له نابا يفترس به" ومتساح"

  .املقرش: هلا خرطوم كاملنشار، وتسمى
ن احلسن بن علي ركب أ"كخنزير املاء وكلبه وإنسانه، لعموم اآلية واألخبار، وروى البخاري : واألشهر أنه مباح

  ".على سرج عليه من جلود كالب املاء
حلديث ابن عمر هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن " وهي اليت أكثر علفها النجاسة، ولبنها وبيضها: وحترم اجلاللة"

لنيب صلى أكل اجلاللة وألباهنا رواه أمحد وأبو داود، ويف رواية له هنى عن ركوب جاللة اإلبل وعن ابن عباس هنى ا
  .وبيضها كلبنها، ألنه متولد منها. والترمذي، وصححه. اهللا عليه وسلم عن شرب لنب اجلاللة رواه أمحد، وأبو داود

حتبس الناقة، والبقرة : ألن ابن عمر كان إذا أراد أكلها حبسها ثالثا وقال مالك" حىت حتبس ثالثا، وتطعم الطاهر"
عبد اهللا بن عمرو بن العاص هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلبل اجلاللة أربعني يوما، وقدمه يف الكايف، حلديث 

أن ال يؤكل حلمها، وال يشرب لبنها، وال حيمل عليها إال األدم، وال يركبها الناس حىت تعلف أربعني ليلة رواه 
ما سقي من الزرع والثمار،  املذهب وحيرم: واألول. والبقرة يف معناها، وحيبس الطائر ثالثا، لفعل ابن عمر. اخلالل

  نص عليه، ألنه يتغذى بالنجاسات كاجلاللة إذا حبست،. أو مسد بنجس

وأطعمت الطاهر وعن ابن عباس، قال كنا نكري أراضي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونشترط عليهم أن ال 
  .يدخلوها بعذرة الناس ولو ال تأثري ذلك ملا اشترط عليهم تركه

  .١وغدة. لضرره، نص عليه" ب وفحم وطنيويكره أكل ترا"
قاله يف رواية عبد اهللا كره النيب صلى اهللا عليه وسلم أكل الغدة ونقل أبو طالب هنى النيب . نص عليه" وأذن قلب"

  .صلى اهللا عليه وسلم عن أذن القلب
من أكل الثوم : "عاصرح أمحد بأنه كرهه ملكان الصالة، وعن جابر مرفو. ككراث، وفجل" وبصل، وثوم، وحنومها"

  .متفق عليه" والبصل والكراث فال يقربن مسجدنا، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
ال، ولكين : "أحرام هو يا رسول اهللا؟ قال: حلديث أيب أيوب يف الطعام الذي فيه الثوم، قال فيه" ما مل ينضج بطبخ"

اهللا عنه مرفوعا وموقوفا النهي عن أكل الثوم إال مطبوخا وعن علي رضي . حسنه الترمذي" أكرهه من أجل رحيه
وقال . وعن عائشة قالت إن آخر طعام أكله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه بصل رواه أبو داود. رواه الترمذي

  .فمن أكلهما فليمتهما طبخا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه: عمر يف خطبته يف البصل والثوم
  ـــــــ

  .حلم حيدث من داء بني اجللد واللحم، يتحرك بالتحريك: ةالغد ١



  فصل ومن اضطر جاز له أن يأكل من احملرم ما يسد رمقه فقط

:  
فََمنِ اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة غَْيَر مَُتَجانٍِف إلِثْمٍ {: وقوله ١} فََمنِ اضْطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد فَال إِثَْم َعلَْيِه{: لقوله تعاىل

وهو . زالت الضرورة، فتزول اإلباحة. فإذا أكل ما يسد رمقه ٣} إِلَّا َما اضْطُرِْرُتْم إِلَيِْه{: وقوله ٢} نَّ اللََّه غَفُوٌرفَإِ
وجيب . اختاره أبو بكر، ألنه طعام أبيح له أكله، فجاز له الشبع منه كاحلالل. له الشبع: وعنه. اختيار اخلرقي

: قال مسروق ٥} َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة{: وقوله ٤} َوال َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم{: نص عليه، لقوله تعاىل. األكل
ال جيب ملا روي عن عبد اهللا بن حذافة صاحب رسول : وقيل. دخل النار: من اضطر، فلم يأكل ومل يشرب فمات

مشوي، وماء ممزوج خبمر ثالثة أيام، فأىب أن  اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ملك الروم حبسه، ومعه حلم خنزير
. لقد أحله اهللا يل، ولكن مل أكن ألمشتك بدين اإلسالم وجيب تقدمي السؤال على أكل احملرم، نص عليه: يأكله، وقال
  .قم قائما ليكون لك عذر عند اهللا: وقال لسائل

  ـــــــ
  .١٧٣/ من اآلية: البقرة ١
  .٣/ املائدة من اآلية ٢
  .١١٩/ ام من اآليةاألنع ٣
  .٢٩/ النساء من اآلية ٤
  .١٩٥/من اآلية: البقرة ٥

  .ألنه ال حرمة له، أشبه السباع" فله قتله، وأكله: كحريب وزان حمصن: ومن مل جيد إال آدميا مباح الدم"
  .كثياب لدفع برد، ودلو وحبل الستقاء ماء" ومن اضطر إىل نفع مال الغري مع بقاء عينه"
فإن احتاج ربه إليه،  ١} َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ{: بال عوض، ألنه تعاىل ذم على منعه بقوله" بذله جماناوجب على ربه "

  .فهو أحق به من غريه لتميزه بامللك
" فله من غري أن يصعد على شجرة أو يرميه حبجر أن يأكل وال حيمل: ومن مر بثمر بستان ال حائط عليه وال ناظر"

مي سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرمحن بن مسرة، وأيب برزة، فكانوا ميرون بالثمار فيأكلون لقول أيب زينب التمي
وكون سعد أىب األكل ال يدل على  ٢يأكل وال يتخذ خبنة: قال عمر. عمر، وابن عباس: يف أفواههم وهو قول

ال : "صلى اهللا عليه وسلم قال حترميه، ألن اإلنسان قد يترك املباح غناء عنه، أو تورعا، وعن رافع أن رسول اهللا
  .صححه الترمذي" ترم، وكل ما وقع، أشبعك اهللا وأرواك

له األكل إن كان جائعا فقط، حلديث عمر، وابن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل : وعنه
  منما أصاب منه من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال شيء عليه، و: "عن الثمر املعلق، فقال

  ـــــــ
  .٧/املاعون من اآلية ١
واملراد هنا أن يأكل وال حيمل . ما حيمل يف اخلبنة من الطعام: ثنيها، واخلبنة: أخبأه يف خبنة ثيابه، أي: أخنب الطعام ٢

  .معه يف ثيابه



مسينا من  ولنا قول من. وعليه أكثر الفقهاء: قال يف الشرح" والعقوبة: أخذ منه من غري حاجة، فعليه غرامة مثليه
الصحابة، ومل يعرف هلم خمالف منهم، فإن كانت حموطة، مل جيز الدخول، قال ابن عباس إن كان عليها حائطا فهو 

  .وكذا إن كان مث حارس، لداللة ذلك عن شح صاحبه به، وعدم املساحمة. انتهى. ١حرمي، فال تأكل
حلديث . جيوز: إحدامها: شرب لنب املاشية روايتانوشبههما مما يؤكل رطبا ويف الزرع، و" وكذا الباقالء، واحلمص"

ال : "ال جيوز، حلديث ابن عمر: العمل عليه عند بعض أهل العلم والثانية: مسرة يف املاشية صححه الترمذي، وقال
  .احلديث متفق عليه..." حيلب أحد ماشية أحد إال بإذنه

: لقوله صلى اهللا عليه وسلم" وليلة، وتستحب ثالثاوجتب ضيافة املسلم على املسلم يف القرى دون األمصار يوما "
" يومه، وليلته: "وما جائزته يا رسول اهللا؟ قال: قال" . من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته"

كيف : يا رسول اهللا: قيل" وال حيل له أن يثوي عنده حىت يؤمثه. "والضيافة ثالثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة
قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم إنك تبعثنا، : وعن عقبة بن عامر" يقيم عنده، وليس عنده ما يقريه"يؤمثه؟ قال 

: وإن مل يفعلوا. فاقبلوا: إذا نزلتم بقوم، فأمروا لكم مبا ينبغي للضيف: "فننزل بقوم ال يقروننا، فما ترى؟ فقال
لو مل جتب الضيافة، مل يأمرهم باألخذ، واختص ذلك و. متفق عليه" فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له

  باملسافر،
  ـــــــ

  .حرز: حرمي ١

وقال . لقول عقبة إنك تبعثنا فننزل وبأهل القرى لقوله بقوم والقوم إمنا ينصرف إىل اجلماعات دون أهل األمصار
ى فليس عادهتم بيع القوت كأهنا على أهل القرى، فأما مثلنا اآلن فكأن ليس مثلهم، وذلك أن أهل القر: أمحد

ذكره يف الفروع . جتب للحاضر ويف املصر: وظاهر نصوصه. نقله اجلماعة. جتب للذمي: وعنه. ذكره يف الشرح
  " .من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه"مبعناه لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  باب الذكاة

  
  :باب الذكاة

فال يباح إال هبا ألنه تعاىل حرم امليتة وما مل يذك، فهو ميتة، ويباح اجلراد " قدور عليهذبح أو حنر احليوان امل: وهي"
فاحلوت، : فأما امليتتان. أحل لنا ميتتان ودمان: "والسمك، وما ال يعيش إال يف املاء بدوهنا، حلديث ابن عمر مرفوعا

  .ارقطينرواه أمحد وابن ماجه والد" فالكبد والطحال: واجلراد، وأما الدمان
  :"وشروطها أربعة"
فال يباح ما ذكاه جمنون، وطفل مل مييز ألهنما ال قصد هلما، وألن " كون الفاعل عاقال، مميزا قاصدا للذكاة: أحدها"

  كالغسل: الذكاة أمر يعترب له الدين فاعترب فيه العقل
نم ترعى بسلع، فأبصرت جارية حلديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غ" فيحل ذبح األنثى، والقن، واجلنب"

  ال تأكلوا حىت: فقال هلم. لنا بشاة من غنمها موتاء فكسرت حجرا، فذحبتها به



وإنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك أو . أسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أرسل إليه، فأمر من يسأله
بيحة املرأة، واألمة، واحلائض، واجلنب ألنه عليه السالم، أرسل إليه فأمر بأكلها رواه أمحد، والبخاري ففيه إباحة ذ

وحل ما يذحبه غري مالكه بغري إذنه، وغري . وما خيف عليه املوت. إباحة الذبح باحلجر: مل يستفصل عنها، وفيه أيضا
  .أمجعوا على إباحة ذبيحة املرأة والصيب: ذلك وقال ابن املنذر

ذبائحهم : قال ابن عباس طعامهم: قال البخاري ١} لَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِحلٌّ لَكُْمَوطََعاُم ا{: لقوله تعاىل" والكتايب"
  .ومعناه عن ابن مسعود رواه سعيد

وإمنا  ١} َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِحلٌّ لَكُْم{: ملفهوم قوله" والوثين، والدرزي، والنصريي. إال املرتد، واجملوسي"
  .ن اجملوس ألن هلم شبهة كتابأخذت اجلزية م

. نص عليه، ملا تقدم" اآللة فيحل الذبح بكل حمدد من حجر وقصب، وخشب وعظم غري السن والظفر: الثاين"
ال يذكى بالعظم وبه قال : متفق عليه وعنه" ما أهنر الدم فكل ليس السن والظفر"وعن رافع بن خديج مرفوعا 

  .أما السن فعظم: النخعي، لقوله
  .جمرى النفس: أى" قطع احللقوم: ثالثال"
  .جمرى الطعام والشراب ٢" واملريء"

  ـــــــ
  .٥/املائدة من اآلية ١
وهو مهموز أو بغري مهز، . وزان كرمي رأس املعدة والكرش الالزق باحللقوم جيري فيه الطعام والشراب: املريء ٢

  .وياؤه مشددة

نه قطع يف حمل الذبح ما ال تبقى احلياة معه، ملا روي عن عمر أنه فال تشترط إبانتهما، أل" ويكفي قطع البعض منهما"
ويشترط فري : وعنه. أخرجه سعيد، ورواه الدارقطين مرفوعا بنحوه" إن النحر يف اللبة، أو احللق ملن قدر: "نادى

شريطة  هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن: حلديث أيب هريرة قال ١عرقان حميطان باحللقوم: ومها -الودجني 
وذكر الشيخ . رواه أبو داود. اليت تذبح، فيقطع اجللد، وال تفري األوداج، مث تترك حىت متوت: الشيطان، وهي
وسئل عمن قطع احللقوم والودجني، لكن فوق . إنه األقوى: وقال. يكفي قطع ثالثة من األربعة: تقي الدين وجها
سواء فوق : وحكاه يف اإلقناع عن الشيخ تقي الدين أي. تهىان. أهنا حتل: والصحيح. هذا فيه نزاع: اجلوزة، فقال

  .وجزم به يف شرح املنتهى. الغلصمة أو حتتها
تلك : سواء من جهة وجهه وقفاه لقول علي، رضي اهللا عنه، فيمن ضرب وجه ثور بالسيف" فلو قطع رأسه حل"

  .ذكاة وأفىت بأكلها عمران بن حصني، وال خمالف هلما
من منخنقة، ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة، أو فخ أو أنقذه من مهلكة : ه سبب املوتوحيل ذبح ما أصاب"

مع أن ما تقدم  ٢} إِلَّا َما ذَكَّيُْتْم{: لقوله تعاىل" كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه: إن ذكاه وفيه حياة مستقرة
ئب عدا على شاة، فوضع قصبها ذكره أسباب للموت، وحلديث كعب بن مالك املتقدم وقال ابن عباس يف ذ

  .باألرض
  ـــــــ

  .بفتح الدال، والكسر فيه لغة: ودج: مفردها ١
  .٤/املائدة من اآلية ٢



بذنبها، وطرفت  ١إذا مصعت: يلقي ما أصاب األرض منها، ويأكل سائرها قال أمحد: فأدركها فذحبها حبجر، قال
  .بعينها، وسال الدم، فأرجو ذكره يف الشرح

  .قطعت أمعاؤه وحنوها مما ال تبقى معه حياة: أي" لقومه، أو أبينت حشوتهوما قطع ح"
واألول أصح، لعموم اآلية وألنه صلى اهللا عليه وسلم، مل يستفصل يف : قال يف الشرح" فوجود حياته كعدمها"

  .حديث، جارية كعب
كما لو مل " الذكاة على الفور مل يضر إن عاد فأمت: لكن لو قطع الذابح احللقوم، مث رفع يده قبل قطع املريء"

  .يرفعها
روي عن علي، وابن مسعود، وابن " ومتوحش، فذكاته جلرحه يف أي حمل كان. كواقع يف بئر: وما عجز عن ذحبه"

وكان يف -كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فند بعري : عمر، وابن عباس، وعائشة، حلديث رافع بن خديج قال
إن : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه اهللا فطلبوه، -القوم خيل يسري

فما ند عليكم فاصنعوا به : "ويف لفظ" . فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا: كأوابد الوحش ٢هلذه البهائم أوابد 
  .متفق عليه" هكذا

  ـــــــ
إذا أطبق أحد جفنيه : ره بفتح الراء يطرف بكسرهاوطرف بص. مصعت الدابة بذنبها مصعا حركته من غري عدد ١

  .على اآلخر
نفرت : نفر وتوحش فهو آبد على فاعل، وأبدت الوحوش: يأبد ويأبد أبودأ: ضرب، وقتل: من بايب: أبد الشيء ٢

  .من اإلنس، فهي أوابد

وهذا فيما ال يقدر : اجملدقال . رواه اخلمسة" لو طعنت يف فخذها ألجزأك: "ويف حديث أيب العشراء عن أبيه مرفوعا
  .عليه

  ١} َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه{: لقوله تعاىل" ال جيزئ غريها عند حركة يده بالذبح. بسم اهللا: قول: الرابع"
  .ألن املقصود ذكر اهللا تعاىل" وجتزئ بغري العربية ولو أحسنها"
وكان ابن " بسم اهللا، واهللا أكرب: "صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ذبح قال مع التسمية، ملا ثبت أنه" ويسن التكبري"

  .وال خالف أن التسمية جتزئ: قال يف الشرح. عمر يقوله
  .روي عن إبن عباس" وتسقط التسمية سهوا"
ذا مل ذبيحة املسلم حالل وإن مل يسم، إ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن راشد بن سعد، قال" ال جهال"

  .واآلية حممولة على العمد، مجعا بني األخبار" عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان: "وحلديث. أخرجه سعيد" يتعمد
  عند الذبح" ومن ذكر"
  .وحرم عليه ذلك ألنه شرك. روي ذلك، عن علي رضي اهللا عنه. الذبيحة" مع اسم اهللا تعاىل اسم غريه مل حتل"

  ـــــــ
  .١٢١/األ نعام من اآلية ١

  فصل وحتصل ذكاة اجلنني بذكاة أمه



:  
ذكاة اجلنني ذكاة : "روي عن علي، وابن عمر، حلديث جابر مرفوعا. إذا خرح ميتا أو متحركا كحركة املذبوح

ورواه الدارقطين من حديث ابن عمر، وأيب هريرة، واستحب أمحد ذحبه، ليخرج . رواه أبو داود بإسناد جيد" أمه
كان الناس على إباحته، ال نعلم أحدا خالف ما : وقال ابن املنذر. ذلك عن ابن عمر وذكر. الدم الذي يف جوفه

  .انتهى. ال حيل، ألن ذكاة نفس ال تكون ذكاة لنفسني: قالوا، إىل أن جاء النعمان، فقال
  .نص عليه، ألنه مستقل حبياته، أشبه ما ولدته قبل ذحبها" وإن خرج حيا حياة مستقرة مل يبح إال بذحبه"
وإن ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد "ألنه تعذيب للحيوان، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم " ويكره الذبح بآلة كالة"

  .رواه أمحد، والنسائي وابن ماجه" أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته
 بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم، بديل بن: حلديث أيب هريرة" وسلخ احليوان، أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه"

ال تعجلوا األنفس أن تزهق، وأيام مىن أيام : "ورقاء اخلزاعي على مجل أورق يصيح يف فجاج مىن بكلمات، منها
  .وقال عمر ال تعجلوا األنفس حىت تزهق وال حيرم، حلصوله بعد الذبح. رواه الدارقطين" أكل وشرب وبعال

  .هإذا قطع الرأس فال بأس ب: قال ابن عمر وابن عباس: وقال البخاري

  .ألن ابن عمر كان يستحب ذلك، ألهنا أوىل اجلهات باالستقبال" وسن توجيهه للقبلة"
  والرفق به،" على جنبه األيسر"
  .ملا تقدم" واإلسراع يف الذبح"
واختاره اخلرقي، ألن النيب . نص عليه" مل حيل: وما ذبح، فغرق، أو تردى من علو، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله"

" املاء قتله، أو سهمك: فإن وقعت يف املاء فال تأكل، فإنك ال تدري: "وسلم، قال لعدي بن حامتصلى اهللا عليه 
حيل، : وقال األكثر. وألن ذلك يعني على الزهوق، فيحصل من سبب مبيح وحمرم، فغلب التحرمي. متفق عليه

  .حلصوله بعد الذبح واحلل

  كتاب الصيد والذبائح

:  
أُِحلَّ لَكُمْ {: وقال تعاىل ١} وَإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُوا{: قال اهللا تعاىل. سنة، واإلمجاعالكتاب، وال: األصل يف إباحته

أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبِنيَ ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا {: اآلية وقال تعاىل ٢} صَْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه
الكالب املعلمة، والبازي، وكل ما تعلم الصيد : قال ابن عباس وهي ٣} كُُم اللَُّه فَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْمَعلََّم

  .متفق عليهما. وحلديث عدي بن حامت وأيب ثعلبة
  ـــــــ

  .٢/ املائدة من اآلية ١
  .٩٦/ املائدة من اآلية ٢
  .٤/ املائدة من اآلية ٣

  .قدمملا ت" يباح لقاصده"
  .فحرام: فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم ومواشيهم وحنوها. ألنه عبث" ويكره هلوا"



  .ألنه من اكتساب احلالل الذي ال شبهة فيه" وهو أفضل مأكول"
ألنه مقدور على " مل يبح إال هبا: فمن أدرك صيدا جمروحا متحركا فوق حركة مذبوح، واتسع الوقت لتذكيته"

  .ح بدونه كغري الصيدذحبه، فلم يب
. يأكله ما مل يتوان يف ذكاته، أو يتركه عمدا: قال قتادة. ألن عقره قد ذحبه" حل: وإن مل يتسع، بل مات يف احلال"

  .حل: ومىت أدركه ميتا
  :"بأربعة شروط"
فيه، ألن وكذا ما شارك . فال حيل صيد جموسي، أو وثين، أو مرتد" كون الصائد أهال للذكاة حال إرسال اآللة-١"

وما ال يفتقر إىل . متفق عليه" فإن أخذ الكلب ذكاة: "االصطياد كالذكاة، وقائم مقامها، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .كاحلوت واجلراد، يباح إذا صاده من ال حتل ذبيحته يف قول أكثر أهل العلم: ذكاة

قال . را عليه بإثباته، فال يباح إال بذحبهألنه صار مقدو" مل حيل: ومن رمى صيدا فأثبته، مث رماه ثانيا فقتله"
قال الشيخ عبد القادر . وأما بندق الرصاص فهي أقوى من كل حمدد، فيحل هبا الصيد: العمروشي من املالكية

  :الفاسي

  جواز أكله قد استفيدا... وما ببندق الرصاص صيدا 
  وانعقد اإلمجاع من فتواه... أفىت به والدنا األواه 

  :"ي نوعانوه. اآللة -٢"
فإن قتله . فيشترط له ما يشترط آللة الذكاة، وال بد أن جيرحه" كسيف، وسكني، وسهم: ما له حد جيرح: األول"

عود حمدود : املعراض: قال يف الشرح. وإن صاد باملعراض أكل ما قتل حبده دون عرضه. بثقله مل يبح، ألنه وقيذ
وعن عدى بن حامت، قلت يا " ر الدم، وذكر اسم اهللا عليه، فكلما أهن: "حلديث. انتهى. رمبا جعل يف رأسه حديدة

إذا رميت باملعراض فخرق، فكله، وإن أصاب بعرضه فال : "إين أرمي باملعراض الصيد فأصيب، فقال: رسول اهللا
  .متفق عليه" تأكله

ألنه صلى اهللا عليه  نص عليه. هبيم وهو الذي ال بياض فيه، فيحرم صيده" ككلب غري أسود: جارحة معلمة: الثاين"
ال أعلم أحدا من السلف : قال أمحد. وما قتله الشيطان ال يباح. متفق عليه" إنه شيطان: "وسلم، أمر بقتله، وقال

  .صيد الكلب األسود: يرخص فيه، يعين
الْجََوارِحِ وََما َعلَّْمُتْم ِمَن ...{: فيباح ما قتله من الصيد، لقوله تعاىل" وفهد، وباز، وصقر، وعقاب، وشاهني"

الكالب املعلمة، وكل طري تعلم الصيد، والفهود، والصقور، وأشباهها واجلارح : هي: قال ابن عباس ١} ...ُمكَلِّبَِني
  .الكاسب: لغة

  .بأن يسترسل إذا أرسل: فتعليم الكلب، والفهد بثالثة أمور"
  ـــــــ

  .٤/ املائدة من اآلية ١

قبل إرساله على الصيد، أو رؤيته، أما بعد ذلك، فال يعترب، وقال : شرحقال يف املغين، و ال" وينزجر إذا زجر
وإن عد متعلما، فيكون . وال أحسب هذه اخلصال تعترب يف غري الكلب، ألن الفهد ال يكاد جييب داعيا: املوفق

  .التعليم يف حقه مبا يعده أهل العرف معلما



وإن . متفق عليه" أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه فإن أكل فال تأكل، فإين: "حلديث" وإذا أمسك مل يأكل"
  .رواية واحدة. شرب من دمه مل حيرم

وال يعترب ترك األكل، ألنه إمجاع الصحابة، قال " بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا وعي: وتعليم الطري بأمرين"
وقال أيضا ألنك . رواه اخلالل إذا أكل الكلب فال تأكل، وإن أكل الصقر فكل: معناه يف الشرح، لقول ابن عباس

  .تستطيع أن تضرب الكلب، وال تستطيع أن تضرب الصقر
كاملعراض إذا قتل بثقله، وألن اهللا حرم املوقوذة، وملفهوم " فلو قتله بصدم أو خنق مل يبح. ويشترط أن جيرح الصيد"

  " .فكل: ما أهنر الدم، وذكر اسم اهللا عليه"حديث 
ألن قتل الصيد أمر يعترب له الدين، فاعترب له القصد، كطهارة " رسل اآللة لقصد الصيدأن ي: قصد الفعل، وهو -٣"

  .احلدث
إذا : "حلديث" مل يبح: فلو مسى وأرسلها ال لقصد الصيد، أو لقصده ومل يره، أو استرسل اجلارح بنفسه فقتل صيدا"

ل اجلارح جعل مبنزلة الذبح، وهلذا وألن إرسا. متفق عليه" فكل: أرسلت كلبك املعلم، وذكرت اسم اهللا عليه
  فإن زجره فزاد عدوه. اعتربت التسمية معه

وقال . حل حيث مسى عند زجره، وبه قال مالك والشافعي، ألن زجره أثر يف عدوه أشبه ما لو أرسله: بزجره
  .يؤكل إذا مسى عند انفالته: إسحاق

إذا أرسلت كلبك املعلم، وذكرت اسم اهللا " ملفهوم" بسم اهللا، عند إرسال جارحه، أو رمي سالحه: قول -٤"
  .متفق عليه" فكل: عليه

فإن وجدت معه غريه، فال تأكل، فإنك إمنا مسيت على : "الشعيب، وأيب ثور، لقوله: وهو قول" وال تسقط هنا سهوا"
أبيح دون إن نسي على السهم : وعنه. وأباحه مالك مع النسيان كالذكاة. متفق عليه" كلبك، ومل تسم على اآلخر

  .اجلارحة
" مل حيل: -وكل من ذلك يقتل مثله  -وما رمي من صيد فوقع يف ماء، أو تردى من علو، أو وطئ عليه شيء "

إذا رميت سهمك فاذكر اسم : "حلديث عدي بن حامت، قال سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن الصيد، فقال
. متفق عليه" املاء قتله، أو سهمك؟: ماء، فإنك ال تدريفكل، إال أن جتده وقع يف : اهللا، فإن وجدته قد قتل

  .كاملاء يف ذلك تغليبا للتحرمي: والتردي وحنوه
فإذا شككنا يف املبيح رد . مع احتمال إعانته على قتله تغليبا للتحرمي، ألنه األصل" لو رماه مبحدد فيه سم: ومثله"

  .إىل أصله
ألن موته بالرمي ووقوعه يف األرض ال بد منه، فلو حرم " ميتا حل وإن رماه باهلواء أوعلى شجرة أو حائط فسقط"

  .به أدى إىل أن ال حيل طري أبدا

  كتاب األميان

  
  

  :كتاب األميان



  .احللف والقسم: مجع ميني، وهو
 ٢} ...لَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْمَوأَقَْسُموا بِال{: وقوله ١} ...فَيُقِْسَماِن بِاللَِّه...{: لقوله تعاىل" ال تنعقد اليمني إال باهللا تعاىل"

  .متفق عليه" من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت"وحديث 
قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ {: واهللا، والرمحن، ومالك يوم الدين، لقوله تعاىل: كقوله: ال يسمى به غريه" أو اسم من أمسائه"

أو يسمى به . ن، سواء يف الدعاء، فيكونان سواء يف احللفاهللا، ولفظة الرمح: فجعل لفظة ٣} ...اْدُعوا الرَّْحَمَن
كالرحيم، والعظيم، والقادر، والرب، واملوىل، ألنه بإطالقه ينصرف إىل اليمني، وهذا : غريه، ومل ينو احلالف الغري

  .قاله يف الشرح. مذهب الشافعي
كقول . وورد القسم هبا. يمني يف قوهلم مجيعاوعظمته، وجالله، فتنعقد هبا ال" كعزة اهللا، وقدرته: أو صفة من صفاته"

  ٤} قَالَ فَبِعِزَِّتَك لَأُغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني{: ويف القرآن. وعزتك، ال أسأل غريها: اخلارج من النار
  وكذا عهده، وميثاقه، ألن ذلك. ألهنا صفة من صفاته" وأمانته"

  ـــــــ
  .١٠٧/ املائدة من اآلية ١
  .١٠٩/ األنعام من اآلية ٢
  .١١٠/ اإلسراء من اآلية ٣
  .٨٢/ ص من اآلية ٤

  .بإضافته إىل اسم اهللا تعاىل، صار ميينا بذكر امسه تعاىل معه، وقرينة االستعمال صارفة إليه
فَُيقِْسَمانِ ...{: قاله يف الشرح، لقوله تعاىل. ال نعلم فيه خالفا" ميينا باهللا أو قسما، أو شهادة انعقدت: وإن قال"

أقسمت قسما : وألن تقديره ٣} ...فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَرَْبُع َشهَادَاٍت بِاللَِّه...{ ٢} ...َوأَقَْسُموا بِاللَِّه{ ١} ...ِهبِاللَّ
  .باهللا وحنوه

كان : فمن حلف به، أو ب شيء منه. وبسورة منه، أو آية، ألنه صفة من صفاته تعاىل" وتنعقد بالقرآن وباملصحف"
" ال تسافروا بالقرآن إىل أرض العدو"واملصحف يتضمن القرآن، ولذلك أطلق عليه يف حديث . اىلحالفا بصفته تع
  .ومل يكرهه أمحد وإسحاق. وكان قتادة حيلف باملصحف" ما بني دفيت املصحف كالم اهللا: "وقالت عائشة

 يوجب أكثر من كفارة، وهذا وفيها كفارة واحدة ألهنا ميني واحدة، وألن احللف بصفات اهللا، وتكرار اليمني هبا ال
: قال يف الكايف. ما أعلم شيئا يدفعه: قال أمحد. ألن ذلك يروى عن ابن مسعود. بكل آية كفارة: وعنه. أوىل

ورده إىل . عليه بكل آية كفارة ميني، فإن مل ميكنه، فعليه كفارة ميني: وحيتمل أن ذلك ندب غري واجب، ألنه قال
  .على أن الزائد عليها غري واجب كفارة واحدة عند العجز دليل

  ـــــــ
  .١٠٧/ املائدة من اآلية ١
  .١٠٩/األنعام من اآلية ٢
  .٦/ النور من اآلية ٣

كاإلجنيل والزبور، ألن اإلطالق ينصرف إىل املنزل من عند اهللا، ال املغري " وبالتوراة، وحنوها من الكتب املنزلة"
قرآن، كاملنسوخ حكمه من القرآن، وذلك ال خيرجه عن كونه كالم وال تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ بال. واملبدل



  .اهللا
هذا أمر : قال ابن عبد الرب" حرم: بالكعبة أو حنوها: أو. كاألولياء، واألنبياء عليهم السالم: ومن حلف مبخلوق"

ليحلف باهللا، أو فمن كان حالفا ف. إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم: "جممع عليه، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
وقال ابن . حسنه الترمذي" من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك: "وعن ابن عمر مرفوعا. متفق عليه" ليصمت
ألن حسنة التوحيد : أن أحلف باهللا كاذبا، أحب إيل من أن أحلف بغريه صادقا قال الشيخ تقي الدين: مسعود

  .يشري إىل حديث ابن عمر السابق. شركأعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة ال
. ولو حنث، ألهنا وجبت يف احللف باهللا تعاىل، صيانة ألمسائه وصفاته تعاىل، وغريه ال يساويه يف ذلك" وال كفارة"

وعن أيب " ال إله إال اهللا: من حلف بالالت والعزى فليقل: "التوحيد، حلديث: وكفارته. وألن احللف بغري اهللا شرك
  .احلديث، رواه أمحد..." الشرك باهللا: مخس ليس هلن كفارة: "عاهريرة مرفو

  فصل وشروط وجوب الكفارة مخسة أشياء

:  
: فال جتب الكفارة على نائم، وصغري وجمنون، ومغمى عليه، ألن ال قصد هلم، وحلديث" كون احلالف مكلفا -١"
  ..." .رفع القلم عن ثالثة"
  " .رفع عن أميت اخلطأ و النسيان وما استكرهوا عليه"مكره، حلديث  لليمني، فال تنعقد من" كونه خمتارا -٢"
" ال واهللا، وبلى واهللا، يف عرض حديثه: كونه قاصدا لليمني، فال تنعقد ممن سبق على لسانه بال قصد كقوله -٣"

كالم الرجل يف : اللغو يف اليمني: "رفوعاوعن عائشة م. اآلية ١} لَا ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم{: لقوله تعاىل
أمجعوا على أن لغو : وقال ابن عبد الرب. رواه أبو داود، ورواه البخاري وغريه موقوفا" ال واهللا وبلى واهللا: بيته

  .ذكره يف الشرح. اليمني ال كفارة فيه
اليت على : ليت فيها الكفارة باإلمجاعاليمني ا: قال ابن عبد الرب. ميكن فيها الرب واحلنث" كوهنا على أمر مستقل -٤"

  .املستقبل، كمن حلف ليضربن غالمه، أو ال يضربه
  ألهنا اليمني" بل إن تعمد الكذب فحرام. فال كفارة على ماض"

  ـــــــ
  .٢٢٥/البقرة من اآلية ١

: .. ن كفارةمخس ليس هل: "ذكره يف الشرح، حلديث أيب هريرة مرفوعا. الغموس، وال كفارة هلا يف قول األكثر
  " .احللف على ميني فاجرة، يقتطع هبا مال امرئ مسلم: ذكر منهن

لَا يَُؤاِخذُكُمُ {: لقوله تعاىل. كمن حلف ظانا صدق نفسه، فيبني خبالفه: إذا مل يتعمد الكذب" وإال فال شيء عليه"
. ارة لشق وحصل الضرر، وهو منتف شرعافلو وجبت به كف. وهذا منه، ألنه يكثر ١} اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم

  .أكثر أهل العلم على عدم الكفارة: وقال يف الشرح
فإن مل حينث فال كفارة، ألنه . خمتارا ذاكرا ليمينه" احلنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله -٥"

عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان "ديث فال كفارة، ألنه غري آمث، حل: فإن حنث مكرها أو ناسيا. مل يهتك حرمة القسم
  .إن فعله ناسيا فال حنث، وميينه باقية: واختار الشيخ تقي الدين" وما استكرهوا عليه



  حنث، ألنه مقتضى ميينه،: بر، وإال: فإن فعله فيه" فإن كان عني وقتا تعني"
 ٢} قُلْ َبلَى َوَربِّي لََتأِْتَينَّكُْم{: تعاىللقوله " وإال مل حينث حىت ييأس من فعله بتلف احمللوف عليه، أو موت احلالف"

بلى، أفأخربتك : "أمل ختربنا أنا سنأيت البيت ونطوف به؟ قال: يا رسول اهللا: ولقول عمر. وهو حق، ومل تأت بعد
وألن فعله ممكن يف كل وقت، فال حتقق خمالفة . احلديث" . فإنك آتيه ومطوف به: "قال. ال: قال" أنك آتيه العام؟
  .اليمني إال باليأس
  ـــــــ

  .٢٢٥/البقرة من اآلية ١
  .٣/سبأ من اآلية ٢

ومن حلف باهللا ال يفعل كذا، أو ليفعلن كذا إن شاء اهللا، أوإن أراد اهللا، أوإال أن يشاء اهللا، واتصل لفظا أو "
  .كقطعه بتنفس، أو سعال، أو عطاس" حكما

رواه أمحد والترمذي " مل حينث: إن شاء اهللا: من حلف فقال: "ملقوله صلى اهللا عليه وسل" مل حينث، فعل، أو ترك"
ويعترب . رواه اخلمسة إال أبا داود" فال حنث عليه: إن شاء اهللا: من حلف على ميني، فقال: "وعن ابن عمر مرفوعا
قوله، عليه ل. انتهى. ال نعلم فيه خالفا. ويشترط أن يستثين بلسانه: وقال يف الشرح. نص عليه. نطق غري مظلوم به
فتكفيه نية االستثناء، ألن ميينه : وأما املظلوم اخلائف. والقول باللسان..." . إن شاء اهللا: فقال: "...الصالة والسالم

  :قال القاضي. غري منعقدة، أو ألنه مبنزلة املتأول
، ألن اليمني يعتربهلا مل يصح: فإن سبق لسانه إليه من غري قصد" بشرط أن يقصد االستثناء قبل متام املستثىن منه"

  ..." .إمنا األعمال بالنيات"وحلديث . قاله يف الكايف. القصد، فكذلك ما يرفع حكمها

  فصل ومن قال طعامي علي حرام

:  
  .ألن اليمني على ال شيء ال حترمه" مل حيرم: إن فعلت كذا فحرام: إن أكلت كذا فحرام أو: أو"
َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلمَ {: ذلك يروى عن أيب بكر وعمر وغريمها، لقوله تعاىلنص عليه، ألن " وعليه إن فعل كفارة ميني"

  :وسبب نزوهلا ١} ...قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيمَانِكُْم{إىل قوله } ...ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك
  ـــــــ

  .٢-١/التحرمي من اآلية ١

وعن ابن عباس وابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه . متفق عليه" عود إىل شرب العسللن أ: "أنه، عليه السالم، قال
  .وسلم، جعل حترمي احلالل ميينا

هو بريء من : هو يهودي، أو نصراين، أو جموسي، أو يعبد الصليب، أو الشرق إن فعل كذا، أو: ومن قال"
حلديث " فقد ارتكب حمرما: تعاىل إن مل يفعل كذا هو كافر باهللا: اإلسالم، أو من النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو

. رواه اجلماعة إال أبا داود" من حلف على ميني مبلة غري اإلسالم كاذبا فهو كما قال: "ثابت بن الضحاك مرفوعا
فإن كان كاذبا فهو كما قال، و إن كان صادقا مل يعد إىل : هو بريء من اإلسالم: من قال: "وعن بريدة مرفوعا

  .رواه أمحد والنسائي وابن ماجه" ساملا اإلسالم



حلديث زيد بن ثابت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، سئل عن " وعليه كفارة ميني إن فعل ما نفاه، أو ترك ما أثبته"
هو يهودى، أو نصراين، أو جموسي، أو بريء من اإلسالم يف اليمني حيلف هبا، فيحنث يف هذه : الرجل يقول
: وهو قول. ال كفارة عليه، ألنه مل حيلف باسم اهللا وال صفته: وعنه. رواه أبو بكر" يه كفارة مينيعل: "األشياء؟ فقال
  .ذكره يف الشرح. مالك والشافعي

  .نص عليه، واختاره أبو بكر" فكذبة ال كفارة فيها: ومن أخرب عن نفسه بأنه حلف باهللا، ومل يكن حلف"

  فصل وكفارة اليمني على التخيري

:  
فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم {: لقوله تعاىل" شرة مساكني، أو كسوهتم، أو حترير رقبة مؤمنة، فإن مل جيد صام ثالثة أيامإطعام ع"

امٍ ذَِلَك كَفَّاَرةُ ِصَياُم ثَالثَةِ أَيََّعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُمْ أَْو ِكْسوَُتُهْم أَوْ َتْحرِيرُ َرقََبٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَ
  ١} أَْيَمانِكُمْ إِذَا َحلَفُْتْم

  .} فصيام ثالثة أيام متتابعات{: حنوه، لقراءة أيب، وابن مسعودمن مرض و" متتابعة وجوبا إن مل يكن عذر"
  .ألنه ال مال له يكفر منه" وال يصح أن يكفر الرقيق بغري الصوم"
  .ال يكفر بالصوم، ألنه ال يصح منه" وعكسه الكافر"
حلديث عبد  روي عن عمر وابنه وغريمها، وهو قول أكثر أهل العلم،" وإخراج الكفارة قبل احلنث وبعده سواء"

ويف " إذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها، فكفر عن ميينك، وأت الذي هو خري: "الرمحن بن مسرة مرفوعا
وروي عن عدي بن حامت وأيب هريرة، وأيب موسى . متفق عليهما" فأت الذي هو خري، وكفر عن ميينك"لفظ 

  .وال جتزئ كفارة قبل احللف إمجاعا. مرفوعا حنوه
نص عليه، ألهنا كفارات من جنس، فتداخلت " فكفارة واحدة: نث، ولو يف ألف ميني باهللا تعاىل، ومل يكفرومن ح"

  .كاحلدود من جنس، وإن اختلفت حماهلا، كما لوزىن بنساء أو سرق من مجاعة
  ـــــــ

  .٨٩/من اآلية: املائدة ١

  باب جامع األميان

  
  :باب جامع األميان

وإمثا لكل امرئ ما "...نص عليه، حلديث . إذا احتملها اللفظ ومل يكن ظاملا" احلالفيرجع يف األميان إىل نية "
  ..." .نوى

أو دل عليه سبب اليمني، ألن قرينة حاله دالة " مل حينث بغري غدائه إن قصده: فمن دعي لغداء، فحلف ال يتغدى"
  .على إرادة اخلاص

  ألنه حمتمل، وال يعلم إال منه،" كماقبل ح: نويت اليوم: ال يدخل دار فالن وقال: أو حلف"
  .لتعلق قصده مبا نواه، فاختص احلنث به" فال حينث بالدخول يف غريه"
: وإن مل ينو منعها. رأيتك: إلغاء لقوله" حنث ولو مل يرها: وال عدت رأيتك تدخلني دار فالن ينوي منعها فدخلتها"



  .قاله يف الكايف. مل حينث حىت يراها تدخل اتباعا للفظه
  .لداللة ذلك على النية" فإن مل ينو شيئا رجع إىل سبب اليمني وما هيجها"
مل حينث إذا قصد أن ال يتجاوزه، أو اقتضاه السبب، ألن مقتضى " ليقضني زيدا حقه غدا، فقضاه قبله: فمن حلف"

  .ميينه تعجيل القضاء قبل خروج الغد، فتعلقت ميينه به، كما لو صرح به

  .مل حينث، لداللة القرينة" ال مبائة، فباعه بأكثرال يبيع كذا إ: أو"
حينث، : وقال القاضي. مل حينث، تقدميا للسبب على عموم لفظه" ال يدخل بلد كذا لظلم فيها، فزال ودخلها: أو"

  .وذكر أن أمحد نص عليه
املراد ما دام كذلك،  لداللة احلال على أن" مل حينث يف اجلميع: ال يكلم زيدا لشربه اخلمر، فكلمه وقد تركه: أو"

  .وقد انقطع ذلك

  فصل فإن عدم النية والسبب رجع إىل التعيني

:  
  .ألنه أبلغ من داللة االسم على مسماه، لنفيه االهبام بالكلية

ال كلمت هذا الصيب، فصار شيخا : أو. وهي فضاء: ال يدخل دار فالن هذه، فدخلها وقد باعها، أو: فمن حلف"
  ألن عني احمللوف عليه باقية" حنث يف اجلميع: ا الرطب، فصار مترا مث أكلهال أكلت هذ: أو. فكلمه
  فصل

  .ألنه مقتضاه، وال صارف عنه" رجع إىل ما تناوله االسم: فإن عدم النية، والسبب، والتعيني"
ق، ولذلك ألنه املتبادر للفهم عند اإلطال" شرعي، فعريف، فلغوي، فاليمني املطلقة تنصرف إىل الشرعي: وهو ثالثة"

  .محل عليه كالم الشارع حيث ال صارف

  .خبالف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا" وتتناول الصحيح منه"
 ١} ...َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع{: لقوله تعاىل" مل حينث: ال ينكح، أو ال يبيع، أو ال يشتري، فعقد عقدا فاسدا: فمن حلف"

  .وإمنا أحل الصحيح منه، وكذا النكاح
  أو احلر،" ال يبيع اخلمر: لو قيد ميينه مبمتنع الصحة، كحلفهلكن "
  .لتعذر الصحيح، فتنصرف اليمني إىل ما كان على صورته" حنث بصورة ذلك: مث باعه"

  ـــــــ
  .٢٧٥/البقرة من اآلية ١

  فصل فإن عدم الشرعي فاألميان مبناها على العرف

:  
  .ثر الناسدون احلقيقة، ألهنا صارت مهجورة، فال يعرفها أك

  .النصراف اللفظ إليه عرفا ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان مؤليا" حنث جبماعها: ال يطأ امرأته: فمن حلف"



ألن ظاهر احلال أن القصد " أو منتعال. حنث بدخوله راكبا، أو ماشيا حافيأ: ال يطأ، أو يضع قدمه يف دار فالن: أو"
  .امتناعه من دخوهلا

 ١} إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ{: لقوله تعاىل" نث بدخول املسجد، واحلمام، وبيت الشعرح: ال يدخل بيتا: أو"
  " .مث خيرج إىل بيت من بيوت اهللا: "ويف احلديث ٢} ِفي ُبُيوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع{: وقوله

  ـــــــ
  .٩٦/آل عمران من اآلية ١
  .٣٦/النور من اآلية ٢

ال : أو" ١} َوجََعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد الْأَْنَعامِ ُبيُوتاً{: وقال تعاىل. رواه أبو داود وغريه" بيت احلمامبئس ال"وحديث 
  .لوجود املقصود بالضرب، وهو التأمل" حنث: يضرب فالنة فخنقها، أو نتف شعرها، أوعضها

  ـــــــ
  .٨٠/النحل من اآلية ١

  فصل فإن عدم العرف رجع إىل اللغة

:  
وحلم السباع، وكل ما يسمى حلما، " كامليتة واخلنزير: ال يأكل حلما حنث بكل حلم حىت باحملرم: حلففمن "

  لدخوله يف مسماه،
كمخ، وكبد، وكلية وكرش، وحنوها، ألن إطالق إسم اللحم ال يتناول شيئا " ال مبا ال يسمى حلما كالشحم وحنوه"

أن الكبد والطحال ليسا بلحم، إال بنية اجتناب الدسم، يدل على " أحل لنا ميتتان ودمان: "وحديث. من ذلك
  .فيحنث بذلك، وكذا لو اقتضاه السبب

وسواء كان حليبا، أو رائبا، مائعا . ألن اإلسم يتناوله حقيقة وعرفا" حنث: وال يأكل لبنا، فأكل ولو من لنب آدمية"
  .أو جامدا

  .لدخوله يف املسمى" راد وبيضهحنث بكل رأس وبيض حىت برأس اجل: وال يأكل رأسا وال بيضا"
  .ألنه ينضج وحيلو ويتفكه به، فيدخل يف مسمى الفاكهة" حنث بكل ما يتفكه به حىت بالطبخ: وال يأكل فاكهة"
  ألهنما من اخلضر،" ال القثاء واخليار"

  .ألن املقصود زيته، وال يتفكه به" والزيتون"
  .خبالف األبيض" والزعرور األمحر"
حيث ال نية، " مل حينث: بعد الزوال، أو ال يتعشى فأكل بعد نصف اليل، أو ال يتسحر فأكل قبله وال يتغذى فأكل"

من الزوال إىل نصف : والعشاء من العشي، وهو. ألن الغداء مأخوذ من الغدوة، وهي من طلوع الفجرإىل الزوال
  .من نصف الليل إىل طلوع الفجر: والسحور من السحر، وهو. الليل

  .ألهنا اليت تتبادر للذهن، فاختص اليمني هبا" حنث بأكل مثرهتا فقط: ن هذه الشجرةوال يأكل م"
  .ألهنما ليسا من أجزائها" حنث بأكل شيء منها ال من لبنها وولدها: وال يأكل من هذه البقرة"
ب منهما ألهنما ليسا آلتا شرب عادة، بل الشر" حنث: وال يشرب من هذا النهر أو البئر، فاغترف بإناء وشرب"



  .عرفا باالغتراف باليد أو اإلناء
الكرع : ألن اإلناء آلة شرب، فالشرب منه حقيقة" ال يشرب من هذا اإلناء فاغترف منه وشرب: ال إن حلف"

  .فيه، ومل يوجد

  فصل ومن حلف ال يدخل دار فالن

:  
  من دار ودابة، ألنه ملك سيده،" حنث مبا جعله لعبده: أو ال يركب دابته"
  منها لبقاء ملكه للمؤجر، ومللكه منافع ما استأجره،" ه أو استأجرهأو آجر"
  .فالن من هذه، ألنه ال ميلك منافعه، بل اإلعارة إباحة خبالف اإلجارة" ال مبا استعاره"
  .ذكر أو أنثى، صغري أو كبري، ألنه نكرة يف سياق النفي فيعم" حنث بكالم كل إنسان: وال يكلم إنسانا"
  .ألنه كالم، فيدخل فيما حلف على عدمه" اسكت: حىت بقول"
وََما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِلَّا َوْحياً أَْو ِمْن َوَراِء {: لقوله تعاىل" حنث: وال كلمت فالنا، فكاتبه أو راسله"

  " .ما بني دفيت املصحف كالم اهللا: "وحديث ١} ِحجَابٍ أَْو ُيْرِسلَ َرُسوالً
  .أل نه مل يبدأه به حيث مل يتقدمه" مل حينث: نا بكالم فتكلما معاوال بدأت فال"
  .الختصاص امللك باألعيان املالية، والدين إمنا يتعني امللك فيما يقبضه منه" مل حينث بدين: وال ملك له"

  ـــــــ
  .٥١/ الشورى من اآلية ١

كاة، ويصح التصرف فيه باإلبراء، واحلوالة، ألنه مال جتب فيه الز" حنث بالدين: وال مال له، أو ال ميلك ماال"
  .وحنومها

  ألنه ضربه باملائة،" بر: وليضربن فالنا مبائة، فجمعها وضربه هبا ضربة واحدة"
فجمعها وضربه هبا ضربة واحدة، ألن ظاهر ميينه أن يضربه مائة ضربة، ليتكرر أمله " ال إن حلف ليضربنه مائة"

  .بتكرر الضرب
ألن " لزمه اخلروج بنفسه وأهله ومتاعه املقصود: هذه الدار، أو ليخرجن، أو لريحلن منهاال يسكن : ومن حلف"

  .إرادة خروج غري املعتاد: الدار خيرج منها صاحبها كل يوم عادة، وظاهر حاله
ب ينتقل إليه فأقام أياما يف طل" فإن مل جيد مسكنا. حنث. فإن أقام فوق زمن ميكنه اخلروج فيه عادة، ومل خيرج"

  .مل حينث، ألن إقامته لدفع الضرر ال للسكىن: النقلة
  .لوجود مقدوره من النقلة" أو أبت زوجته اخلروج معه، وال ميكنه إجبارها، فخرج وحده، مل حينث"
  لريحلن، أو ليخرجن منها،: إذا حلف" وكذا البلد"
ه، إذا خبالف الدار، فإن صاحبها ألنه صدق عليه أنه خرج من" إال أنه يرب خبروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه"

لريحلن من البلد، خبروجه وحده، بل بأهله ومتاعه املقصود كما : خيرج منها يف اليوم مرات، وال يرب إذا حلف
  .تقدم

  .إىل الدار والبلد، ألن ميينه احنلت باخلروج احمللوف عليه" وال حينث يف اجلميع بالعود"



  .فيحنث بعوده: ليخرجن، أو لريحلن منه: ما حلفيقتضي هجران " ما مل تكن نية أو سبب"
ونقل . لدخوله يف مسمى السفر" ال يسافر: ليسافرن وحينث به من حلف: سفر يرب به من حلف: والسفر القصري"

  .أقل من يوم يكون سفرا، إال أنه ال تقصر فيه الصالة: األثرم عن أمحد
  .ال ينام: به من حلفلينامن، وحينث : يرب به من حلف" وكذا النوم اليسري"
  .ألن إقراره على خدمته استخدام له" حنث: ال يستخدم فالنا فخدمه وهو ساكت: ومن حلف"
  .لعدم وجود احمللوف عليه" مل حينث: ، أو ال يأكل ببلد كذا، فبات، أو أكل خارج بنيانه ١وال يبات "
لصحة إضافة الفعل إىل من فعل " حنث :ال يفعل كذا، فوكل فيه من يفعله: وفعل الوكيل كاملوكل، فمن حلف"

َيا {: وكذا وقوله. وإمنا احلالق غريهم ٣} ُمَحلِِّقَني ُرؤُوَسكُْم{: وقوله ٢} َوال َتْحِلقُوا ُرُؤوَسكُْم{: عنه، لقوله تعاىل
فال يقوم : هليطأن، أو ليأكلن، وحنو: وهذ ا فيما تدخله النيابة، خبالف من حلف. وحنوه ٤} َهاَمانُ اْبنِ ِلي صَْرحاً

  .غريه مقامه فيه
  ـــــــ

  .لغة: وبات يبات من باب تعب: قال يف املصباح ١
  .١٩٦/البقرة من اآلية ٢
  .٢٧/الفتح من اآلية ٣
  .٣٦/غافر من اآلية ٤

  باب النذر

  
  :باب النذر

إنه ال : "ر، وقالحلديث ابن عمر هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن النذ" وهو مكروه ال يأيت خبري وال يرد قضاء"
للكراهة، ال : والنهي. رواه اجلماعة إال الترمذي" ال يأيت خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل"ويف لفظ " يرد شيئا

  .التحرمي، ألن اهللا تعاىل مدح املوفني به
  كالنكاح والطالق" وال يصح إال بالقول"
  ..." .رفع القلم عن ثالثة"حلديث " من مكلف خمتار"
  :"املنعقدة ستة أحكامها خمتلفة وأنواعه"
قاله يف . يف قول األكثر، ال نعلم فيه خمالفا إال الشافعي" هللا علي نذر، فيلزمه كفارة ميني: النذر املطلق، كقوله -١"

رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن " كفارة النذر إذا مل يسم كفارة ميني"الشرح، حلديث عقبة بن عامر مرفوعا 
  .صحيح غريب

فعلي احلج، أو العتق، أو صوم : إن كان هذا كذا: إن مل أعطك، أو: إن كلمتك، أو: نذر جلاج وغضب، كـ -٢"
  مسعت: حلديث عمران بن حصني" فيخري بني الفعل، أو كفارة ميني: سنة، أو مايل صدقة

  . سننهرواه سعيد يف" ال نذر يف غضب، وكفارته كفارة ميني"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول 
بني فعله وكفارة ميني، كما لو حلف " فيخري أيضا: هللا علي أن ألبس ثويب، أو أركب دابيت: كـ. نذر مباح"-٣



إين نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، : يا رسول اهللا: وروى أبو داود وسعيد بن منصور أن امرأة قالت. عليه
  " .أويف بنذرك: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وإن فعله فال كفارة لعدم احلنث. ألن تركه أوىل" فيسن أن يكفر وال يفعله: مكروه، كطالق، وحنوه نذر"-٤
من نذر أن يطيع اهللا : "حلديث عائشة مرفوعا" فيحرم الوفاء به: كشرب اخلمر، وصوم يوم العيد: نذر معصية"-٥

  .رواه اجلماعة إال مسلما" فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه
. روي حنوه عن ابن مسعود، وابن عباس وعمران بن حصني ومسرة بن جندب. من مل يفعله كفارة ميني" ويكفر"

فإن فعل املعصية مل . رواه اخلمسة، واحتج به أمحد" ال نذر يف معصية، وكفارته كفارة ميني: "وعن عائشة مرفوعا
  .نقله مهنا، ذكره يف الفروع. يكفر

  .وم العيد، أو أيام التشريق بعدها، فتصح القربة، ويلغو التعيني ألنه معصيةاملنذور يف ي" ويقضي الصوم"
غري معلق بشرط، " كصالة، وصيام ولو واجبني، واعتكاف، وصدقة، وحج، وعمرة بقصد التقرب: نذر تربر"-٦

  .فيلزم الوفاء به يف قول األكثر
  إن شفى اهللا: أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة، أو دفع نقمة، كـ"

وقال . نص عليه، حلديث عائشة املتقدم. إذا وجد شرطه" فهذا جيب الوفاء به: يضي، أو سلم مايل فعلي كذامر
ومن نذر  ١} بَِما أَْخلَفُوا اللََّه َما َوَعُدوُه... {إىل قوله } وَِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آَتاَنا ِمْن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ{: تعاىل

لزمه فعل الطاعة فقط، حلديث ابن عباس بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم، خيطب، إذ هو : ليس بطاعةطاعة، وما 
فقال النيب . أبو إسرائيل نذر أن يقوم يف الشمس وال يستظل، وال يتكلم، ويصوم: برجل قائم، فسأل عنه فقالوا

ويكفر ملا ترك كفارة . رواه البخاري" مروه، فليجلس وليستظل، وليتكلم، وليتم صومه: "صلى اهللا عليه وسلم
نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا حافية غري خمتمرة، : واحدة، ولو كثر، ألنه نذر واحد، لقول عقبة بن عامر

مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم . إن اهللا ال يصنع بشقاء أختك شيئا: "فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
أفىت بذلك . فعلها الويل عنه استحبابا على سبيل الصلة: ، ومن نذر طاعة ومات قبل فعلهارواه اخلمسة" ثالثة أيام

أمر أن متشي ابنتها عنها وقال البخاري يف صحيحه وأمر ابن : ابن عباس يف امرأة نذرت أن متشي إىل قباء فماتت
ا وروى سعيد أن عائشة صلي عنه: فقال -مث ماتت : يعين -عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صالة بقباء 

وإن نذر أن . جيب القضاء على الويل، لألخبار: اعتكفت عن أخيها عبد الرمحن بعد ما مات وقال أهل الظاهر
  .نص عليه، وقاله ابن عباس. طاف طوافني: يطوف على أربع

  كالنذر: النذر للقبور، أو ألهلها: قال الشيخ تقي الدين: فائدة
  ـــــــ

  .٧٧/التوبة من اآلية ١

نذر معصية ال جيوز الوفاء به، وإن تصدق مبا نذره من ذلك على من : إلبراهيم اخلليل، عليه السالم، والشيخ فالن
من نذر إسراج بئر، أو مقربة، أو جبل، أو : وقال. يستحقه من الفقراء والصاحلني، كان خريا له عند اهللا وأنفع

مل جيز، وال جيوز الوفاء به إمجاعا، ويصرف يف املصاحل، : ك املكانشجرة، أو نذر له، أو لسكانه، أو املضافني إىل ذل
  .انتهى. ويف لزوم الكفارة خالف. ما مل يعرف ربه، ومن احلسن صرفه يف نظريه من املشروع



  فصل ومن نذر صوم شهر معني لزمه صومه متتابعا

:  
  .ألن إطالقه يقتضي التتابع

  " .نذر أن يطيع اهللا فليطعه من: "لعموم حديث" حرم: فإن أفطر لغري عذر"
  .لئال يفوت التتابع، ألن القضاء يكون بصفة األداء فيما ميكن" ولزمه استئناف الصوم"
  .فيما يصومه بعد الشهر" مع كفارة ميني لفوات احملل"
  .إن أفطر" و"
  على ما صامه، وقضى ما أفطره متتابعا متصال بتمامه،" بىن: لعذر"
  .ا تقدممل" ويكفر لفوات التتابع"
لزمه التتابع، ألن إطالق الشهر يقتضيه، سواء صام شهرا هالليا، أو ثالثني : غري معني: أي" ولو نذر شهرا مطلقا"

  يوما بالعدد،

مل : وإن نذر صوم أيام معدودة بغري شرط التتابع وال نية. وفاء بنذره" لزمه التتابع: أو صوما متتابعا غري مقيد بزمن"
  ١} ...فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر...{: ليه، ألن األيام ال داللة هلا على التتابع، بدليل قوله تعاىلنص ع. يلزمه التتابع

  ليتدارك ما تركه من التتابع املنذور بال عذر،" لزمه استئنافه: فإن أفطر لغري عذر"
  .إلتيانه باملنذور على وجهه" بال كفارة"
  إلتيانه به على وجهه،" هخري بني استئنافه، وال شيء علي: ولعذر"
  .ألنه مل يأت باملنذور على وجهه" وبني البناء، ويكفر"
كمن نذر صالة املسجد األقصى، : وال كفارة، إلتيانه باألفضل: وظاهره" وملن نذر صالة جالسا أن يصليها قائما"

  .وأبو داودرواه أمحد . جيزئه يف املسجد احلرام، ومسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، حلديث جابر
  ـــــــ

  .١٨٥/البقرة من اآلية ١

  كتاب القضاء

  
  

  :كتاب القضاء
  .الكتاب، والسنة، واإلمجاع: األصل يف مشروعيته

َما فَال َوَربِّكَ ال ُيْؤِمُنونَ حَتَّى ُيَحكُِّموَك ِفي{: وقوله ١} ...َوأَِن اْحكُمْ َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه{: فقوله تعاىل: أما الكتاب
  .اآلية ٣} ...فَاْحكُمْ َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َوال َتتَّبِعِ الَْهَوى{: اآلية وقوله ٢} ...َشَجَر َبْينَُهْم
. متفق عليه" فله أجر: فله أجران، وإن أخطأ: إذا اجتهد احلاكم، فأصاب: "فقوله صلى اهللا عليه وسلم: وأما السنة

  .وأمجع املسلمون على مشروعيته
ألن أمر الناس ال يستقيم بدونه، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حكم بني الناس، وبعث عليا " رض كفايةوهو ف"



إىل اليمن للقضاء، وحكم اخللفاء الراشدون، وولوا القضاة يف األمصار وألن الظلم يف الطباع، فيحتاج إىل حاكم 
  .فوجب نصبه: ينصف املظلوم

قاله يف . أجرب عليه، ألن الكفاية ال حتصل إال به: تعني عليه، فإن امتنع: حدافإن مل يكن من يصلح للقضاء إال وا
  .الكايف

  ـــــــ
  .٤٩/املائدة من اآلية ١
  .٦٥النساء من اآلية ٢
  .٢٦/ّص من اآلية ٣

فلذلك . وفيه خطر كثري، ووزر كبري ملن مل يؤد احلق فيه. وفيه فضل عظيم ملن قوي على القيام به، وأدى احلق فيه
وإمنا فسد حال . والواجب اختاذها دينا وقربة، فإهنا من أفضل القربات: قال يف الفروع. كان السلف ميتنعون منه

وإن وجد غريه، كره له : قال يف الشرح. مل يلزمه ما يعجز عنه: األكثر لطلب الرئاسة واملال هبا، ومن فعل ما ميكنه
  .احلديث، متفق عليه..." . سأل اإلمارةال ت"طلبه بغري خالف، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ألنه ال ميكنه أن يباشر اخلصومات يف مجيع البلدان بنفسه، فوجب " فيجب على اإلمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا"
  أن يترتب يف كل إقليم من يتوىل فصل اخلصومات بينهم، لئال تضيع احلقوق،

  .م ناظر للمسلمني، فيجب عليه اختيار األصلح هلمألن اإلما" وأن خيتار لذلك أفضل من جيد علما وورعا"
  ألهنا رأس الدين،" ويأمره بالتقوى"
  .وجيتهد القاضي يف إقامته. إعطاء احلق ملستحقه من غري ميل، ألنه املقصود من القضاء: أي" وحتري العدل"
إن مات فالن القاضي : مبشرط، حنو قول اإلما" وليتك اآلن، ومعلقة: وتصح والية القضاء، واإلمارة منجزة كـ"

  .رواه البخاري" أمريكم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد اهللا بن رواحة"حلديث . أو األمري، ففالن عوضه
  القضاء،: أي" كوهنا من إمام أو نائبه فيه: وشرط لصحة التولية"

  .أت عليه يف ذلككعقد الذمة، وألن اإلمام صاحب األمر والنهي، فال يفت: ألهنا من املصاحل العامة
  كمصر ونواحيها، أو العراق ونواحيه،: وهو ما جيمع بالدا وقرى متفرقة" وأن يعني له ما يوليه يف احلكم والعمل"
كمكة، واملدينة، ليعلم حمل واليته، فيحكم فيه دون غريه وبعث عمر، رضي اهللا عنه، يف كل مصر قاضيا " وبلد"

كاتبته هبا إن كان غائبا ألنه صلى اهللا عليه وسلم، كتب لعمرو بن حزم وواليا ومشافهته هبا إن كان حاضرا، وم
فإين قد بعثت إليكم عمارا أمريا، وعبد اهللا قاضيا، فامسعوا : أما بعد: حني بعثه لليمن وكتب عمر إىل أهل الكوفة

  .هلما وأطيعوا
و جعلت إليك احلكم، وليتك احلكم، أو قلدتكه وفوضت، أو رددت، أ: وألفاظ التولية الصرحية سبعة"

  .انعقدت الوالية، كالبيع والنكاح: فإذا وجد أحدها، وقبل املوىل" واستحلفتك، واستنبتك يف احلكم
: فاحكم أو: ال تنعقد هبا إال بقرينة، حنو: اعتمدت، أو عولت عليك، أو وكلتك، أو أسندت إليك: والكناية حنو"

التولية وغريها، من كونه يأخذ برأيه، وغري ذلك، فال ينصرف  ألن هذه األلفاظ حتتمل" فتول ما عولت عليك فيه
  .إىل التولية إال بقرينة تنفي االحتمال



  فصل وتفيد والية احلكم العامة

:  
  اليت مل تقيد حبال دون أخرى: وهي

  ،الذين ال ويل هلم" فصل اخلصومات، وأخذ احلق، ودفعه للمستحق، والنظر يف مال اليتيم، واجملنون، والسفيه"
  مال" و"
  ما مل يكن له وكيل،" الغائب"
  اليت يف عمله،" واحلجر لسفه، وفلس، والنظر يف األوقاف"
  والنظر يف مصاحل طرق عمله وأفنيته،" لتجري على شروطها"
من النساء، وتصفح حال شهوده وأمنائه، ليستبدل مبن ثبت جرحه، وإقامة إمامة مجعة " وتزويج من ال ويل هلا"

  .صا بإمام، عمال بالعادة يف ذلكوعيد، ما مل خي
  .ألن العادة مل جتر بتويل القضاة ذلك" وال يستفيد االحتساب على الباعة وال إلزامهم بالشرع"
إذا واله يف حمل خاص، فينفذ حكمه يف مقيم به، وطارئ إليه، ألنه يصري من " وال ينفذ حكمه يف غري حمل عمله"

وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه . ال ينفذ يف غريه، ألنه مل يدخل حتت واليتهأهل ذلك احملل يف كثري من األحكام، و
  ملا روي عن عمر، رضي اهللا عنه أنه استعمل زيد بن ثابت. قاله يف الشرح. مع احلاجة يف قول أكثر أهل العلم

أخذ :  اخلالفةعلى القضاء، وفرض له رزقا، ورزق شرحيا يف كل شهر مائة درهم وروي أن أبا بكر الصديق ملا ويل
ففرضوا له كل يوم . ما كنت ألدع أهلي يضيعون: ال يسعك هذا، فقال: الذراع وخرج إىل السوق، فقيل له

درمهني وبعث عمر إىل الكوفة عمار بن ياسر واليا، وابن مسعود قاضيا، وعثمان بن حنيف ماسحا، وفرض هلم كل 
وكتب إىل معاذ بن جبل، وأيب عبيدة حني بعثهما إىل  ١عثماننصفها لعمار، والنصف اآلخر بني عبد اهللا و: يوم شاة
انظرا رجاال من صاحلي من قبلكم، فاستعملوهم على القضاء، وارزقوهم، وأوسعوا عليهم من مال اهللا : الشام، أن

  .ال نعلم فيه خالفا. وال جيوز له أن يوليه على أن حيكم مبذهب إمام بعينه. تعاىل
  .وإمنا يظهر احلق بالدليل ٢} ...فَاْحكُمْ َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ{: اىلقاله يف الشرح، لقوله تع

فإن . مل ينعزل القاضي، ألن اخللفاء ولوا حكاما، فلم ينعزلوا مبوهتم: وإذا وىل اإلمام قاضيا، مث مات اإلمام أو عزل
وقال . ن مل يعزله عثمان بعده إال القليلوم. ألن عمر يويل الوالة مث يعزهلم. انعزل: عزله اإلمام الذي واله، أو غريه

فعزله، ووىل . وأويل رجال إذا رآه الفاجر فرقه -عن قضاء البصرة : يعين -عمر، رضي اهللا عنه ألعزلن أبا مرمي 
إين رأيتك يعلو : قال! مل عزلتين، وما خنت وما جنيت؟: كعب ابن سوار ووىل علي أبا األسود مث عزله، فقال

  .كالمك على اخلصمني
  ـــــــ

  .الذي ينظر مساحة األرض: املاسح ١
  .٢٦ّص من اآلية ٢

  فصل ويشترط يف القاضي عشر خصال



:  
  .ألن غري املكلف حتت والية غريه، فال يكون واليا على غريه" كونه بالغا، عاقال"
قل، ليست أهال وألهنا ضعيفة الرأي، ناقصة الع. رواه البخاري" ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"حلديث " ذكرا"

  .حلضور الرجال، وحمافل اخلصوم
  .ألن غريه منقوص برقه، مشغول حبقوق سيده" حرا"
  .ألن اإلسالم شرط للعدالة" مسلما"
  ١} ...َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فََتبَيَُّنوا{: فال جيوز تولية الفاسق، لقوله تعاىل" عدال"
  .ليسمع كالم اخلصمني" مسيعا"
  .ليعرف املدعي من املدعى عليه، واملقر من املقر له، والشاهد من املشهود عليه" بصريا"
  .لينطق بالفصل بني اخلصوم" متكلما"
  ِلَتْحكُمَ َبيَْن...{: ذكره ابن حزم إمجاعا، لقوله تعاىل" جمتهدا"

  ـــــــ
  .٦/احلجرات من اآلية ١

احلديث، رواه أبو داود ..." . القضاة ثالثة"العامل بطرق األحكام، حلديث : واجملتهد ١} لَُّهالنَّاسِ بَِما أََراَك ال
  .والترمذي وابن ماجه

  .كان اجتهاده" ولو"
بأن مل يوجد جمتهد مطلق، فرياعي ألفاظ إمامه، ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه يف ذلك، " يف مذهب إمامه للضرورة"

وعلى هذا . هذه الشروط تعترب حسب اإلمكان، وجيب تولية األمثل فاألمثل: قي الدينألهنم أدرى به وقال الشيخ ت
: وقال أيضا. فيوىل لعدم أنفع الفاسقني وأقلهما شرا، وأعدل املقلدين، وأعرفهما بالتقليد. يدل كالم أمحد وغريه

وجيب أن يعمل مبوجب . عاوحيرم احلكم والفتوى باهلوى إمجاعا، وبقول، أو وجه من غري نظر يف الترجيح إمجا
  .ذكره يف الفروع. اعتقاده فيما له وعليه إمجاعا

" نفذ حكمه يف كل ما ينفذ فيه حكم من واله اإلمام أو نائبه: فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صاحلا للقضاء"
نهم، فرضي كال إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بي: حلديث أىب شريح، وفيه أنه قال يا رسول اهللا

وحتاكم عمر وأيب إىل زيد بن ثابت، وحتاكم عثمان وطلحة إىل . رواه النسائي!" ما أحسن هذا : "قال. الفريقني
  .جبري بن مطعم، ومل يكن أحد منهما قاضيا

  .ألن من جاز حكمه لزم كقاضي اإلمام" ويرفع اخلالف، فال حيل ألحد نقضه حيث أصاب احلق"
  ـــــــ

  .١٠٥/اآليةالنساء من  ١

  فصل يف آداب القاضي

:  
  .لئال يطمع فيه الظامل" ويسن كون احلاكم قويا بال عنف"



  لئال يهابه احملق،" لينا بال ضعف"
  لئال يغضب من كالم اخلصم فيمنعه احلكم" حليما"
  لئال تودي عجلته إىل ما ال ينبغي،" متأنيا"
  رع ونزاهة وصدق،وال خيدع لغرة، ذا و. متيقظا ال يؤتى من غفل" متفطنا"
  لئال يطمع يف ميله بإطماعه،" عفيفا"
قال علي، رضي اهللا عنه ال ينبغي للقاضي أن . ليسهل عليه احلكم، وتتضح له طريقه" بصريا بأحكام احلكام قبله"

عفيف، حليم، عامل مبا كان قبله، يستشري ذوي األلباب، ال خياف يف اهللا : يكون قاضيا حىت تكمل فيه مخس خصال
العقل، والفقه، والورع، : سبع خالل إن فات القاضي منها واحدة فهي وصمة: مة الئم وقال عمر بن عبد العزيزلو

  .والنزاهة، والصرامة، والعلم بالسنن، واحللم
حلديث أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه " وجيب عليه العدل بني اخلصمني يف حلظه، ولفظه، وجملسه والدخول عليه"

من ابتلي بالقضاء بني املسلمني فليعدل بينهم يف حلظه، وإشارته، ومقعده، وال يرفعن صوته على أحد ": وسلم، قال
  "اخلصمني ما ال يرفعه على اآلخر

وكتب عمر إىل أيب موسى واس بني الناس يف وجهك، وجملسك . رواه عمر بن أيب شيبة يف كتاب قضاة البصرة
يطمع شريف يف حيفك وجاء رجل إىل شريح وعنده السري،  وعدلك، حىت ال ييأس الضعيف من عدلك، وال

: إين أمسعك من مكاين، قال: قم فاجلس مع خصمك، قال: أعدين على هذا اجلالس إىل جنبك، فقال للسري: فقال
  .قم فاجلس مع خصمك، فإن جملسك يريبه، وإين ال أدع النصرة وأنا عليها قادر

حلرمة اإلسالم وملا روى إبراهيم التيمي أن عليا، رضى اهللا " رفع، جلوسافيقدم دخوال، وي: إال املسلم مع الكافر"
لو كان خصمي : عنه، حاكم يهوديا إىل شريح، فقام شريح من جملسه، وأجلس عليا فيه، فقال علي، رضي اهللا عنه

  " .السال تساووهم يف اجمل: "مسلما جللست معه بني يديك، ولكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول
لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الراشي واملرتشي صححه : حلديث ابن عمر، قال" وحيرم عليه أخذ الرشوة"

. السفري بينهما: ورواه أبو هريرة، وزاد يف احلكم ورواه أبو بكر يف زاد املسافر، وزاد والرائش وهو. الترمذي
كانت : وقال عمر بن عبد العزيز. رواه أمحد" هدايا العمال غلول: "وكذا اهلدية، حلديث أيب محيد الساعدي مرفوعا
وقال كعب األحبار قرأت يف بعض ما أنزل اهللا على : قال يف الفروع. اهلدية فيما مضى هدية، وأما اليوم فهي رشوة

  :اهلدية تفقأ عني احلكم وقال الشاعر: أنبيائه
  تطايرت األمانة من كواها... إذا أتت اهلدية دارقوم 

  إال ممن كان يهاديه قبل واليته بشرط أن ال يكون له حكومة فيباح

ويكره أن يباشر البيع . واستحب القاضي التنزه عنها، ألنه ال يأمن أن تكون حلكومة منتظرة. قبوهلا، النتفاء التهمة
ما عدل وال : "فوعاوروى أبو األسود املالكي عن أبيه عن جده مر. والشراء بنفسه، لئال حياىب فيجري جمرى اهلدية

شرط علي عمر حني والين القضاء أن ال أبيع وال أبتاع، وال أرتشي، وال أقضي : وقال شريح" اجتر يف رعيته أبدا
  .وأنا غضبان فإن احتاج مل يكره، ألن أبا بكر الصديق قصد السوق ليتجر فيه حىت فرضوا له ما يكفيه

وروي عن . ألنه إعانة له على خصمه، وكسر لقلبه" دون اآلخروال يسار أحد اخلصمني، أو يضيفه، أو يقوم له "
حتول عنا، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : نعم، قال: ألك خصم؟ قال: علي، رضي اهللا عنه أنه نزل به رجل، فقال



  " .ال تضيفوا أحد اخلصمني إال ومعه خصمه: "عليه وسلم، يقول
متفق " ال يقضني حاكم بني اثنني وهو غضبان: "أيب بكر مرفوعا حلديث" وحيرم عليه احلكم، وهو غضبان كثريا"

  .عليه
قياسا " أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤمل، أو حر مزعج. أو حاقن، أو يف شدة جوع، أو عطش، أو هم"

  .ثةعلى الغضب، ألنه يف معناه، ألن هذه األمور تشغل قلبه، وال يتوفر على االجتهاد يف احلكم، وتأمل احلاد
  .يف حال من هذه األحوال" فإن خالف وحكم"
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حكم يف حال غضبه يف حديث خماصمة األنصاري والزبري يف " صح إن أصاب احلق"

  .شراج احلرة رواه اجلماعة

: ة مرفوعااحلق حلديث بريد" ولو أصاب. مل يصح: فإن خالف وحكم. أو هو متردد. وحيرم عليه أن حيكم باجلهل"
فرجل عرف احلق فقضى به، ورجل عرف احلق : فأما الذي يف اجلنة. واحد يف اجلنة، واثنان يف النار: القضاة ثالثة"

  .رواه أبو داود وابن ماجه" فهو يف النار: فهو يف النار، ورجل قضى للناس على جهل: فجار يف احلكم
  لئال يضروا بالناس،" الطمعويوصي الوكالء واألعوان ببابه بالرفق باخلصوم وقلة "
ليكونوا أقل شرا فإن الشباب شعبة من " وجيتهد أن يكونوا شيوخا أو كهوال من أهل الدين والعفة والصيانة"

  .اجلنون
يسن، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت، : وقيل" ويباح له أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع"

  .ا وألن احلاكم يكثر اشتغاله ونظره يف أمر الناس، فيشق عليه تويل الكتابة بنفسهومعاوية بن أيب سفيان وغريمه
اآلية وقال  ١} ...َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم{: لقوله تعاىل" ويشترط كونه مسلما مكلفا عدال"

قد أبعدهم اهللا، وال تعزوهم وقد أذهلم اهللا وألن الكتابة موضع ال تؤمنوهم وقد خوهنم اهللا، وال تقربوهم و: عمر
  .أمانة فاشترط هلا العدالة

ألن فيه إعانة على أمره، وكونه جيد اخلط عارفا، لئال يفسد ما يكتبه جبهله، وكونه ورعا " ويسن كونه حافظا عاملا"
أنا أقضي وال :  األحكام، كان شريح يقوليكره للحاكم أن يفيت يف: وقال ابن املنذر. نزها كيال يستمال بالطمع

  .أفيت
  ـــــــ

  .١١٨/آل عمران من اآلية ١

  باب طريق احلكم وصفته

  
  :باب طريق احلكم وصفته

ألنه ال ختصيص يف ذلك " أيكما املدعي؟: فله أن يسكت حىت يبتدئا، وله أن يقول: إذا حضر إىل احلاكم خصمان"
  .ألحدمها

ب شيء معلوم، ليتمكن احلاكم من اإللزام به، وكوهنا : أي" كون الدعوى معلومةاشترط : فإذا ادعى أحدمها"
  " .إمنا أقضي على حنو ما أمسع"حمررة لترتب احلكم عليها، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 



  .فال يصح الدعوى على شخص بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة، وسنه دوهنا" وكوهنا منفكة عما يكذهبا"
  .فال تصح باملؤجل، ألنه ال ميلك الطلب به قبل أجله" اشترط كونه حاال: دينمث إن كانت ب"
  .نفيا للبس" اشترط حضورها جمللس احلكم لتعني باإلشارة: وإن كانت بعني"
وإن ادعى عقارا غائبا عن . بأن يذكر ما يضبطها من الصفات" وصفها كصفات السلم: فإن كانت غائبة عن البلد"

  .حدوده، وتكفي شهرته عندمها، وعند حاكم عن حتديده، حلديث احلضرمي والكنديذكر موضعه و: البلد
مل يلتفت لقوله، بل : فإن أقر خصمه مبا ادعاه، أو اعترف بسبب احلق، مث ادعى الرباءة: فإذا أمت املدعي دعواه"

  املدعى عليه من الرباءة باإلبراء أو األداء،" حيلف املدعي على نفي ما ادعاه

  املدعى عليه" باحلق، إال أن يقيمويلزمه "
  .حلف املدعي على بقاء حقه: فإن عجز عن إقامتها. فيربأ" بينة برباءته"
ما باعين، أو ال يستحق علي شيئا مما ادعاه، : ما أقرضين، أو: بأن قال ملدع قرضا أو مثنا: وإن أنكر اخلصم ابتداء"

  .لنفيه عني ما ادعى به" صح اجلواب: أو ال حق له علي
حضرمي : ملا روي أن رجلني اختصما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم" هل لك بينة؟: فيقول احلاكم للمدعي"

هي أرضي ويف يدي، ليس له : إن هذا غلبين على أرض يل، فقال الكندي: يا رسول اهللا: وكندي، فقال احلضرمي
  .صححه الترمذي" فلك ميينه: "قال. ال: الفق" ألك بينة؟: "فيها حق، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، للحضرمي

ويكره نعسها وانتهارها، " إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت مسعها، وحرم ترديده: نعم، قال له: فإن قال"
ما أنا دعوتكما، وال أهناكما أن ترجعا، وما يقضي : وكان شريح يقول للشاهدين. لئال يكون وسيلة إىل الكتمان

  .ريكما، وإين بكما أقضي اليوم، وبكما أتقي يوم القيامةعلى هذا املسلم غ

  فصل ويعترب يف البينة العدالة ظاهرا وباطنا

:  
إال يف عقد النكاح، فتكفي  ٢} ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء{: وقوله ١} َوأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم{: لقوله تعاىل

اخلرقي، وأبو بكر وصاحب الروضة لقبوله : واختاره. ل مسلم مل تظهر منه ريبةتقبل شهادة ك: وعنه. العدالة ظاهرا
  .املسلمون عدول بعضهم على بعض: صلى اهللا عليه وسلم، شهادة األعرايب برؤية اهلالل وقول عمر، رضي اهللا عنه

: ى اهللا عليه وسلمنص عليه، لقوله صل. وإن مل يسمعه غريه" وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه يف جملس حكمه"
احلديث، رواه ..." . إنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضي على حنو ما أمسع"

  .اجلماعة
بغري خالف، لئال يتسلل الحتياجه إىل معرفة عدالة املزكني أو جرحهم، مث حيتاجون أيضا " ويف عدالة البينة وفسقها"

  .إىل مزكني
  .لتثبيت عدالتها" فال بد من املزكني هلا: هافإن ارتاب من"
لقول " أجابه ملا سأل، وانتظره ثالثة أيام: فإن طلب املدعي من احلاكم أن حيبس غرميه حىت يأيت مبن يزكي بينته"

  عمر يف كتابه إىل أيب
  ـــــــ



  .٢/الطالق من اآلية ١
  .٢٨٢/البقرة من اآلية ٢

با أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإال استحللت القضية موسى األشعري واجعل ملن ادعى حقا غائ
  .عليه، فإنه أنفى للشك، وأجلى للغم

شهد رجل عند : ملا روى سليمان بن حرب قال" فإذا أتى باملزكني اعترب معرفتهم ملن يزكونه بالصحبة واملعاملة"
. فك، وال يضرك أين ال أعرفك، فأتين مبن يعرفكإين لست أعر: عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، فقال له عمر

هو جارك األدىن تعرف ليله : بالعدالة، قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: أنا أعرفه يا أمري املؤمنني، قال: فقال رجل
: ال، قال: فعاملك بالدرهم والدينار اللذين يستدل هبما على الورع؟ قال: ال، قال: وهناره، ومدخله وخمرجه؟ قال

ائتين مبن : مث قال للرجل. فلست تعرفه: ال، قال: بك يف السفر الذي يستدل به على مكارم األخالق؟ قالفصاح
  .يعرفك

ألن اجلرح مقدم " مسعت، وبطلت الشهادة: فإن ادعى الغرمي فسق املزكني، أو فسق البينة املزكاة، وأقام بذلك بينة"
ملعدل، وشاهد العدالة خيرب بأمر ظاهر، وألن اجلارح مثبت، على التعديل، ألن اجلارح خيرب بأمر باطن خفي على ا

  .واملعدل ناف، فقدم اإلثبات
ويطلع عليه الرجال يف . ألهنا شهادة مبا ليس مبال، وال املقصود منه املال" وال يقبل من النساء تعديل وال جتريح"

ه، بذكر قادح فيه عن رؤية، أو مساع، أو وال يسمع جرح مل يبني سبب. قاله يف الكايف. غالب األحوال، أشبه احلدود
  استفاضة عند الناس، ألن ذلك شهادة عن

  .لكن يعرض جارح بزىن أو لواط، لئال جيب عليه احلد ١} إِلَّا َمْن شَهَِد بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ{: علم، لقوله تعاىل
لقوله " ليس لك على غرميك إال اليمني: كمليس يل بينة، قال احلا: وحيث ظهر فسق بينة املدعي، أو قال ابتداء"

: إنه ال يتورع من شيء، قال: ، فقال" شاهداك أو ميينه"احلضرمي والكندي : صلى اهللا عليه وسلم، يف حديث
  .رواه مسلم" ليس لك إال ذلك"
  .النقطاع اخلصومة" فيحلف الغرمي على صفة جوابه يف الدعوى، وخيلى سبيله"
  .نص عليه، ألنه ال يلزمه أكثر من ذلك، ملا تقدم" وحيرم حتليفه بعد ذلك"
البينة العادلة أحق من اليمني الفاجرة : ملا روي عن عمر أنه قال" وإن كان للمدعي بينة، فله أن يقيمها بعد ذلك"

  .مل تسمع، ألنه مكذب هلا: ال بينة يل، فإن قال ذلك، مث أقامها: هذا إن مل يكن قال
  .نص عليه" إن مل حتلف، وإال حكمت عليك بالنكول: له احلاكمقال : وإن مل حيلف الغرمي"
  قطعا حلجته،" ويسن تكراره ثالثا"
حلديث ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه " قضى عليه بالنكول وألزمه احلق: فإن مل حيلف"

احلف أنك ما علمت به عيبا، : ان البن عمرباعه إياه عاملا بعيبه، فأنكره ابن عمر، فتحاكما إىل عثمان، فقال عثم
  فأىب ابن عمر أن حيلف، فرد عليه العبد رواه

  ـــــــ
  .٨٦/الزخرف من اآلية ١



: وقيل. فحصرها يف جنبته، فلم تشرع لغريه" اليمني على املدعى عليه"وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال . أمحد
ما هو ببعيد حيلف ويستحق، حلديث ابن : قد صوبه أمحد، وقال: وقال ترد اليمني على اخلصم، اختاره أبو اخلطاب،

وروي أن املقداد اقترض من . عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد اليمني على صاحب احلق رواه الدارقطين
: لعثمانهو أربعة آالف، فقال املقداد : هو سبعة آالف، وقال املقداد: عثمان ماال، فتحاكما إىل عمر، فقال عثمان

فهذا عمر قد : احلف أهنا كما تقول، وخذها رواه أبو عبيد، وقال. أنصفك: احلف أنه سبعة آالف، فقال عمر
وروى أبو عبيد أيضا عن شريح، وعبد اهللا بن عقبة أهنما . حكم برد اليمني، ورأى ذلك املقداد، ومل ينكره عثمان

أَْو َيَخافُوا أَنْ ...{: فقوله تعاىل: أما الكتاب. الكتاب والسنةوقال علي إن رد اليمني له أصل يف . قضيا برد اليمني
  .وأما السنة فحديث القسامة انتهى ١} ُتَردَّ أَْيَمانٌ َبْعدَ أَْيمَانِهِْم

  ـــــــ
  .١٠٨/املائدة من اآلية ١

  فصل وحكم احلاكم يرفع اخلالف لكن ال يزيل الشيء عن صفته باطنا

:  
  .متفق عليه" فال يأخذ منه شيئا، فإمنا أقطع له قطعة من النار: من حق أخيه فمن قضيت له بشيء: "حلديث

فيجب عليه احلد بذلك، وعليها االمتناع منه ما " فكالزنا: فمىت حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطء مع العلم"
  .أمكنها، فإن أكرهها فاإلمث عليه دوهنا

  ة أو صيد،عمدا من ذبيح" وإن باع حنبلي متروك التسمية"
وكذا إن حكم حنفي حلنبلي بشفعة . قاله يف الفروع. عند أصحابنا إال أبا اخلطاب" نفذ: فحكم بصحته شافعي"

  .جوار
  جمتهدا،" ومن قلد"
  خمتلف فيه،" يف نكاح"
  زوجته" صح ومل يفارق"
  اجملتهد الذي قلده يف صحته: أي" بتغري اجتهاده"
  .فال يفارق: م جمتهد بصحة نكاح، فتغري اجتهادهكما لو حكم له حاك: أي" كاحلاكم بذلك"

  فصل وتصح الدعوى حبقوق اآلدميني على امليت

:  
حلديث هند " وعلى غري املكلف، وعلى الغائب مسافة قصر، وكذا دوهنا إن كان مستترا بشرط البينة يف الكل"

خذي ما : "يين وولدي، فقالإن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيين من النفقة ما يكف: يا رسول اهللا: قالت
وحيمل حديث علي على ما إذا كانا . فقضى هلا، ومل يكن أبو سفيان حاضرا. متفق عليه" يكفيك وولدك باملعروف

إذا تقاضى إليك : "وعنه ال جيوز القضاء على الغائب، وهو اختيار ابن أيب موسى، حلديث علي مرفوعا. حاضرين



وامليت . حسنه الترمذي" اآلخر فإنك إذا فعلت ذلك تبني لك القضاء رجالن فال تقض لألول حىت تسمع كالم
  وأما املستتر فلتعذر حضوره. وغري املكلف كالغائب، ألن كال منهم ال يعرب عن نفسه

ولئال جيعل االستتار وسيلة إىل تضييع احلقوق فإن . كالغائب بل أوىل، ألن الغائب قد يكون له عذر خبالف املتواري
: أحضر، بعدت املسافة أو قربت، ملا روي أن أبا بكر، رضي اهللا عنه كتب إىل املهاجر بن أيب أمية أن أمكن إحضاره

إنه ما قتل : ابعث إيل بقيس بن املكشوح يف وثاق، فأحلفه مخسني ميينا على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .قاله يف الكايف. حلقوقدادويه وألنا لو مل نلزمه احلضور جعل البعد طريقا إىل إبطال ا

كل حق لآلدمي ال يف حد، ألن حقوق اهللا تعاىل مبنية على : أي" ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده احلق"
  .الستر، والدرء بالشبهات

كأن يكتب إىل من يصل إليه كتابه من قضاة املسلمني من غري تعيني مبا ثبت " إىل قاض آخر معني أو غري معني"
  .به، ومبا حكم لينفذه، ويكتب عنده، ليحكم

ألن ما أمكن إثباته بالشهادة " بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلني، مث يدفعه هلما"
وحكي عن احلسن وسوار والعنربي : وقال يف الشرح. قاله يف الكايف. مل جيز االقتصار فيه على الظاهر، كالعقود

  .أيب ثور: وهو قول. قبله: ه وختمهإذا عرف خط: أهنم قالوا
كتب إيل "ملا روى الضحاك بن سفيان قال " وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ احلق للمستحق: ويقول فيه"

  .رواه أبو داود والترمذي" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن أورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها

 ١} إِنِّي أُلِْقيَ إِلَيَّ ِكَتاٌب كَرٌِمي...{: إلمجاع األمة على قبوله، لقوله تعاىل" ل بهفيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العم"
  .وألنه صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل ملوك األطراف وإىل عماله وسعاته

  ـــــــ
  .٢٩/النمل من اآلية ١

  باب القسمة

  
  :باب القسمة

} ...َونَبِّئُْهمْ أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ َبيَْنُهْم{: وقوله ١} ْسَمةَ أُولُو الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمىوَإِذَا َحَضَر الِْق{: أمجعوا عليها، لقوله تعاىل
وقسم النيب صلى اهللا عليه وسلم، الغنائم بني أصحابه وحلاجة الشركاء إليها " إمنا الشفعة فيما مل يقسم: "وحديث ٢

  .ن منها ما يقع بإجبار احلاكم عليهو ذكرت يف القضاء، أل. ليتخلصوا من سوء املشاركة
  .ما فيه ضرر أو رد عوض: وهي" وهي نوعان قسمة تراض"
  .ما ال ضرر فيه وال رد عوض: وهي" وقسمة إجبار"
ال ضرر وال "حلديث " فال قسمة يف مشترك إال برضى الشركاء كلهم، حيث كان يف القسمة ضرر ينقص القيمة"

  .رواه أمحد ومالك يف املوطأ" ضرار
  حبيث يتعطل االنتفاع هبا، أو يقل إذا قسمت،" كحمام، ودور صغار"
  وأرض ببعضها بئر أو بناء، وال تتعدل" وشجر مفرد وحيوان"



  ـــــــ
  .٨/النساء من اآلية ١
  .٢٨/القمر من اآلية ٢

  .بأجزاء وال قيمة، ألن فيها إما ضررا أو رد عوض، وكالمها ال جيرب اإلنسان عليه
من خيار جملس، وشرط، وغنب، ورد " ت، وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من األحكاموحيث تراضيا صح"

  .بعيب، ألهنا معاوضة
وإن مل يتراضيا ودعا أحدمها شريكه إىل البيع يف ذلك، أو إىل بيع عبد أو هبيمة أو سيف وحنوه مما هو شركة "

  .دفعا للضرر" أجرب إن امتنع: بينهما
  باعه احلاكم،: أي" بيع عليهما: فإن أىب"
  .نص عليه يف رواية امليموين وحنبل. بينهما على قدر حصصهما" وقسم الثمن"
بأن ينتفع أحدمها مبكان، واآلخر بآخر، أو كل منهما ينتفع شهرا وحنوه، ألهنا معاوضة " وال إجبار يف قسمة املنافع"

  .قبل اآلخر فال تسوية لتأخر حق اآلخر فال جيرب عليها املمتنع كالبيع، وألن القسمة بالزمان يأخذ أحدمها
صح جائزا ولكل : كهذا يف بيت، واآلخر يف بيت: كهذا شهرا، واآلخر مثله، أو باملكان: فإن اقتسماها بالزمن"

. أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه: غرم ما انفرد به، أي: مىت شاء، فلو رجع أحدمها بعد استيفاء نوبته" الرجوع
  .ال تنفسخ حىت ينقضي الدور، ويستويف كل واحد حقه: الدينوقال الشيخ تقي 

  فصل النوع الثاين قسمة إجبار

:  
  .مسيت بذلك إلجبار املمتنع منها إذا كملت الشروط" ما ال ضرر فيها، وال رد عوض: وهي"
  .عةلألرض، كاألخذ بالشف" وتتأتى يف كل مكيل وموزون، ويف دار كبرية، وأرض واسعة، ويدخل الشجر تبعا"
ملخالفته له يف األحكام واألسباب كسائر العقود، فلو كانت بيعا مل تصح بغري رضي " وهذا النوع ليس بيعا"

فيصح قسم حلم هدي . الشريك، ولوجبت فيها الشفعة، وملا لزمت بالقرعة، بل إفراز للنصيبني، ومتييز للحقني
  .وأضحية، مع أنه ال يصح بيع شيء منهما

ويشترط لذلك ثبوت ملك الشركاء وثبوت أن ال ضرر فيها، وثبوت " لشريكني إذا امتنعفيجرب احلاكم أحد ا"
إمكان تعديل السهام يف املقسوم، فإذا اجتمعت أجرب املمتنع، ألن طالبها يطلب إزالة ضرر الشركة عنه وعن 

ويقسم . ابتهشريكه، وحصول النفع لكل منهما بتصرفه يف ملكه حبسب اختياره من غري ضرر بأحد، فوجبت إج
عن غري مكلف وليه، فإن امتنع أجرب، ويقسم احلاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه، ألهنا حق عليه، فجاز 

  .احلكم به كسائر احلقوق
ألن احلق ال يعدومها، أو يسأال احلاكم نصبه، ألنه أعلم مبن " ويصح أن يتقامسا بأنفسهما، وأن ينصبا قامسا بينهما"

  .سأاله وجبت إجابتهما لقطع النزاع يصلح للقسمة، فإذا

  ليقبل قوله يف القسمة،" ويشترط إسالمه وعدالته وتكليفه"
  .ليحصل منه املقصود، ويكفي واحد إن مل يكن يف القسمة تقومي، ألنه باحلاكم" ومعرفته بالقسمة"



  .نص عليه، ولو شرط خالفه" وأجرته بينهما على قدر أمالكهما"
  .نص عليه. ألن القاسم، كحاكم، وقرعته حكم" ز ولزمت القسمة مبجرد خروج القرعةوإن تقامسا بالقرعة جا"
إذا تراضيا عليها، وخرجت القرعة إذ القاسم جيتهد يف تعديل السهام، كاجتهاد احلاكم يف " ولو فيها رداءة وضرر"

  .طلب احلق، فوجب أن تلزم قرعته، كقسمة اإلجبار
  .بأبداهنما كالبيع" لزمت بالتفرق: تراضياوإن خري أحدمها اآلخر بال قرعة، و"
  .كاملشتري، لوجود النقص" خري بني فسخ وإمساك، ويأخذ األرش: وإن خرج يف نصيب أحدمها عيب جهله"
  .لتبني فساد اإلفراز" بطلت: وإن غنب غبنا فاحشا"
  وأنكره اآلخر،" وإن ادعى كل أن هذا من سهمه"
 خيرج عن ملكهما، وال سبيل لدفعه إىل مستحقه منهما بدون نقض القسمة، ألن املدعى ال" حتالفا، ونقضت"

  .القسمة
لعدم متكن الداخل من االنتفاع مبا حصل له " بطلت: وإن حصلت الطريق يف حصة أحدمها وال منفذ لآلخر"

ا أنه ال فإن أخذه راضيا عامل: وقال ابن قندس. بالقسمة، فال تكون السهام معدلة، والتعديل واجب يف مجيع احلقوق
  .طريق له جاز، ألن قسمة التراضي بيع، وشراؤه على هذا الوجه جائز

  باب الدعاوى والبينات

:  
من : واملدعي. إضافة اإلنسان إىل نفسه استحقاق شيء يف يد غريه، أو يف ذمته: واصطالحا. الطلب: الدعوى لغة

من إذا ترك ال : إذا ترك ترك، واملدعى عليهمن : املدعي: املطالب، ويقال أيضا: واملدعى عليه. يطالب غريه حبق
لو يعطى الناس بدعواهم : "وأصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا. العالمة، كالشاهد فأكثر: والبينة. يترك

  .رواه أمحد ومسلم" الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم، ولكن اليمني على املدعى عليه
  .حر مكلف رشيد: أي" وال تصح الدعوى إال من جائز التصرف"
  :"وإن تداعيا عينا مل ختل من أربعة أحوال"
  يعمل به" أن ال تكون بيد أحد، وال مث ظاهر -١"
  ألحدمها،" وال بينة"
  .الستوائهما يف الدعوى، وليس أحدمها أوىل هبا من اآلخر، لعدم املرجح" فيتحالفان ويتناصفاهنا"
  يرجع أهنا" وإن وجد ظاهر"
فما يصلح لرجل فهو له، وما : فلو تنازع الزوجان يف قماش البيت وحنوه. ف ويأخذهافيحل" ألحدمها عمل به"

  .يصلح هلا فلها، وهلما فلهما

وألن الظاهر من " شاهداك أو ميينه ليس لك إال ذلك"ملا تقدم، وحلديث " أن تكون بيد أحدمها فهي له بيمينه -٢"
  .اليد امللك، فإن كان للمدعي بينة حكم له هبا

جلواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف، ومشاهدة اليد، ولعدم " مل حيلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينةفإن "
وقال يف الشرح وإن . انتهى. بل هو حمتاج إليها لدفع التهمة، واليمني عنه: ويف شرح املنتهى، قلت. حاجته إليها



وألن البينة . انتهى. حيلف: وقال شريح والنخعي. فتياكان ألحدمها بينة حكم له هبا، ومل حيلف، وهو قول أهل ال
  .قاله يف الكايف. حجة صرحية يف إثبات امللك ال هتمة فيها فكانت أوىل من اليمني اليت يتهم فيها

قاله يف الشرح، . ال نعلم فيه خالفا" ممسك ببعضه فيتحالفان، ويتناصفانه ١كل : أن تكون بيديهما كشيء -٣"
فجعلها بينهما : ن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف دابة ليس ألحدمها بينةحلديث أيب موسى أ

  .نصفني رواه اخلمسة إال الترمذي
فللثاين بيمينه، ألن تصرفه أقوى، ويده آكد، وهو " واحد سائقه، واآلخر راكبه: فإن قويت يد أحدمها، كحيوان"

  .املستويف ملنفعة احليوان
  .ملا تقدم" فللثاين بيمينه: واحد آخذ بكمه، والثاين البسه: أو قميص"

  ـــــــ
  .بتشديد الالم وضمها ألهنا مبتدأ، وممسك خرب واجلملة صفة لشيء: قوله كل ١

كنجار وحداد بدكان، فآلة النجارة للنجار، وآلة " فآلة كل صنعة لصانعها: وإن تنازع صانعان يف آلة دكاهنما"
  .ه حيث ال بينة عمال بالظاهراحلدادة للحداد بيمين

  ١حلديث احلضرمي والكندي" ومىت كان ألحدمها بينة فالعني له"
  ألن كال منهما تنفي ما تثبته األخرى" فإذا كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا"
ى عهد رسول اهللا فبعث كل منهما حلديث أيب موسى أن رجلني ادعيا بعريا عل" فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما"

  .بشاهدين، فقسمه النيب صلى اهللا عليه وسلم، بينهما رواه أبو داود
  .فيما ليس بيديهما، أو بيد ثالث ال يدعيه: أي" ويقترعان فيما عداه"
ذكره يف : روي عن ابن عمر وابن الزبري، وبه قال إسحاق وأبو عبيد" فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه"
  كما لو مل يكن لواحد منهما بينة، حلديث أيب هريرة أن رجلني تداعيا عينا مل يكن. شرحال

  ـــــــ
جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، "عن وائل بن حجر، قال : ونصه ١

هي أرضي يف يدي أزرعها : يا رسول اهللا إن هذا قد غلبين على أرض كانت لأليب، قال الكندي: فقال احلضرمي
يا : ، فقال " فلك ميينه: "ال، قال: قال" ألك بينة؟: "ليس له فيها حق، فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، للحضرمي

، " ليس لك منه إال ذلك: "الرجل فاجر ال يبايل على ما حلف علبه، وليس يتورع من شيء، قال. رسول اهللا
: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما: "ى اهللا عليه وسلم، ملا أدبر الرجلفانطلق ليحلف، فقال رسول اهللا، صل

  .رواه مسلم والترمذي وصححه" ليلقني اهللا وهو عنه معرض

. لواحد منهما بينة، فأمرمها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن يستهما على اليمني أحبا أم كرها رواه أبو داود
رجلني اختصما إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يف أمر، فجاء كل واحد  وروى الشافعي عن ابن املسيب أن

  .منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بينهما
البينة : "حلديث" فهو داخل، واآلخر خارج، وبينة اخلارج مقدمة على بيعة الداخل: وإن كانت العني بيد أحدمها"

شاهداك أو : "وحديث. رواه الترمذي" واليمني على من أنكر: "ويف لفظ" واليمني على املدعى عليه على املدعي،
  .وعن ابن عباس أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قضى باليمني على املدعى عليه متفق عليه" ميينه



  الداخل،: أي" قدمت بينته: لكن لو أقام اخلارج بينة أهنا ملكه، والداخل بينة أنه اشتراها منه"
لشهادهتا بأمر حدث على امللك خفي على األوىل، كما لو ادعى بدين وأقام به بينة، " هنا، ملا معها من زيادة العلم"

  قدمت، ملا معها من زيادة العلم،: أبرأين، وأقام بينة بذلك: فقال املدعى عليه
إلثباهتا أنه اشتراها من " عمل بأسبقهما تارخيا أو أقام أحدمها بينة أنه اشتراها من فالن، وأقام اآلخر بينة كذلك"

تساقطتا، لتعارضهما : مالكها، وملصادفة التصرف الثاين ملك غريه فوجب بطالنه، فإن مل يعلم التاريخ، أو اتفق
  .وعدم املرجح

  .ألهنما اثنان، كالمها يدعيها" أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد ميينا -٤"

مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة، لتلف العني بتفريطه، وهو : أي" ل أخذها منه مع بدهلافإن نك"
  .ترك اليمني لألول، أشبه ما لو أتلفها

  .العني وبدهلا، ألن احملكوم له بالعني غري معني: أي" واقترعا عليهما"
  نصفني،" وإن أقر هبا هلما اقتسماها"
بالنسبة إىل النصف الذي أقر به، لصاحبه، ألنه يدعيه له، كما لو أقر هبا، ألحدمها فإنه " وحلف لكل واحد ميينا"

  .حيلف لآلخر
  .كما لو كانت العني بيديهما ابتداء" وحلف كل واحد لصاحبه على النصف احملكوم له به"
  على جهله به،" هي ألحدمها، وأجهله، فصدقاه: وإن قال"
  ه،لتصديقهما له يف دعوا" مل حيلف"
  يصدقاه" وإال"
  ألن صاحب احلق منهما واحد غري معني،" حلف ميينا واحدة"
  .نص عليه، حلديث أيب هريرة السابق" ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها"

  كتاب الشهادات

  
  

  :كتاب الشهادات
َوأَشْهُِدوا {: وقوله ١اآلية} ِلكُْمَواسَْتشْهُِدوا َشهِيَدْينِ ِمْن رِجَا{: أمجعوا على قبول الشهادة يف اجلملة، لقوله تعاىل

ولدعاء احلاجة إليها " شاهداك أو ميينه: "وحديث ١} ...وَأَْشهِدُوا إِذَا تََباَيعُْتْم{: وقوله ٢} ...ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم
وإمنا اخلصم داء، والشهود  -الشاهدين : يعين -القضاء مجر، فنحه عنك بعودين : قال شريح. حلصول التجاحد

  .اء، فأفرغ الشفاء على الداءشف
قال ابن عباس  ١} ...َوال يَأَْب الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا{: لقوله تعاىل" حتمل الشهادة يف حقوق اآلدميني فرض كفاية"

  .التحمل للشهادة وإثباهتا عند احلاكم: املراد به: وقتادة والربيع
وإن كان احلاكم غري  ٣} ...الشََّهاَدةَ َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُهَوال َتكُْتُموا {: لقوله تعاىل" وأداؤها فرض عني"

وقال يف رواية . كيف أشهد عند رجل ليس عدال ال يشهد؟: قال أمحد يف رواية ابن احلكم. مل يلزمه األداء: عدل



  يكون يف آخر الزمان": وعن أيب هريرة مرفوعا. أخاف أن يسعه أن ال يشهد عن اجلهمية: ابنه عبد اهللا
  ـــــــ

  .٢٨٢/البقرة من اآلية ١
  .٢/الطالق من اآلية ٢
  .٢٨٣/البقرة من اآلية ٣

أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فال يكونن هلم كاتبا، وال 
  .رواه الطرباين" عريفا، وال شرطيا

  .ئال ينساهال" ومىت حتملها وجبت كتابتها"
ولو مل تتعني عليه يف األصح، ألهنا فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، وال " وحيرم أخذ أجرة وجعل عليها"

  .كصالة اجلنازة: جيوز أخذ األجرة وال اجلعل عليه
  إىل حملها،" لكن إن عجز عن املشي"
  " .ال ضرر وال ضرار"ع غريه، حلديث ألنه ال يلزمه أن يضر نفسه لنف" فله أخذ أجرة مركوب: أو تأذى به"
  .لآلية" وحيرم كتم الشهادة"
  .ألنه ال تالزم بني التحرمي والضمان" وال ضمان"
  .ألنه شرط فيه فال ينعقد بدوهنا" وجيب اإلشهاد يف عقد النكاح خاصة"
ومحل على االستحباب،  ١} ُتْمَوأَشْهِدُوا إِذَا َتبَاَيْع{: من بيع وإجارة وصلح وغريه، لقوله" ويسن يف كل عقد سواه"

  ٢} فَإِنْ أَِمَن بَْعُضكُْم َبْعضاً فَلُْيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن أََماَنتَُه{: لقوله تعاىل
هو ما شهد به عن : قال املفسرون ٣} إِلَّا َمْن َشهِدَ بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ{: لقوله تعاىل" وحيرم أن يشهد إال مبا يعلمه"

  .انبصرية وإيق
  ـــــــ

  .٢٨٢/البقرة من اآلية ١
  .٢٨٣/البقرة من اآلية ٢
  .٨٦/الزخرف من اآلية ٣

على مثلها فاشهد، : "قال" ترى الشمس؟: "وقال ابن عباس سئل النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عن الشهادة، فقال
  .رواه اخلالل" أو دع

  .قة، وغصب، وعيوب مرئية يف حنو مبيع وحنوهاكقتل، وسر: فالرؤية ختتص بالفعل" والعلم إما برؤية أو مساع"
  :والسماع ضربان

كعتق وطالق وإقرار وحنوها، فيلزمه الشهادة مبا مسع من قائل عرفه يقينا، كما يف : مساع من مشهود عليه -ا 
  .الكايف

: الشرحقال يف . ومساع باالستفاضة بأن يشتهر املشهود به بني الناس، فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا -٢
: وأمجعوا على صحة الشهادة باالستفاضة على النسب، واختلفوا فيما سواه، فقال أصحابنا جتوز يف تسعة أشياء

ال تقبل : وقال أبو حنيفة. النكاح، وامللك املطلق، والوقف، ومصرفه، واملوت، والعتق، والوالء، والوالية، والعزل



  .إال يف النكاح، واملوت
ليس عندنا : قال مالك. شهادة عليها غالبا مبشاهدهتا، أو مشاهدة أسباهبا فجازت كالنسبأن هذه تتعذر ال: ولنا

السماع يف األجناس، : من يشهد على أجناس أصحاب رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، إال بالسماع، وقال
فأشهد أن فاطمة : فيضانعم إذا كان مست: أتشهد أن فالنة امرأة فالن، ومل تشهد؟ قال: قيل ألمحد. والوالء جائز

  بنت رسول اهللا، وأن خدجية وعائشة زوجتاه، وكل أحد يشهد بذلك من غري

وهو قول املتأخرين من . تسمع من عدلني: وقيل. وال تقبل االستفاضة إال من عدد يقع العلم خبربهم. مشاهدة
  .أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا: وقال الشيخ تقي الدين. انتهى. الشافعية

فله أن يشهد له : كتصرف املالك من نقض وبناء وإجارة وإعارة: ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة"
  .يف قول ابن حامد، ألن تصرفه فيه على هذا الوجه بال منازع دليل صحة امللك فجرت جمرى االستفاضة" بامللك

األزمنة، وألن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل ألنه أحوط خصوصا يف هذه " والورع أن يشهد باليد والتصرف"
  .قاله يف الكايف. وإجارة وعارية، فلم ختتص يف امللك، فلم جتز الشهادة به مع االحتمال

  فصل وإن شهدا أنه طلق من نسائه

:  
ألمتني إحدى هاتني ا: شهادهتما، ألهنم شهدا بغري معني فال ميكن العمل هبا، كقوهلما" واحدة، ونسيا عينها مل تقبل"

  .عتيقة
  .التفاقهما عليه" كملت باأللف: ولو شهد أحدمها أنه أقر له بألف، واآلخر أنه أقر له بألفني"
  املشهود له: أي" وله"
  .حيث مل خيتلف السبب، وال الصفة" أن حيلف على األلف اآلخر ويستحقه"
  بطلت: قضاه بعضه: وإن شهدا أن عليه ألفا لزيد، وقال أحدمها"

  .قضاه بعضه، يناقض شهادته عليه باأللف فأفسدها: عليه، ألن قوله نص" شهادته
ألنه رجوع عن الشهادة خبمس مائة، " صحت شهادهتما: قضاه نصفه: وإن شهدا أنه أقرضه ألفا مث قال أحدمها"

  .بألف بل خبمسمائة، وألنه ال تناقض يف كالمه، وال اختالف: وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال
  حتمل شهادة حبق" ملنوال حيل "
  .نص عليه" وأخربه عدل باقتضاء احلق أن يشهد به"
ولو شهد اثنان يف مجع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهدا على خطيب أنه قال، أو فعل على "

  .لكمال النصاب" قبلت شهادهتما: املنرب يف اخلطبة شيئا، ومل يشهد به أحد غريمها

  ل شهادتهباب شروط من تقب

  
  :باب شروط من تقبل شهادته



  "وهي ستة"
والصيب  ١} َواْسَتشْهُِدوا َشهِيَدْينِ ِمْن رِجَاِلكُْم{: لقوله تعاىل" فال شهادة لصغري، ولو اتصف بالعدالة: البلوغ -١"

عليها، ألنه  تقبل شهادهتم يف اجلراح خاصة، إذا شهدوا قبل االفتراق عن احلال اليت جتارحوا: وعنه. ليس من رجالنا
  .كانوا جييزون شهادة بعضهم على بعض: قال إبراهيم: وقال يف الشرح. قاله يف الكايف. قول ابن الزبري

  ،٢وسكران ومربسم" فال شهادة ملعتوه وجمنون: العقل -٢"
  ـــــــ

  .٢٨٢/البقرة من اآلية ١
  .هو التهاب احلجاب الذي بني الكبد والقلب: الربسام ٢

إذا حتمل وأدى يف حال  -نص عليه  -نفسهم ال يقبل، فعلى غريهم أوىل، وتقبل ممن خينق أحيانا ألن قوهلم على أ
  .إفاقته، ألهنا شهادة من عاقل

وإمنا اكتفي بإشارة األخرس يف أحكامه . بإشارته، ألن الشهادة يعترب هلا اليقني" فال شهادة ألخرس: النطق -٣"
  .ي هنا معدومةاملختصة به، كنكاحه وطالقه للضرورة، وه

  .فتقبل، لداللة اخلط على األلفاظ" إال إن أداها خبطه"
ألنه ال حتصل الثقة بقوله، الحتمال أن يكون ذلك من " فال شهادة ملغفل، ومعروف بكثرة غلط وسهو: احلفظ -٤"

  .وتقبل شهادة من يقل ذلك منه، ألنه ال يسلم منه أحد. غلطه
ِممَّْن ...{: وقال ١} َوأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم{: لقوله تعاىل" لى مثلهفال شهادة لكافر ولو ع: اإلسالم -٥"

تقبل شهادة بعضهم على : وروى حنبل. والكافر ليس بعدل، وال مرضي، وال هو منا ٢} ...تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء
ز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، واختاره الشيخ تقي الدين، حلديث جابر أنه، صلى اهللا عليه وسلم، أجا

: وحيتمل أن املراد اليمني، ألهنا تسمى شهادة، قال تعاىل. بعض رواه ابن ماجه من رواية جمالد، وهو ضعيف
  إال أن شهادة أهل الكتاب تقبل يف الوصية يف السفر ٣} ...فََشهَاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبُع َشَهادَاٍت بِاللَِّه{

  ـــــــ
  .٢آليةمن ا: الطالق ١
  .٢٨٢/من اآلية: البقرة ٢
  .٦/من اآلية: النور ٣

رواه أبو داود وغريه، وقضى به أبو موسى،  ١إذا مل يكن غريهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر، خلرب أيب موسى
  .وهبذا قال أكابر املاضني: قال ابن املنذر. وكذا قضى به ابن مسعود يف زمن عثمان

وعن عمرو بن شعيب . ذكره يف الشرح. من مل تظهر منه ريبة: حواله يف دينه، وقيلاستواء أ: وهي" العدالة -٦"
  .رواه أمحد وأبو داود ٢" ال جتوز شهادة خائن، وال خائنة، وال ذي غمر على أخيه: "عن أبيه عن جده مرفوعا

  :"ويعترب هلا شيئان"
. سنة سنها النيب، صلى اهللا عليه وسلم: الوتر: نقل أبو طالب" أداء الفرائض برواتبها: الصالح يف الدين، وهو -١"

فمن ترك سنة من سننه، فهو رجل سوء، فال تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن هتاونه هبا يدل على عدم 
  وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج،. حمافظته على أسباب دينه، ورمبا جر إىل التهاون بالفرائض



  " كبرية، وال يدمن على صغريةبأن ال يأيت: واجتناب احملرم"
  ـــــــ

عن الشعيب أن رجال من املسلمني حضرته الوفاة بدقوقاء، ومل جيد أحدا من املسلمني يشهد على وصيته، : ونصه ١
هذا أمر مل يكن بعد : فقال أبو موسى. فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى األشعري، فأحرباه، وقدما بتركته ووصيته

رسول اهللا، فأحلفهما بعد العصر باهللا إهنما ما خانا، وال كذبا، وال بدال، وال كتما، وال غريا،  الذي كان على عهد
  .فأمضى شهادهتما. وإهنما لوصية الرجل وتركته

: أي" وال ذي غمر على أخيه"ويف حديث الشهادة : قال يف اللسان. احلفد وزنا ومعىن: بكسر العني: الغمر ٢
  .ضغن وحقد

ويقاس عليه  ٢} ...َوال تَقَْبلُوا لَُهْم شََهاَدةً أََبداً{: وقال يف القاذف ١} ...إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فََتَبيَّنُوا{: لقوله تعاىل
واعترب يف الصغائر الكثرة، ألن احلكم لألغلب بدليل قوله . كل مرتكب كبرية، ألنه ال يؤمن من مثله شهادة الزور

وال يقدح فيه فعل صغرية نادرا، ألن أحدا ال يسلم منها،  ٣} َوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَفََمْن ثَقُلَْت َم{: تعاىل
  :وهلذا يروى مرفوعا

  "وأي عبد لك ال أملا؟... إن تغفر اللهم تغفر مجا "
، أو غضب، أو نفي أو لعنة: وقال الشيخ تقي الدين. نص عليه. ما فيه حد يف الدنيا، أو وعيد يف اآلخرة: والكبرية
  .ما دون ذلك: والصغرية. انتهى. اإلميان

  اإلنسانية" استعمال املروءة"-٢
  عادة كالسخاء وحسن اخللق، وحسن اجملاورة وحنوها،" بفعل ما جيمله ويزينه"
  .من األمور الدنية املزرية به" وترك ما يدنسه ويشينه"
  مستهزئ: أي" فال شهادة، ملتمسخر"
  .خفة يف اليدين كالسحر: الشعبذةو" ورقاص، ومشعبذ"
من لعب بالنردشري فقد عصى اهللا : "كنرد، ولو خال من القمار، حلديث أيب موسى مرفوعا" والعب بشطرنج وحنوه"

  إن هللا عز وجل يف كل يوم: "وعن واثلة بن األسقع مرفوعا. رواه أبو داود" ورسوله
  ـــــــ

  .٦/من اآلية: احلجرات ١
  .٤/من اآلية: النور ٢
  .٨/من اآلية: األعراف ٣

ومر علي، رضي اهللا عنه، على قوم يلعبون . رواه أبو بكر" ثالمثائة وستني نظرة، ليس لصاحب الشاه منها نصيب
نص عليه أمحد، لالتفاق عليه، . والنرد أشد من الشطرنج! ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون؟: بالشطرنج، فقال
  .وثبوت اخلرب فيه

ن ميد رجليه حبضرة الناس، أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، وال ملن حيكي املضحكات، وال ملن وال مل"
وال ملغن وطفيلي، ومتزي بزي يسخر منه، وأشباه ذلك مما يأنف " يأكل بالسوق، ويغتفر اليسري كاللقمة والتفاحة



إن مما أدرك الناس من : "عود البدري مرفوعامنه أهل املروءات، ألنه ال يأنف من الكذب بدليل ما روى أبو مس
  .رواه البخاري" إذا مل تستح فاصنع ما شئت: كالم النبوة األوىل

  إخل...فصل ومىت وجد الشرط

  ...فصل ومىت وجد الشرط
  .لزوال املانع" قبلت الشهادة مبجرد ذلك: بأن بلغ الصغري، وعقل اجملنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق"
لعموم اآليات واألخبار، " حلرية، فتقبل شهادة العبد واألمة يف كل ما تقبل فيه شهادة احلر واحلرةوال تشترط ا"

والعبد داخل فيها، فإنه من رجالنا، وتقبل روايته، وفتواه، وأخباره الدينية فقبلت شهادته، ألنه عدل غري متهم، 
  .وتقدم حديث عقبة بن احلارث يف الرضاع. فأشبه احلر
  .قاله يف الكايف. هادته يف احلد، ألنه يدرأ بالشبهات، ويف شهادة العبد شبهة، لوقوع اخلالف فيهاوال تقبل ش

فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وكناس وقراد ودباب وحنوهم، إذا حسنت " وال يشترط كون الصناعة غري دنية"
قاله . ، وتقبل شهادة ولد الزىن يف قول األكثر١} أَْتقَاكُْم إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه...{: طريقتهم يف دينهم، لقوله تعاىل

ال جتوز شهادة بدوي "-: وحديث أيب هريرة مرفوعا. وتقبل شهادة بدوي على قروي، ألنه مسلم عدل. يف الشرح
  .حممول على من مل تعرف عدالته من أهل البدو -" على صاحب قرية

لعموم اآليات، وألنه عدل " مسعه حيث تيقن الصوت، ومبا رآه قبل عماهفتقبل شهادة األعمى مبا : وال كونه بصريا"
  .مقبول الرواية فقبلت شهادته، كالبصري

  ـــــــ
  .١٣/من اآلية: احلجرات ١

  باب موانع الشهادة

:  
  :"وهي ستة"
  .مع ابنهألن القن يتبسط يف مال سيده، وجتب نفقته عليه، كاألب " كون الشاهد أو بعضه ملكا ملن يشهد له -١"
لتبسط كل منهما يف مال اآلخر، وإضافته إليه، واتساعه بسعته، وتقدم قول عمر لعبد اهللا " وكذا لو كان زوجا له"

  .بن عمرو بن احلضرمي يف حد السرقة
فال تقبل، لتمكنه من بينونتها للشهادة، مث : بأن يشهد أحد الزوجني لآلخر بعد طالق بائن أو خلع" ولو يف املاضي"

  .هايعيد

فال تقبل شهادة بعضهم لبعض، " أو كان من فروعه، وإن سفلوا من ولد البنني والبنات، أو من أصوله، وإن علوا"
ال جتوز شهادة خائن وال خائنة، وال ذي غمر على أخيه، وال ظنني يف : "وعن عائشة مرفوعا. للتهمة بقوة القرابة

أيب هريرة، ورواه أمحد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو ورواه اخلالل بنحوه من حديث عمر و" قرابة وال والء
املتهم، وكل من الوالدين واألوالد متهم يف حق اآلخر، ألنه مييل إليه بطبعه، وهلذا قال النيب، : والظنني. بن شعيب



  " .فاطمة بضعة مين يريبين ما راهبا"صلى اهللا عليه وسلم 
  شهادة الشخص" وتقبل"
أمجع أهل العلم على أن شهادة األخ : قال ابن املنذر. عموم اآليات، وألنه عدل غري متهمل" كأخيه: لباقي أقاربه"

  .ألخيه جائزة
  شهادته" وكل من ال تقبل"
كُوُنوا قَوَّاِمنيَ بِالِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَنْفُِسكُْم أَوِ {: قال اهللا تعاىل. لعدم التهمة فيها" له فإهنا تقبل عليه"

  ١} الَْواِلَدْينِ وَالْأَقَْربَِني
  ولو مأذونا له،" فال تقبل شهادته لرقيقه: كونه جير هبا نفعا لنفسه"-٢
  "املكاتب عبد ما بقي عليه درهم: "ألنه رقيقه، حلديث" ومكاتبه"
  .ألنه قد يسري إىل نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته، فكأنه شهد لنفسه" وال ملورثه جبرح قبل اندماله"
  .ال نعلم فيه خالفا: قال يف الشرح. الهتامه" وال لشريكه فيما هو شريك فيه"

  ـــــــ
  .١٣٥/من اآلية: النساء ١

  .كمن نوزع يف ثوب استأجر أجريا خلياطته وحنوها فال تقبل للتهمة فيه. نص عليه" وال ملستأجره فيما استأجره فيه"
وشبه العمد، ألهنم متهمون يف " العاقلة جبرح شهود قتل اخلطأ فال تقبل شهادة: أن يدفع هبا ضررا عن نفسه -٣"

  .دفع الدية عن أنفسهم، ولو كان الشاهد فقريا أو عبدا، جلواز أن يوسر أو ميوت من هو أقرب منه
أو ميت تضيق تركته عن ديوهنم، ملا يف ذلك من توفري املال " وال شهادة الغرماء جبرح شهود دين على مفلس"

  .قاله يف الشرح. املتهم: وهو. مضت السنة يف اإلسالم أن ال جتوز شهادة خصم، وال ظنني: الزهريقال . عليهم
  .ألنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه" وال شهادة الضامن ملن ضمنه بقضاء احلق أو اإلبراء منه"
قنه ومكاتبه، ألنه متهم كسيد يشهد جبرح شاهد على " وكل من ال تقبل شهادته له تقبل شهادته جبرح شاهد عليه"

  .بدفع الضرر عن نفسه
يف قول " كفرحه مبساءته، وغمه لفرحه، وطلبه له الشر، فال تقبل شهادته على عدوه: العداوة لغري اهللا تعاىل -٤"

  .وألنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه. قاله يف الشرح" وال ذي غمر على أخيه"أكثر أهل العلم، حلديث 
  .فتقبل شهادته فيه، ألن القصد إعالنه وال هتمة "إال يف عقد النكاح"
  .ملا تقدم" فال شهادة ملن عرف هبا، كتعصب مجاعة على مجاعة، وإن مل تبلغ رتبة العداوة: العصبية -٥"

فال تقبل للتهمة يف أنه إمنا تاب لتقبل شهادته إلزالة العار الذي حلقه " أن ترد شهادته لفسقه، مث يتوب ويعيدها -٦"
  .، وألنه ردت باالجتهاد فقبوهلا نقص لذلك االجتهادبردها

  فترد شهادته،" أو يشهد ملورثه جبرح قبل برئه"
  .املانع" مث يربأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر، أو جلب نفع، أو عداوة، أو ملك، أو زوجية، مث يزول ذلك"
  .أعيدت، كاملردود للفسقالشهادة، فال تقبل يف اجلميع ألهنا ردت للتهمة، فال تقبل إذا " وتعاد"
املانع بأن أسلم الكافر، أو كلف غري " خبالف ما لو شهد، وهو كافر أو غري مكلف أو أخرس مث زال ذلك"



  املكلف، أو نطق األخرس،
  .فإهنا تقبل، ألن ردها هلذه املوانع ال غضاضة فيه، وال هتمة، خبالف ما قبلها" وأعادوها"

  باب أقسام املشهود به

  
  :املشهود به باب أقسام

  :"وهو ستة"
  .قاله يف الشرح. وأمجعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا" فالبد من أربعة رجال: الزىن -١"
  الزىن أو اللواط،: أي" يشهدون به"
زنت العني واليد والرجل وألن أبا بكرة، : لئال يعتقد الشاهد ما ليس بزىن زىن، ويقال" وأهنم رأوا ذكره يف فرجها"

  ع بن احلارث،وناف

وشبل بن معبد شهدوا على املغرية بن شعبة بالزىن عند عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، وملا مل يصرح زياد بذلك 
  .فرح عمر، ومحد اهللا، ومل يقم احلد عليه، وكان مبحضر من الصحابة، ومل ينكر: رأيت أمرا قبيحا: بل قال

ال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَإِذْ لَْم يَأُْتوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم لَْو{: لقوله تعاىل" أو يشهدون أنه أقر أربعا"
أربعة "وقوله، صلى اهللا عليه وسلم، هلالل بن أمية  ٢} ...فَاسَْتْشهِدُوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً ِمْنكُْم{: وقوله ١} الْكَاِذبُونَ

  .احلديث، رواه النسائي...." . ظهركشهداء، وإال حد يف 
يشهدون له، لقوله، صلى اهللا عليه " فال بد من ثالثة رجال: إذا ادعى من عرف بغىن أنه فقري ليأخذ من الزكاة -٢"

" لقد أصابت فالنا فاقة: ورجل أصابته فاقة حىت يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه"وسلم، يف حديث قبيصة 
  .سلم وأبو داود والنسائياحلديث، رواه أمحد وم

ألنه حيتاط فيه، ويسقط بالشبهة، فال تقبل فيه " فال بد من رجلني: القود واإلعسار، وما يوجب احلد والتعزير -٣"
شهادة النساء، لنقصهن، ملا روي عن الزهرى قال جرت السنة من عهد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أن ال 

  .اله يف الكايفتقبل شهادة النساء يف احلدود ق
  النكاح والرجعة، واخللع والطالق، والنسب والوالء،: ومثله"

  ـــــــ
  .١٣: النور من اآلية ١
  .١٥: من اآلية: النساء ٢

فنقيس  ١} ...َوأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم{: فال بد من شهادة رجلني، لقوله تعاىل يف الرجعة" والتوكيل يف غري املال
  .قاله يف الكايف. ذكرنا، ألنه ليس مبال، وال املقصود منه املال، أشبه العقوباتعليه سائر ما 

" والرهن والوديعة، والعتق والتدبري، والوقف والبيع، وجناية اخلطأ. كالقرض: املال وما يقصد به املال -٤"
  .وحنوها

ْينِ ِمْن رَِجاِلكُْم فَإِنْ لَْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ وَاسَْتْشهِدُوا شَهِيَد{: لقوله تعاىل" فيكفي فيه رجالن، أو رجل وامرأتان"
وألن املال . نص على املداينة، وقسنا عليه سائر ما ذكرنا قاله يف الكايف ٢} ...َواْمرَأََتاِن ِممَّْن َتْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء



  .ء فوسع الشرع باب ثبوتهيدخله البذل واإلباحة، وتكثر فيه املعاملة، ويطلع عليه الرجال والنسا
حلديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد رواه أمحد " أو رجل وميني"

وهذا احلديث يروى عن . وألمحد يف رواية إمنا ذلك يف األموال ورواه أيضا عن جابر مرفوعا. والترمذي وابن ماجه
رة، وجابر، وعبد اهللا بن عمر، وأيب، وزيد بن ثابت، وسعد بن عبادة وقضى عن علي، وابن عباس، وأيب هري: مثانية

  .به علي بالعراق رواه أمحد والدارقطين، وألن اليمني تشرع يف حق من ظهر صدقه
  .وكذا لو شهد أربع نسوة، ألن النساء ال تقبل شهادهتن يف ذلك منفردات" ال امرأتان وميني"

  ـــــــ
  .٢/من اآلية: الطالق ١
  .٢٨٢/من اآلية: البقرة ٢

  لكمال النصاب من جهته،" فمن حلف أخذ نصيبه: ولو كان جلماعة حق بشاهد واحد فأقاموه"
  .ألنه ال حق له فيه قبل حلفه" وال يشاركه من مل حيلف"
اد ألنه مما يعسر عليه إشه" فيقبل قول طبيب وبيطار واحد، لعدم غريه يف معرفته: داء دابة وموضحة وحنومها -٥"

  .اثنني، وإن أمكن إشهادمها مل يكتف بدوهنما، ألنه األصل قاله يف الكايف
  .ألنه يشهد بزيادة مل يدركها النايف" وإن اختلف اثنان قدم قول املثبت"
واحليض، وكذا . والثيوبة. كعيوب النساء حتت الثياب والرضاعة، والبكارة: ما ال يطلع عليه الرجال غالبا -٦"

وال : قال يف الشرح. نص عليه" محام وعرس وحنومها مما ال حيضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل جراحة وغريها يف
وعن حذيفة . وحلديث عقبة بن احلارث، وتقدم يف الرضاع. انتهى. نعلم خالفا يف قبول النساء املنفردات يف اجلملة

يف كتبهم، ألنه معىن يثبت بقول النساء  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء
  .فال يشترط فيه العدد، كالرواية واألخبار الدينية: املنفردات

ألن الرجال أكمل منهن، وال يقبل منهم إال اثنان فالنساء أوىل، فإذا شهد الرجل الواحد مبا تقبل " واألحوط اثنتان"
  .، ألنه أكمل منها، قاله يف الكايفيكتفى به: فيه شهادة املرأة الواحدة، فقال أبو اخلطاب

  فصل لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان

:  
ال قصاص، وال دية، ألن العمد يوجب القصاص، واملال بدل عنه، فإن مل يثبت األصل مل جيب : أي" مل يثبت شيء"

قاله يف . أوجبنا معينا. امل يتعني أحدمها إال باالختيار، فلو أوجبنا الدية وحده: موجبه أحد شيئني: بدله، وإن قلنا
  .الكايف

  .لكمال نصابه" ثبت املال: وإن شهدوا بسرقة"
ألنه حد، فال يثبت إال برجلني، والسرقة توجب املال والقطع، وقصور البينة عن أحدمها ال مينع ثبوت " دون القطع"

  .اآلخر
  .ى أو وهبحنو ما باع، أو ما اشتر" أنه ما سرق، أو ما غصب وحنوه: ومن حلف بالطالق"
  .احمللوف أنه ما فعله" فثبت فعله"



  .لكمال نصابه" ثبت املال: برجل وامرأتني أو رجل وميني"
  .زوجته، ألن الطالق ال يثبت بذلك" ومل تطلق"

  باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها

  
  :باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها

أمجعت العلماء من أهل احلجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة يف األموال، ولدعاء : بو عبيدقال أ
  احلاجة إليها، ألهنا وثيقة مستدامة حلفظ األموال، ورمبا مات املقر فتعذر الرجوع إىل إقراره،

يز الشهادة على الشهادة، فاستدرك ذلك بتجو: ورمبا مات شاهد األصل أو غاب أو مرض، أو نسي فتضيع احلقوق
  .فتدوم الوثيقة

  .صورة حتملها: أي" الشهادة على الشهادة"
: شهدت عليه، أو: إين أشهد أن فالن بن فالن أشهدين على نفسه بكذا، أو: أشهد يا فالن على شهاديت: أن يقول"

  .نص عليه. ال بد أن يسترعيه شاهد األصل للشهادة: أي" أقر عندي بكذا
د على شهادة الرجلني رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه ويصح أن يشه"

ال بد : وقال ابن بطة. وألن الفرع بدل األصل فاكتفي مبثل عددهم، كأخبار الديانات. كالشهادة بنفس احلق" املرأة
شريح، فمن : جيوز، مل يزل الناس على هذاشاهد على شاهد : على كل واحد اثنني، وقال اإلمام أمحد: من أربعة

  .دونه، إال أن أبا حنيفة أنكره، قاله يف الشرح
  :"وشروطها أربعة"
فال تقبل يف حد هللا تعاىل، ألن مبناه على الستر، والدرء بالشبهات، : كاألموال" أن تكون يف حقوق اآلدميني -١"

وظاهر كالم أمحد أهنا ال : قال يف الكايف. لغلط والسهووالشهادة على الشهادة ال ختلو من شبهة، لتطرق احتمال ا
تقبل يف قصاص، وال حد قذف ألنه عقوبة، فأشبه سائر احلدود، ونص على قبوهلا يف الطالق ألنه ال يدرأ 

  .انتهى. بالشبهات
. ألن من دوهنا يف حكم احلاضر، ذكره أبو اخلطاب" تعذر شهود األصل مبرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر-٢"

  وألن شهادة

األصل أقوى منها، ألهنا تثبت نفس احلق، وهذه ال تثبته، وإمنا تثبت الشهادة عليه، وألن مساع القاضي منهما 
  .قاله يف الكايف. فلم يقبل األذى مع القدرة على األقوى: متيقن، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون

  :قبل احلكم" لويدوم تعذرهم إىل صدور احلكم، فمىت أمكنت شهادة األص"
لزوال الشرط، كما لو كانوا حاضرين، و ألنه قدر على األصل قبل العمل بالبدل، " وقف احلكم على مساعها"

  .فأشبه املتيمم يقدر على املاء
احلكم من حنو فسق، : أي" دوام عدالة األصل والفرع إىل صدور احلكم، فمىت حدث من أحدهم ما مينعه قبله"-٣

  أو جنون
  .م، ألنه ينبين على الشهادتني معا، فإذا فقد شرط الشهادة مل جيز احلكم هبااحلك" وقف"



  .ملا تقدم" ثبوت عدالة اجلميع"-٤
قاله يف الشرح، ألن شهادهتما باحلق مقبولة، فكذلك يف . بغري خالف نعلمه" ويصح من الفرع أن يعدل األصل"

  .العدالة
  .لشهادة يف أحدمهاألنه يؤدي إىل احنصار ا" ال تعديل شاهد لرفيقه"
ألنه مل يثبت كذب " مل يضمن الفريقان شيئا. ما أشهدناهم بشيء: وإن قال شهود األصل بعد احلكم بشهادة الفرع"

  .شاهدي الفرع، وال رجوع شاهدي األصل، ألن الرجوع إمنا يكون بعد الشهادة، ومها أنكرا أصل الشهادة

  فصل ال تقبل الشهادة إال بأشهد أو شهدت

  :ال تقبل الشهادة إال بأشهد أو شهدتفصل و
  أنا متحمل شهادة على فالن بكذا،: بكذا، ألنه إخبار عما اتصف به، كقوله" أنا شاهد: فال يكفي"
  .ألنه مل يأت بالفعل املشتق من لفظ الشهادة" وال أعلم، أو أحتقق، أو أعرف أو أتيقن"
  .القول بالصحة أوىل: هبام ويف النكتملا فيه من اإلمجال، واإل" أشهد مبا وضعت به خطي: أو"
تصح الشهادة، : وعنه. التضاح معناه" صح: أشهد، أو كذلك أشهد: لكن لو قال من تقدمه غريه بالشهادة بذلك"

ال يعرف عن صحايب، وال تابعي اشتراط لفظ : اختاره الشيخ تقي الدين، وقال. وحيكم هبا بدون فعلها املشتق منها
  .ذكره يف اإلنصاف. والسنة إطالق لفظ الشهادة على اخلرب اجملردالشهادة، ويف الكتاب 

احلكم، لتمامه ووجوب املشهود للمحكوم له، " مل ينقض: وإن رجع شهود املال أو العتق بعد حكم احلاكم"
فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض : ورجوعهم ال ينقض احلكم، ألهنم إن قالوا عمدنا

  .مل يلزم نقضه أيضا جلواز خطئهم يف قوهلم الثاين بأن اشتبه عليهم احلال: أخطأنا: ، وإن قالوااحلكم
  بدل ما شهدوا به من املال، وقيمة ما شهدوا بعتقه،" ويضمنون"

  .ألهنم أخرجوه من يد مالكه بغري حق، وحالوا بينه وبينه، كما لو أتلفوه أو غصبوه، وشهادة الزور من أكرب الكبائر
  .كمن تاب من حد بعد رفعه حلاكم" عزره ولو تاب: وإذا علم احلاكم بشاهد زور بإقراره، أو تبني كذبه يقينا"
  من ضرب أو حبس وحنومها،" مبا يراه"
  كحلق حلية، أو قطع طرف، أو أخذ مال،" ما مل خيالف نصا"
وال يعزر شاهد بتعارض . وحنوه" وهإنا وجدناه شاهد زور فاجتنب: وطيف به يف املواضع اليت يشتهر فيها، فيقال"

  .البينة، وال بغلطه يف شهادته، ألن الغلط قد يعرض للصادق العدل

  باب اليمني يف الدعاوى

  
  :باب اليمني يف الدعاوى

. ويشهد له ما تقدم. هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس" البينة على املدعي، واليمني على من أنكر"
  .أمجع أهل العلم على أن املبينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه :وقال ابن املنذر

قبل : قاله يف الشرح، ألنه لو أقر به، مث رجع. بال خالف" كاحلد: وال ميني على من منكر ادعي عليه حبق هللا تعاىل"



  .منه، وخلي سبيله بال ميني، وألنه يستحب ستره، والتعريض للمقر به لريجع
ال : وقال أمحد. ألنه حق هللا تعاىل، أشبه احلد" التعزير، والعبادة، وإخراج الصدقة، والكفارة، والنذرو. ولو قذفا"

  .مل أمسع ممن مضى جواز األميان إال يف األموال خاصة: وقال أيضا. يستحلف الناس على صدقاهتم

  .فال فائدة بإجياب اليمني، فيهألن ذلك ال يقضى فيه بالنكول، " وال على شاهد أنكر شهادته، وحاكم أنكر حكمه"
لعموم اخلرب، وهو ظاهر يف " كالديون، واجلنايات، واإلتالف: وحيلف املنكر يف كل حق آدمي يقصد منه املال"

  " .لو يعطى الناس بدعواهم الدعى قوم دماء رجال وأمواهلم: "القصاص، لقوله
  .اهللا عنه ملا تقدم عن عثمان، رضي" فإن نكل عن اليمني قضى عليه باحلق"
القطع، حلديث ابن عباس أن النيب، : أي" حلف على البت: وإذا حلف على نفي فعل نفسه، أو نفي دين عليه"

. رواه أبو داود" واهللا الذي ال إله إال هو ما له عندي شيء : قل: "صلى اهللا عليه وسلم، استحلف رجال، فقال
  .وألن له طريقا إىل العلم به، فلزمه القطع بنفيه

نص عليه أمحد، وذكر " حلف على نفي العلم: كمورثه ورقيقه وموليه: إن حلف على نفي دعوى على غريهو"
ال تضطروا الناس يف أمياهنم أن حيلفوا : "حديث النسائي عن القاسم بن عبد الرمحن عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم

. رواه أبو داود" أهنا أرضي اغتصبنيها أبوه واهللا ما يعلم: ولكن أحلفه"ويف حديث احلضرمي " على ما ال يعلمون
وبه . اليمني كلها على نفي العلم: وعنه. وألنه ال ميكنه اإلحاطة بفعل غريه، فلم يكلف ذلك، خبالف فعل نفسه

  .ذكره يف الشرح. الشعيب والنخعي: قال
  .فيما يقبل فيه الشاهد واليمني" حلف معه على البت: ومن أقام شاهدا مبا عداه"

  .ألن حق كل منهم غري حق البقية، وهو منكر للجميع" حلف لكل واحد ميينا: ن توجه عليه حلف جلماعةوم"
  .فيكتفى هبا، ألن احلق هلم، وقد رضوا بإسقاطه فسقط" ما مل يرضوا بواحدة"

  فصل واليمني املشروعة اليت يربأ هبا املطلوب هي

:  
فَيُقِْسَماِن بِاللَِّه لََشهَاَدتَُنا {: وقوله ١} بِاللَِّه إِِن اْرَتبُْتْم ال َنْشتَرِي بِِه ثََمناً فَيُقِْسَماِن{: اليمني باهللا تعاىل لقوله عز وجل

من أقسم باهللا فقد أقسم باهللا : قال بعض املفسرين ٣} َوأَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَانِهِْم{: وقوله ٢} أََحقُّ ِمْن َشَهاَدِتهِمَا
؟ " واهللا ما أردت إال واحدة: "النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ركانة بن عبد يزيد يف الطالقجهد اليمني واستحلف 

  .واهللا ما أردت إال واحدة وقال عثمان البن عمر حتلف باهللا لقد بعته وما به داء تعلمه: فقال
فلك : "ال للحضرميوسواء كان احلالف مسلما أو كافرا، عدال أو فاسقا، ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ملا ق

كان بيين : وقال األشعث بن قيس" ليس لك إال ذلك: "إنه رجل فاجر ال يبايل على ما حلف عليه، قال: فقال" ميينه
  وبني رجل من اليهود أرض فجحدين، فقدمته إىل

  ـــــــ
  .١٠٦/من اآلية: املائدة ١
  .١٠٧/من اآلية: املائدة ٢
  .١٠٩/من اآلية: األنعام ٣



إذا حيلف : ، قلت" احلف ثالثا"ال، قال لليهودي : فقال" هل لك بينة؟: "اهللا عليه وسلم، فقال يلالنيب، صلى 
إىل آخر اآلية رواه أبو  ١} ...إِنَّ الَِّذيَن َيْشتَُرونَ بَِعْهدِ اللَِّه وَأَْيَمانِهِْم ثََمناً قَِليالً{: فأنزل اهللا تعاىل. فيذهب مبايل

  .زأ وحلف عمر يف حكومته أليب يف النخل يف جملس زيد، فلم ينكره أحدوأين حلف، ومىت حلف أج. داود
ال فيما دون " وللحاكم تغليظ اليمني فيما له خطر، كجناية ال توجب قودا وعتق، ومال كثري قدر نصاب الزكاة"

  .ذلك، ألنه يسري
لرمحن الرحيم، الطالب الغائب، واهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة، ا: فتغليظ ميني املسلم أن يقول"

رأيتهم : وقال الشافعي. حلديث ابن عباس السابق" الضار النافع، الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور
ال نترك سنة النيب، صلى : قال ابن املنذر. يؤكدون اليمني باملصحف، ورأيت ابن مارن قاضي صنعاء يغلظ اليمني به

  .مارن وال غريهاهللا عليه وسلم، لفعل ابن 
: واهللا الذي أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، وأجناه من فرعون وملئه، ويقول النصراين: ويقول اليهودي"

قال : حلديث أيب هريرة قال" واهللا الذي أنزل اإلجنيل على عيسى، وجعله حييي املوتى، ويربئ األكمه واألبرص
ما جتدون يف : نشدتكم باهللا الذي أنزل التوراة على موسى" -لليهود : يعين -رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، 

  .رواه أبو داود" التوراة على من زىن؟
  :أن حيلف بعد العصر، لقوله تعاىل: وتغليظها يف الزمان
  ـــــــ

  .٧٧/من اآلية: آل عمران ١

  كتاب االقرار

  
  

  :كتاب اإلقرار
فإن اعترفت : واغد يا أنيس إىل امرأة هذا: "ه، صلى اهللا عليه وسلمواحلكم به واجب، لقول. االعتراف باحلق: وهو

  "ورجم النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ماعزا والغامدية واجلهنية بإقرارهم" فارمجها

  فصل واإلقرار لقن غريه إقرار لسيده

:  
  .ألنه اجلهة اليت يصح اإلقرار هلا، وألن يد العبد كيد سيده

  كثغر وقنطرة" وحنوه وملسجد أو مقربة أو طريق"
فلم يعني سببا، كغلة وقف وحنوه، ألنه إقرار ممن يصح إقراره، أشبه ما لو عني السبب، ويكون " يصح، ولو أطلق"

  .ملصاحلها

ألن الدار ال جتري عليها صدقة غالبا، خبالف املسجد، وألن البهيمة ال متلك، وال هلا أهليه " ال: ولدار أو هبيمة"
  .امللك



  .وإال مل يصح -ملالكها: زاد يف املغين-كغصب أو استئجار "  السببإال إن عني"
  آدمية مبال، وإن مل يعزه إىل سبب، ألنه جيوز أن ميلك بوجه صحيح فصح له اإلقرار املطلق، كالطفل" وحلمل"
للحي بال  فاملقر به: ألنه إقرار ملن ال يصح أن ميلك، وإن ولدت حيا وميتا" بطل: فإن ولد ميتا أو مل يكن محل"

  .قاله يف اإلنصاف، لفوات شرطه يف امليت. نزاع
  إن ولدت" و"
  .ولو كانا ذكرا وأنثى، كما لو أقر لرجل وامرأة مبال، لعدم املزية" فله بالسوية: حيا فأكثر"
  صح وورثه بالزوجية، لقيامها بينهما باإلقرار،" وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية اآلخر فسكت"
  اإلقرار،" صح: أو جحده، مث صدقه"
  .وال يضر جحده قبل إقراره، كاملدعى عليه جيحد، مث يقر. حلصول اإلقرار، والتصديق" وورثه"
  .فال يرثه، ألنه متهم يف تصديقه بعد موته: املقر" ال إن بقي على تكذيبه حىت مات"

  باب ما حيصل به اإلقرار وما يغريه

:  
ألن هذه " فقد أقر: اتزهنا، أو اقبضها: خذها، أو: أنا مقر، أو :نعم، أو صدقت، أو: من ادعى عليه بألف، فقال"

  األلفاظ تدل على تصديق املدعي، وتنصرف إىل الدعوى، لوقوعها عقبها،
  .فليس إقرارا بل وعد" أنا أقر: ال إن قال"
ال أنكر : تملألنه ال يلزم من عدم اإلنكار اإلقرار، ألن بينهما قسما آخر، وهو السكوت، وألنه حي" ال أنكر: أو"

  .بطالن دعواك
  الحتمال أن يكون مراده خذ اجلواب مين" خذ: أو"
  .افتح كمك للطمع: اتزن من غريي، أو: الحتمال أن يكون ل شيء غري املدعى به، أو" افتح كمك: اتزن، أو: أو"
  .بال خالف، ألن نفي النفي إثبات" أليس يل عليك كذا؟ إقرار: بلى، يف جواب: و"
يلزمه تسعة، ألن ذلك ال يعرفه : -بضم الراء  -عشرة غري درهم : فيكون إقرارا، كقوله" إال من عامينعم، : ال"

: أتعرفين؟ فقال: يا رسول اهللا: فدخلت عليه، فقلت....ويف حديث عمرو بن عبسة. إال احلذاق من أهل العربية
  صحة اجلواب ببلى، وإن ملفيه : بلى قال يف شرح مسلم: فقلت: ، قال" نعم أنت الذي لقيتين مبكة"

  .مذهب الشافعية: وهو الصحيح من مذهبنا، أي: يكن قبلها نفي، وصحة اإلقرار هبا، قال
فقد أقر له، ألن نعم صرحية يف " نعم: أو يل عليك ألف؟ فقال: هل يل: اقض دين عليك ألفا، أو: وإن قال"

  .تصديقه
  .ر، ألن طلب املهلة يقتضي أن احلق عليهفقد أق" أمهلين يوما، أو حىت أفتح الصندوق: أو قال"
  .نص عليه. فقد أقر له به" له علي ألف إن شاء اهللا: أو قال"
  .فقد أقر له به، ألنه علق رفع اإلقرار على أمر ال يعلمه، فال يرتفع" إال أن يشاء اهللا: أو"
  له علي ألف، ال تلزمين إال أن يشاء: قال" أو"
  .تقدم له باأللف، ملا" فقد أقر: زيد"



إن قدم زيد فلعمرو علي كذا، : أو" إن شاء زيد فله علي دينار: وإن علق بشرط مل يصح، سواء قدم الشرط، كـ"
ألنه مل يثبت على نفسه شيئا يف احلال، وإمنا علق ثبوته على شرط، واإلقرار إخبار سابق، فال يتعلق بشرط مستقبل، 

لََتْدُخلُنَّ {: كر يف الكالم تربكا وتفويضا إىل اهللا تعاىل، كقوله تعاىلفإهنا تذ: خبالف تعليقه على مشيئة اهللا عز وجل
يكون إقرارا : وقال القاضي. وقد علم اهللا أهنم سيدخلونه بال شك ١} ...الَْمْسجَِد الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني
  .قاله يف الكايف. اءال يقف على شرط مستقبل، فسقط االستثن. صحيحا، ألن احلق الثابت يف احلال

  ـــــــ
  .٢٧/من اآلية: الفتح ١

فال يصح اإلقرار، ملا بني اإلخبار والتعليق : جاء املطر: أو" قدم احلاج: له علي دينار إن شاء زيد أو: أو أخوه، كـ"
  .على شرط مستقبل من التنايف

إذا جاء وقت : أ باإلقرار فعمل به، وقولهألنه بد" فيلزمه يف احلال: إذا جاء وقت كذا فله علي دينار: إال إذا قال"
  .فال يبطل اإلقرار بأمر حمتمل: كذا، حيتمل أنه أراد احملل

له علي : وإن قال: وقال يف الكايف. ألن ذلك ال يعلم إال منه، وحيتمله لفظه" قبل بيمينه: فإن فسره بأجل أو وصية"
إذا جاء رأس الشهر فله علي : وإن قال. ني بالثاين احمللكان مقرا، ألنه بدأ باإلقرار، وب: ألف إذا جاء رأس الشهر

. فليس بإقرار، ألنه بدأ بالشرط، وأخرب أن الوجوب إمنا يوجد عند رأس الشهر، واإلقرار ال يتعلق على شرط: ألف
  .انتهى

هادته ال ألن ذلك وعد بتصديقه له يف ش" مل يكن مقرا: إن شهد به زيد فهو صادق: ومن ادعى عليه بدينار، فقال"
  .تصديق

  باب فيما إذا وصل باإلقرار ما يغريه

  
  :باب فيما إذا وصل باإلقرار ما يغريه

  .ألنه أقر بثمن مخر، وقدره باأللف، ومثن اخلمر ال جيب" مل يلزمه شيء: له علي من مثن مخر ألف: إذا قال"
  له علي:" وإن قال"
ن مبيع مل أقبضه، أو ألف ال تلزمين، أو من مضاربة، أو له علي ألف من مث: وكذا إن قال" لزمه: ألف من مثن مخر"

  وديعة تلفت، وشرط

  .علي ألف رفع جلميع ما أقر به فال يقبل، كاستثناء الكل: علي ضماهنا، وحنو ذلك، ألن ما ذكر بعد قوله
قال أبو  ١} إِلَّا خَْمِسَني َعاماًفَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنٍة {قاله اهللا تعاىل . ألنه لغة العرب" ويصح استثناء النصف فأقل"

  .مائة إال تسعة وتسعني مل يكن متكلما بالعربية: مل يأت االستثناء إال يف القليل من الكثري، فلو قال: إسحاق الزجاج
  قوله" فيلزمه عشرة يف"
  .لبطالن االستثناء" له علي عشرة إال ستة"
  يلزمه" و"
  قوله" مخسة يف"



  ألنه استثناء النصف، واالستثناء من النفي إثبات" ةليس لك علي عشرة إال مخس"
أو يأيت بكالم أجنيب بني املستثىن منه، واملستثىن، ألنه إذا سكت بينهما، " بشرط أو ال يسكت ما ميكنه الكالم فيه"

  .فقد استقر حكم ما أقر به، فلم يرفع، خبالف ما إذا اتصل، فإنه كالم واحد: أو فصل بكالم أجنيب
  .جنس املستثىن منه ونوعه: أي" من اجلنس والنوع وأن يكون"
  فاستثناؤه" فله علي هؤالء العبيد العشرة إال واحدا"
  لوجود شرائطه، ألنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ مبوضوعه،" صحيح"

  ـــــــ
  .١٤/من اآلية: العنكبوت ١

هو : و ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إال واحدا، فقالويرجع إليه يف تعيني املستثىن، ألنه أعلم مبراده، فل" ويلزمه تسعة"
  .املستثىن قبل منه ذلك بيمينه

اختارها أبو بكر، ألنه استثناء . ومل يصح االستثناء يف إحدى الروايتني" تلزمه املائة: وله علي مائة درهم إال دينارا"
، وإمنا هو استدراك، وال دخل له يف من غري اجلنس، وغري اجلنس ليس بداخل يف الكالم، وإمنا مسي استثناء جتوزا

اختارها اخلرقي، ألن النقدين . يصبح: وعنه. اإلقرار، ألنه إثبات للمقر به، فإذا ذكر االستدراك بعده كان باطال
كاجلنس الواحد، الجتماعهما يف أهنما قيم املتلفات، وأروش اجلنايات، ويعرب بأحدمها عن اآلخر، وتعلم قيمته منه، 

  .الواحد خبالف غريمها فأشبه النوع
الدار، ألن اإلشارة جعلت اإلقرار فيما عدا املستثىن فاملقر : أي" وله هذه الدار إال هذا البيت قبل ولو كان أكثرها"

  .به معني، فوجب أن يصح
  .إال ثالثة أرباعها، فال يصح، ألن املستثىن شائع، وهو أكثر من النصف: كـ" إال ثلثيها، وحنوه: ال إن قال"
ثلثاها، أو عارية، أو هبة، وال يكون إقرارا، ألنه رفع : وهو قوله" وله الدار ثلثاها، أو عارية، أو هبة، عمل بالثاين"

له الدار، يدل على امللك، : بآخر كالمه ما دخل يف أوله، وهو بدل بعض يف األول، واشتمال فيما بعده، ألن قوله
  َيْسأَلوَنَك َعنِ الشَّهْرِ{الدار هبة، كقوله سبحانه  له ملك: واهلبة بعض ما يشتمل عليه، كأنه قال

قاله . فهو يف معىن االستثناء يف كونه إخراجا للبعض، ويفارقه يف جواز إخراج أكثر من النصف ١} الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه
  .يف الكايف

إِلَّا *إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَُمَنجُّوُهْم أَْجَمِعَني*ْومٍ ُمْجرِمَِنيقَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَ{: ويصح االستثناء من االستثناء لقوله تعاىل
لزمه مخسة، ألن االستثناء إبطال، واالستثناء منه : له علي سبعة إال ثالثة، إال درمها: فمن قال عن آخر ٢} اْمرَأََتُه

  .رجوع إىل موجب اإلقرار
  ـــــــ

  .٢١٧/من اآلية: البقرة ١
  .٦٠-٥٨:احلجر ٢

  فصل ومن باع أو وهب أو عتق عبدا مث أقر به لغريه مل يقبل



:  
  .وكذا لو ادعى بعد البيع وحنوه أن املبيع رهن، أو أم ولد وحنوه مما مينع صحة التصرف. ألنه إقرار غريه: إقراره

  .ألنه فوته عليه بتصرفه فيه" ويغرمه للمقر به"
فهو لزيد، إلقراره له به، وال يقبل رجوعه عنه، ألنه حق " غصبت هذا العبد من زيد ال بل من عمرو: وإن قال"

  .آدمي، ويغرم قيمته لعمرو
  إلقراره باليد له،" فهو لزيد: ملكه لعمرو، وغصبته من زيد: أو"
  .إلقراره له بامللك، ولوجود احليلولة باإلقرار باليد لزيد" ويغرم قيمته لعمرو"
  راره باليد له،إلق" فهو لزيد: وغصبته من زيد، وملكه لعمرو"

  .ألنه إمنا شهد له به، أشبه ما لو شهد له مبال بيد غريه" وال يغرم لعمرو شيئا"
" لزم املقر نصفها: ومن خلف ابنني ومائتني، فادعى شخص مائة دينار على امليت، فصدقه أحدمها، وأنكر اآلخر"
ألنه يرث نصف التركة، وألنه يقر على نفسه املائة إلقراره هبا على أبيه، وال يلزمه أكثر من نصف دين أبيه، : أي

  وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه،
  .املقر" إال أن يكون"
  .املائة" فيأخذها وتكون. عدال، ويشهد، وحيلف معه املدعي"
  .كما لو شهد هبا غري االبن، وحلف املدعي" الباقية بني االثنني"

  باب اإلقرار باجململ

  
  :باب اإلقرار باجململ

  .ما ال يفهم معناه عند إطالقه ضد املفسر: احتمل أمرين فأكثر على السواء، وقيل ما: وهو
  صح إقراره،" له علي شيء و شيء أو كذا وكذا: إذا قال"
  .بغري خالف: قال يف الشرح. ويلزمه تفسريه" فسر: وقيل له"
إذا : وقال القاضي. أداءه ألنه امتنع من حق عليه فحبس به، كما لوعينه وامتنع من" فإن أىب حبس حىت يفسر"

. فسره أنت، مث يسأل املقر، فإن صدقه ثبت عليه، وإن أىب جعل ناكال، وقضي عليه: امتنع من البيان قيل للمقر له
  .قاله يف الكايف

ألنه شيء وكذا تفسريه حبد قذف، وحق شفعة، ألنه حق عليه، وال يقبل تفسريه مبيتة " ويقبل تفسريه بأقل متمول"
  رجنسة، ومخ

وخنزير، ألهنا ليست حقا عليه، وال برد سالم، وتشميت عاطس، وحنوه، ألن ذلك ال يثبت يف الذمة، وال بغري 
متمول، كقشر جوزة، وحبة بر وحنومها، ملخالفته ملقتضى الظاهر، وألن إقراره اعتراف حبق عليه، وهذا ال يثبت يف 

  .الذمة، ألنه مما ال يتمول عادة
  .ولو خلف تركة، الحتمال أن يكون حد قذف" مل يؤاخذ وارثه بشيء :فإن مات قبل التفسري"
ألنه ما من مال إال وهو " قبل تفسريه بأقل متمول: له علي مال عظيم، أو خطري، أو كثري، أو جليل، أو نفيس: و"



ه شرعا وال لغة عظيم كثري بالنسبة إىل ما دونه، وحيتمل أنه أراد عظمه عنده، لقلة ماله، وفقر نفسه، وألنه ال حد ل
  .فقد يكون عظيما عند بعض حقريا عند غريه: وال عرفا، وخيتلف الناس فيه

  تفسريه" وله دراهم كثرية قبل"
  .دراهم فأكثر، ألن الثالثة أقل اجلمع، وهي اليقني، فال جيب ما زاد عليها باالحتمال" بثالثة"
: شيء هو درهم، فالدرهم: فألن تقديره: يف الرفع أما" لزمه درهم: له علي كذا وكذا درهم بالرفع أو النصب: و"

: والتكرار مع الواو مبنزلة قوله. هو درهم: شيء شيء: بدل من كذا، والتكرار للتأكيد ال يقتضي زيادة، كأنه قال
مميز ملا قبله، فهو مفسر، : فالدرهم: وأما يف النصب. درهم، ألنه ذكر شيئني، وأبدل منهما درمها: شيئان، مها

واختار . اختاره ابن حامد، والقاضي. كل واحد بعفو درهم: رهم الواحد جيوز أن يكون تفسريا لشيئنيوالد
  يلزمه: التميمي

هو : وقال بعض النحاة. قاله يف الكايف. درمهان، ألنه ذكر مجلتني فسرمها بدرهم فيعود التفسري إىل كل واحد منهما
  .هممنصوب على القطع كأنه قطع ما أقر به، وأقر بدر

. له بعض درهم: ألنه يف اجلر خمفوض باإلضافة، فاملعىن" لزمه بعض درهم، ويفسره: وقف عليه: باجلر أو: وإن قال"
ويف الوقف حيتمل أنه جمرور، . وإذا كرر حيتمل أن يكون إضافة جزء إىل جزء، مث أضاف اجلزء األخري إىل الدرهم

  .وسقطت حركته للوقف
  يف هذه األمثلة وحنوها" كان املبهم: ف ودينار، أو ألف وثوب، أو ألف إال ديناراله علي ألف ودرهم، أو أل: و"
َولَبِثُوا ِفي كَْهفِهِْم ثَالثَ {: ألن العرب تكتفي بتفسري إحدى اجلملتني عن األخرى، كقوله تعاىل" من جنس املعني"

ه يف األول وألنه ذكر مبهما مع مفسر، ومل يقم تسع سنني فاكتفى بذكر: واملراد ١} ِمائٍَة ِسنَِني وَازَْداُدوا ِتْسعاً
وأما االستثناء فألن العرب ال تستثين اإلثبات إال من اجلنس، . الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب محله عليه

مائة : وأما إن قال. االستثناء معيار العموم: ويقال. فمىت علم أحد الطرفني علم اآلخر، كما لو علم املستثىن منه
ِتْسعٌ {: انتهى، لقوله. بغري خالف نعلمه: قال يف الشرح. ن درمها، واحد وعشرون درمها فالكل دراهمومخسو

  ٣} أََحَد َعَشَر كَْوكَباً{و  ٢} َوِتْسُعونَ نَْعجَةً
  ـــــــ

  .٢٥: الكهف اآلية ١
  .٢٣/من اآلية: ّص ٢
  .٤/من اآلية: يوسف ٣

  فصل إذا قال له علي ما بني درهم وعشرة

:  
  .ألهنا ما بينهما، وذلك هو مقتضى لفظه" ه مثانيةلزم"
  .لزمه تسعة" ومن درهم إىل عشرة"
ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم {: قال اهللا تعاىل. ألنه جعل العشرة غاية، وهي غري داخلة" لزمه تسعة: بني درهم إىل عشرة: أو"

  .فإنه داخل يف معناه: خبالف ابتداء الغاية ١} إِلَى اللَّْيلِ



  علي" له: و"
دراهم، ألن قوله قبله، وبعده ألفاظ جتري " لزمه ثالثة: درهم ودرهم ودرهم: درهم، قبله درهم، وبعده درهم، أو"

جمرى العطف، ألن معناها الضم فكأنه أقر بدرهم، وضم إليه اآلخرين، وألن قبل وبعد يستعمالن للتقدمي والتأخري 
  .يف الوجوب، فيحمل عليه

  يلزمه ثالثة دراهم،" درهمدرهم درهم : وكذا"
  .قبل منه ذلك، ألنه قابلة للتأكيد، لعدم العاطف: أي" فعلى ما أراد: فإن أراد التأكيد"
  .ألن اإلضراب رجوع عما أقر به آلدمي، وال يصح فيلزمه كل منهما" لزماه: له درهم بل دينار: و"

  ـــــــ
  .١٨٧/من اآلية: البقرة ١

يف دينار : يف دينار ال حيتمل احلساب، وجيوز أن يريد: ألنه املقر به فقط، وقوله" درهملزمه : له درهم يف دينار: و"
  .يل
  درهم ودينار وحنوه،: أي" أردت العطف: فإن قال"
  درهم مع دينار: كـ" مع: أو معىن"
  .الدرهم والدينار، كما لو صرح حبرف العطف أو مبع: أي" لزماه"
  .يف عشرة يل: قراره به، وجعله العشرة حمال له، وألنه حيتملإل" لزمه درهم: له درهم يف عشرة: و"
  بلد املقر، واستعماهلم" ما مل خيالفه عرف"
  عرفهم واستعماهلم: أي" فيلزمه مقتضاه"
  .دراهم، ألهنا حاصل الضرب عندهم" فيلزمه عشرة: أو يريد احلساب، ولو جاهال"
باألغلظ، وكثري من العوام يريدون هبذا اللفظ هذا املعىن،  ألنه أقر على نفسه" فيلزمه أحد عشر: أو يريد اجلمع"
  .درهم مع عشرة: أي

ألن إقراره مل يتناول الظرف، " ليس بإقرار الثاين: له متر يف جراب، أو سكني يف قراب، أو ثوب يف منديل: و"
وال يلزم أن يكون الظرف يف ظرف يل، وألهنما شيئان متغايران ال يتناول األول منهما الثاين، : فيحتمل أنه أراد

  .واملظروف لواحد، واإلقرار إمنا يكون مع التحقيق ال مع االحتمال
والباء . ثوب فيه علم: ألن الفص جزء من اخلامت، أشبه ما لو قال" إقرار هبما: له خامت فيه فص، أو سيف بقراب: و"

  :بقراب: يف قوله

  .يف جراب، فإن الظرف غري املظروفمتر : سيف مع قراب، خبالف: باء املصاحبة، فكأنه قال
ألن األصل ال يتبع الفرع، خبالف اإلقرار باألرض، فإنه يشمل غرسها " وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها"

  وبناءها،
هي له بأصلها، فإن ماتت، : ورواية مهنا: قال يف الفروع. ألنه غري مالك لألرض" فال ميلك غرس مكاهنا لو ذهبت"

  له مرضها،أو سقطت مل يكن 
  على رهبا" وال أجرة"



  .وليس لرب األرض قلعها، ومثرهتا للمقر له، والبيع مثله" ما بقيت"
  .ويرجع إليه يف تعيينه، كسائر اجملمالت" يلزمه أحدمها، ويعينه: وله علي درهم، أو دينار"

  خامتة

:  
إنه كان حني العقد صبيا، أو غري  :من بيع أو إجارة أو غريمها، وادعى أحدمها فساده حنو" إذا اتفقا على عقد"

  ذلك،
  العقد، وال بينة: أي" واآلخر صحته"
نص عليه يف رواية ابن منصور، ألن الظاهر وقوع العقود على وجه . على املذهب" فقول مدعي الصحة بيمينه"

صرفات إذا وهكذا جييء يف اإلقرار، وسائر الت: وقال الشيخ تقي الدين. قاله يف القواعد. الصحة دون الفساد
  هل وقعت بعد البلوغ، أو قبله؟ ألن: اختلفا

  .انتهى. األصل يف العقود الصحة، مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الويل، أو تزويج ويل أبع منه ملوليته
بالسوية، العترافهما أنه " فاملقر به بينهما: وإن ادعيا شيئا بيد غريمها شركة بينهما بالسوية، فأقر ألحدمها بنصفه"
  .ا على الشيوع فيكون الذاهب منهما، والباقي بينهماهلم
يف " لزم الورثة الصدقة جبميعه، ولو كذبوه: هذا األلف لقطة فتصدقوا به، وال مال له غريه: ومن قال مبرض موته"

قاله القاضي، ألن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة جبميعه ويقتضي زنه مل . أنه لقطة
يلزمهم الصدقة بثلثها، ألهنا : وقال أبو اخلطاب. ميلكه، فيكون إقرارا لغري وارث فيجب امتثاله، كإقراره يف الصحة

  .قدمه يف الكايف. فال يلزم منها إال الثلث: مجيع ماله، فاألمر بالصدقة هبا وصية جبميع املال
  بالشهادتني،" وحيكم بإسالم من أقر"
وكان ابن عباس مع أمه من : وقال البخاري. اهللا عنه، أسلم وهو ابن مثان سنني وتقدمألن عليا، رضي " ولو مميزا"

املستضعفني، ومل يكن مع أبيه على دين قومه وقد صح عنه، صلى اهللا عليه وسلم أنه عرض اإلسالم على ابن صياد 
  .صغريا متفق عليه

ملا يف الصحيح أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، " أو قبيل موته بشهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا"
عرض اإلسالم على أيب طالب، وهو يف النزع وعن ابن مسعود أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، دخل الكنيسة، فإذا 

  هو بيهود، وإذا يهودي يقرأ عليهم

مريض، فقال النيب، صلى اهللا  التوراة، فلما أتوا على صفة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أمسكوا، ويف ناحيتها رجل
إهنم أتوا على صفة نيب فأمسكوا، مث جاءه املريض حيبو، حىت أخذ : فقال املريض" ما لكم أمسكتم؟: "عليه وسلم

هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن ال إله : التوراة فقرأ حىت أتى على صفة النيب، صلى اهللا عليه وسلم، وأمته فقال
  .رواه أمحد" لوا أخاكم: "فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ألصحابهإال اهللا وأنك رسول اهللا، 

اللهم اجعلين من أقر هبا خملصا يف حياته، وعند مماته، وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكرمي، وسببا "
ه من النبيني للفوز لديك جبنات النعيم، وصلى اهللا وسلم على أشرف العامل، وسيد بن آدم، وعلى سائر إخوان

واملرسلني، وعلى آل كل وصحبه أمجعني، وعلى أهل طاعتك من أهل السموات وأهل األرضني، احلمد هللا الذي 



  " .هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهللا
تاب، وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب، واهللا أعلم بالصواب، وإليه املرجع واملآب، وأسأله حسن اخلامتة وامل

وأن يتقبل ذلك مبنه وكرمه، وهذا ما قدر العبد عليه، ومن أتى خبري منه فلريجع إليه، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم 
  .الصاحلات، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  .كتبه الفقري إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان لنفسه، وملن شاء اهللا من بعده
  .غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني، آمني ١٣٢٢ر سنة صف ١١
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